
Wat je moet weten als je een Zonnebloemauto huurt                             
 

 
 Een huurdag is op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of vrijdag van 8.30 uur tot 

8.00 uur de volgende dag. (Hij mag ook dezelfde dag om 16.30 uur teruggebracht 

worden). Op vrijdag moet de auto dezelfde dag worden teruggebracht om 16.30 uur. Een 

aantal locaties zijn in het weekend geopend. Zie de website bij verhuurlocaties over de 

openingstijden. 

 Een aantal verhuurlocaties zijn ook op zaterdag en/of zondag geopend. Indien de locatie 

niet in het weekend is geopend, moet de auto voor een huur in het weekend op vrijdag 

om 16.30 uur worden opgehaald en op maandag om 08.00 uur worden teruggebracht. Let 

op: Hiervoor worden 2 huurdagen in rekening gebracht. Kijk voor de actuele locaties en 

openingstijden op zonnebloem.nl/zonnebloemauto.  

 De huur is incl. WA-Casco en standaard ongevallen inzittende verzekering. 

 Bij schade geldt een eigen risico van € 350,-. Dit eigen risico is af te kopen voor € 6,-  per 

dag. 

 Bij het ophalen van de auto wordt het rijbewijs van de bestuurder en de Zonnebloemauto 

pas gevraagd. Ook kan er om een geldig(e) paspoort of ID-kaart worden gevraagd. Om 

de auto te besturen moet je in bezit zijn van rijbewijs B zonder beperkte rijbevoegdheid. 

 De auto wordt met een volle tank meegegeven en moet ook weer met volle tank en 

schoon retour gebracht worden. 

 De auto moet op dezelfde vestiging retour gebracht worden als waar hij is opgehaald. In 

overleg met Welzorg zijn andere afspraken mogelijk. 

 De maximale huurperiode is 15 dagen. 

 Met de auto mag in de meeste Europese landen gereden worden. (o.a. België, Duitsland, 

Frankrijk, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, 

Zwitserland). Voor andere landen navragen bij Welzorg. 

 In geval van annulering zijn annuleringskosten verschuldigd. Zie hiervoor de algemene 

autohuurvoorwaarden op www.welzorg.nl/zonnebloemautoreserveren. 

 Bekijk de algemene autohuurvoorwaarden op 

www.welzorg.nl/zonnebloemautoreserveren. 

 


