Huurwagens in IJsland
tot 30/4/22
In Keflavik staat een recente huurwagen voor u klaar. Een bepaald merk kan niet worden gegarandeerd, wel
bent u zeker van een gelijkwaardige wagen binnen de gevraagde categorie. De sleutels van uw wagen haalt
u af aan de balie op de luchthaven. Uw huurwagen wordt geleverd met onbeperkt kilometeraantal, inclusief
omniumverzekering en taksen. Opgelet: voor het afhalen van uw huurwagen heeft u een creditcard op naam
van de bestuurder nodig.
Prijs per dag(24h) voor het WINTERSEIZOEN 1/10/21-30/4/22
Prijzen en reservaties: Klik hier
De dag van pick up van de wagen bepaalt de prijs. Een dag is altijd 24u. Als er op 2 verschillende locaties
een wagen gehuurd wordt, al is het dezelfde dag, zijn het 2 aparte huurperiodes.
Inbegrepen in de huur van de wagen:
onbeperkt kilometeraantal, aansprakelijkheid ten opzichte van derden tot ISK 3.740.000.000 voor schade ten
opzichte van personen en tot ISk 433.000.000 voor schade ten opzichte van eigendom, verzekering tegen
persoonlijke schade tot ISK 280.000.000, omnium verzekering en diefstalverzekering beide zonder franchise,
2de chauffeur, eventuele drop off charges bij one way verhuring(uitgezonderd kosten aflevering buiten de
uren) luchthaventaks en milieutaks.
Opgelet: voor het afhalen van uw huurwagen heeft u een creditcard op naam van de bestuurder nodig. Deze
creditcard moet over voldoende krediet beschikken om de waarborg te kunnen garanderen.
Niet inbegrepen:
DOOR TE GEVEN BIJ RESERVERING MAAR TER PLAATSE TE BETALEN
Out of hours: Keflavik airport verhuurkantoor is 24/24 open. De andere verhuurstations zijn open van
08.00-18.00. Bij ophalen/afleveren buiten deze uren: ISK 10.000/verhuur.
Super Collission Damage Waiver: afkoop van de franchise op de omnium is inbegrepen in de prijs. Schade
aan de voorruit is nooit inbegrepen. Deze verzekering geldt niet indien u met een gewone wagen off road en
in de hooglanden gaat rijden.
Wind & Gravel Protection: afkoop van de franchise op de wind & gravel schade: ISK 2700/dag voor wagens
in cat. A-M&XD en ISK 3600/dag voor wagens in hogere categorieën. Het eigen risico is dan €0. Verzekerde
schade veroorzaakt door krachten van de natuur is niet inbegrepen in de super omnium verzekering.
GPS satelliet systeem: ISK 1800/dag met een max. van ISK 12600
4G wireless modem: ISK 1800/dag met een max. van ISK 12600
Kinderzitje: vanaf ISK 7000/huur, afhankelijk van het type
Roadside Assistance: Enkel ter plaatse af te sluiten aan ISK 500/dag met een max. van ISK 5000.
Verzekering die wegenassistentie en sleepkosten dekt bij gevallen uitgesloten door de omnium verzekering.
Prijs per dag(24h) voor het LAAGSEIZOEN 1/5-22/5/22 en 1/10/22-30/4/23
Prijzen en reservaties: Klik hier
De dag van pick up van de wagen bepaalt de prijs. Een dag is altijd 24u. Als er op 2 verschillende locaties
een wagen gehuurd wordt, al is het dezelfde dag, zijn het 2 aparte huurperiodes.
Inbegrepen in de huur van de wagen:
onbeperkt kilometeraantal, aansprakelijkheid ten opzichte van derden tot ISK 3.740.000.000 voor schade ten
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opzichte van personen en tot ISk 433.000.000 voor schade ten opzichte van eigendom, verzekering tegen
persoonlijke schade tot ISK 280.000.000, omnium verzekering en diefstalverzekering beide zonder franchise,
2de chauffeur, eventuele drop off charges bij one way verhuring(uitgezonderd kosten aflevering buiten de
uren) luchthaventaks en milieutaks.
Opgelet: voor het afhalen van uw huurwagen heeft u een creditcard op naam van de bestuurder nodig. Deze
creditcard moet over voldoende krediet beschikken om de waarborg te kunnen garanderen.
Niet inbegrepen:
DOOR TE GEVEN BIJ RESERVERING MAAR TER PLAATSE TE BETALEN
Out of hours: Keflavik airport verhuurkantoor is 24/24 open. De andere verhuurstations zijn open van
08.00-18.00. Bij ophalen/afleveren buiten deze uren: ISK 10.000/verhuur.
Super Collission Damage Waiver: afkoop van de franchise op de omnium is inbegrepen in de prijs. Schade
aan de voorruit is nooit inbegrepen. Deze verzekering geldt niet indien u met een gewone wagen off road en
in de hooglanden gaat rijden.
Wind & Gravel Protection: afkoop van de franchise op de wind & gravel schade: ISK 2700/dag voor wagens
in cat. A-M&XD en ISK 3600/dag voor wagens in hogere categorieën. Het eigen risico is dan €0. Verzekerd
schade veroorzaakt door krachten van de natuur, niet inbegrepen in de super omnium verzekering.
GPS satelliet systeem: ISK 1800/dag met een max. van ISK 12600
4G wireless modem: ISK 1800/dag met een max. van ISK 12600
Kinderzitje: vanaf ISK 7000/huur, afhankelijk van het type
Roadside Assistance: Enkel ter plaatse af te sluiten aan ISK 500/dag met een max. van ISK 5000.
Verzekering die wegenassistentie en sleepkosten dekt bij gevallen uitgesloten door de omnium verzekering.
Prijs per dag(24h) voor het MIDDENSEIZOEN 23/5-20/6/22 en 29/8-30/9/22
Prijzen en reservaties: Klik hier
De dag van pick up van de wagen bepaalt de prijs. Een dag is altijd 24u. Als er op 2 verschillende locaties
een wagen gehuurd wordt, al is het dezelfde dag, zijn het 2 aparte huurperiodes.
Inbegrepen in de huur van de wagen:
onbeperkt kilometeraantal, aansprakelijkheid ten opzichte van derden tot ISK 3.740.000.000 voor schade ten
opzichte van personen en tot ISk 433.000.000 voor schade ten opzichte van eigendom, verzekering tegen
persoonlijke schade tot ISK 280.000.000, omnium verzekering en diefstalverzekering beide zonder franchise,
2de chauffeur, eventuele drop off charges bij one way verhuring(uitgezonderd kosten aflevering buiten de
uren) luchthaventaks en milieutaks.
Opgelet: voor het afhalen van uw huurwagen heeft u een creditcard op naam van de bestuurder nodig. Deze
creditcard moet over voldoende krediet beschikken om de waarborg te kunnen garanderen.
Niet inbegrepen:
DOOR TE GEVEN BIJ RESERVERING MAAR TER PLAATSE TE BETALEN
Out of hours: Keflavik airport verhuurkantoor is 24/24 open. De andere verhuurstations zijn open van
08.00-18.00. Bij ophalen/afleveren buiten deze uren: ISK 10.000/verhuur.
Super Collission Damage Waiver: afkoop van de franchise op de omnium is inbegrepen in de prijs. Schade
aan de voorruit is nooit inbegrepen. Deze verzekering geldt niet indien u met een gewone wagen off road en
in de hooglanden gaat rijden.
Wind & Gravel Protection: afkoop van de franchise op de wind & gravel schade: ISK 2700/dag voor wagens
in cat. A-M&XD en ISK 3600/dag voor wagens in hogere categorieën. Het eigen risico is dan €0. Verzekerd
schade veroorzaakt door krachten van de natuur, niet inbegrepen in de super omnium verzekering.
GPS satelliet systeem: ISK 1800/dag met een max. van ISK 12600
4G wireless modem: ISK 1800/dag met een max. van ISK 12600
Kinderzitje: vanaf ISK 7000/huur, afhankelijk van het type
Roadside Assistance: Enkel ter plaatse af te sluiten aan ISK 500/dag met een max. van ISK 5000.
Verzekering die wegenassistentie en sleepkosten dekt bij gevallen uitgesloten door de omnium verzekering.
Prijs per dag(24h) voor het HOOGSEIZOEN 21/6-28/8/22
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Prijzen en reservaties: Klik hier
De dag van pick up van de wagen bepaalt de prijs. Een dag is altijd 24u. Als er op 2 verschillende locaties
een wagen gehuurd wordt, al is het dezelfde dag, zijn het 2 aparte huurperiodes.
Inbegrepen in de huur van de wagen:
onbeperkt kilometeraantal, aansprakelijkheid ten opzichte van derden tot ISK 3.740.000.000 voor schade ten
opzichte van personen en tot ISk 433.000.000 voor schade ten opzichte van eigendom, verzekering tegen
persoonlijke schade tot ISK 280.000.000, omnium verzekering en diefstalverzekering beide zonder franchise,
2de chauffeur, eventuele drop off charges bij one way verhuring(uitgezonderd kosten aflevering buiten de
uren) luchthaventaks en milieutaks.
Opgelet: voor het afhalen van uw huurwagen heeft u een creditcard op naam van de bestuurder nodig. Deze
creditcard moet over voldoende krediet beschikken om de waarborg te kunnen garanderen.
Niet inbegrepen:
DOOR TE GEVEN BIJ RESERVERING MAAR TER PLAATSE TE BETALEN
Out of hours: Keflavik airport verhuurkantoor is 24/24 open. De andere verhuurstations zijn open van
08.00-18.00. Bij ophalen/afleveren buiten deze uren: ISK 10.000/verhuur.
Super Collission Damage Waiver: afkoop van de franchise op de omnium is inbegrepen in de prijs. Schade
aan de voorruit is nooit inbegrepen. Deze verzekering geldt niet indien u met een gewone wagen off road en
in de hooglanden gaat rijden.
Wind & Gravel Protection: afkoop van de franchise op de wind & gravel schade: ISK 2700/dag voor wagens
in cat. A-M&XD en ISK 3600/dag voor wagens in hogere categorieën. Het eigen risico is dan €0. Verzekerd
schade veroorzaakt door krachten van de natuur, niet inbegrepen in de super omnium verzekering.
GPS satelliet systeem: ISK 1800/dag met een max. van ISK 12600
4G wireless modem: ISK 1800/dag met een max. van ISK 12600
Kinderzitje: vanaf ISK 7000/huur, afhankelijk van het type
Roadside Assistance: Enkel ter plaatse af te sluiten aan ISK 500/dag met een max. van ISK 5000.
Verzekering die wegenassistentie en sleepkosten dekt bij gevallen uitgesloten door de omnium verzekering.
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