
PECHHULP

ZEKER OP WEG PAKKET

PECHHULP
Pech onderweg? Binnen twee uur verhelpen wij het probleem*. 
Wij zorgen voor reparatie, vervangend vervoer ter plaatse of halen u 
op wanneer er geen vervangend vervoer voorhanden is.
* Tijdens de openingstijden van het verhuurpunt waar het betreffende voertuig is gereserveerd en 
binnen een straal van 25 kilometer (aan deze zijde van de Westerschelde, Zeeuws Vlaanderen).

ANNULEREN 
U heeft een voertuig gereserveerd, maar wilt de huur annuleren? 
Dat kan! 

Dan geldt de volgende regeling:
-     50% terugbetaling of kosteloos omboeken naar een andere periode (annuleren enkel 
        mogelijk tot het moment dat de huurperiode ingaat)
-     Deze annuleringsregeling is alleen van toepassing, wanneer het “Zeker op weg pakket” 
        direct bij de reservering is afgesloten.

SCHADE AAN UW VOERTUIG
Schade aan uw voertuig? Dit is gedekt! 
De schade die u met uw gehuurde voertuig (zonder kenteken) aan anderen veroorzaakt is niet 
gedekt. 

SCHADE DOOR DIEFSTAL
Schade door diefstal? Ook dit is gedekt! U krijgt een ander soortgelijk 
voertuig geleverd of er wordt een passend alternatief aangeboden.
Wij vergoeden geen schade bij diefstal als uw voertuig niet op slot stond of wanneer u de sleutels niet 
kunt overleggen. Wanneer het voertuig is voorzien van een extra slot, dan bent u te allen tijde 
verplicht om ook deze te gebruiken. 

Sluit het  “Zeker op weg pakket” af
voor service bij 

 ANNULEREN 
 PECH ONDERWEG
 SCHADE

+ 31 (0) 117 – 700 535 
Info@rentenjoy.nl 
www.rentenjoy.nl 
 

 

Al vanaf 
€ 3,- 

per dag

EIGEN RISICO 
Bij diefstal of beschadiging geldt een eigen risico. 
De hoogte van het eigen risico is afhankelijk van het soort voertuig.  Voor een fiets en beachbike is dit 
€ 25,-, voor een e-bike, tandem en cabby € 50,- en voor de overige elektrische voertuigen € 100,-. 

Wanneer u  het “Zeker op weg pakket” afsluit gelden de bovenstaande voordelen/services als uitzondering op de voorwaarden. 

(20% o.b.v. de totale 
huursom)


