
Heldere afspraken omtrent het gebruik van de deelauto! 

 

Deelauto gebruiken? Wij houden bij Century Deelmobiliteit van heldere afspraken. Onze 

voorwaarden zijn kort en bondig. Geen gedoe achteraf. 

Annulering 

Annulering is in de meeste gevallen kosteloos. Laat u de reservering staan, maar maakt u hier geen 

gebruik van dan worden de uurkosten alsnog in rekening gebracht. Deze kosten zijn namelijk 

verbonden aan het feit dat de deelauto op dat moment niet gebruikt kan worden door iemand 

anders.  

 

Beëindiging deelauto overeenkomst 

Indien wij het nodig achten, zijn wij gerechtigd de deelauto-overeenkomst zonder ingebrekestelling 

of rechterlijke tussenkomst te beëindigen. 

 

Extra / meer kilometers 

Wilt u langer met de deelauto rijden dan de reservering strekt? Zorg er dan voor dat u de reservering 

op tijd verlengd. Langer met de deelauto rijden dan de reservering strekt levert een boete op van 4 

euro per uur. Dit vanwege het feit dat dan niemand anders de deelauto kan reserveren, of de 

deelauto mogelijk doorloopt in een andere reservering.  

 

(Huis)dieren 

Het is verboden om (huis)dieren te vervoeren in onze deelauto’s. Bij overtreding wordt de reiniging 

en eventuele geurbehandeling doorbelast aan de gebruiker. 

 

Huurperioden 

De volgende huurperiode wordt door ons aangehouden: 

Het is mogelijk de deelauto voor een maximale periode van 24 uur te reserveren. Wilt u de deelauto 

langer reserveren? Mail dan naar deelmobiliteit@century.nl en geef uw wensen aan.  

Minderjarigen 

De bestuurder van een deelauto moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en moet minimaal 18 

jaar of ouder zijn.  

Onderhoudskosten 

Onderhoudskosten tot een maximum van € 45,- worden tegen overlegging van de rekening vergoed.  

 

Roken 

Het is verboden om te roken in onze deelauto’s. Bij overtreding wordt de geurbehandeling 

doorbelast aan de gebruiker.  

Verzekering van de deelauto 

Bij de deelautoprijzen is aan verzekeringen inbegrepen: 

* all risk verzekering 

* WA dekking tot een bedrag van € 2.250.000 

* inzittendenverzekering 

* inboedel dat op het moment van huren in de deelauto ligt, is niet verzekerd tegen diefstal of 

schade 
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Bij iedere deelauto is een groene kaart aanwezig. Bij schade zijn de volgende twee condities van 

toepassing: 

* bovenhoofdse schade is geheel voor rekening van de gebruiker, met een maximum van € 2.250,-; 

* voor jongeren onder 24 jaar geldt een extra eigen risico van € 100,-.per schadegeval; 

 

Eigen risico per schadegebeurtenis: 

Conform de Euromobil voorwaarden wordt er op de website voor alle auto's een eigen risico 

genoemd van € 450 per schadegebeurtenis. Century Deelmobiliteit is gerechtigd om hier van af te 

wijken en hanteert dan ook de volgende eigen risico bedragen per schadegebeurtenis. Voor alle 

deelauto’s geldt een eigen risico van € 500,- per schadegebeurtenis. Bij schade is een ingevuld 

schadeformulier nodig. Als wij deze niet ontvangen, zijn wij genoodzaakt het gehele schadebedrag in 

rekening te brengen.  

Aldus opgemaakt op 11 december 2018 voor Century Autoverhuur en vanuit die activiteit op gelijke 

wijze toepasbaar voor Century Deelmobiliteit. Typfouten en prijswijzigingen voorbehouden. 
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