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Europcar "Drivemymiles" Algemene Voorwaarden: 
 

 
1.Om in staat te zijn uw Miles in te wisselen met autoverhuur, voert u uw Miles & More kaart nr en pincode 
in om te kunnen worden geïdentificeerd.  

 
2.Rentals zijn mogelijk bij de deelnemende stations in heel het Europcar-netwerk in Oostenrijk, België, 
Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Spanje Vasteland en eilanden, 

Zwitserland, Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika.  
 

3.Het reserveringsnummer en  vouchernummer moeten worden verstrekt op het moment van verhuur.   

 
4.De naam van de klant die de boeking maakt moet dezelfde zijn als de naam van de huurder.   

 

5.De Miles en More kaart moet worden voorgelegd op het moment van de huur, samen met een geldig 
rijbewijs. 

  

6.Miles & More zal alleen worden gedebiteerd als de reservering is bevestigd (Op aanvraag reservering).  
 

7.Het totale huurbedrag inclusief uitrusting en extra's wordt automatisch berekend en omgezet in Award -

miles. Eens geboekt worden de Award miles automatisch afgetrokken van het Miles & More account van de 
klant.  

 

8.Wanneer de huur wordt bevestigd zullen de Award miles automatisch worden afgetrokken van het account 
van de klant.  

  

9.Indien de klant de reservering niet annuleert en de auto niet ophaalt op het moment van de huur kan dit 
resulteren in een no-show toeslag.  

 

10.Aflossing boekingen zijn alleen online te boeken via deze webpagina.   
 

11.Europcar Call Centers en vestigingen zijn niet uitgerust en bevoegd om te reserveren, te annuleren of te 

wijzigen bij coupons inwisselingen. Alleen www.drivemymiles.com/milesandmore/ kan gebruikt worden in 
miles in te wisselen, anders zullen de miles niet worden gedebiteerd / gecrediteerd in het Miles & More klant 
account. 

  
12.Extra's die nog niet betaald zijn dienen online bij Miles & More Award-miles te worden betaald met een 
tweede betaalmiddel (bijvoorbeeld creditcard) bij de kassa tijd.   

 
13.Huurders moeten voldoen aan de voorwaarden van de Europcar huurovereenkomst.   

 

14.Alle huur vereist een reservering vooraf.  
 

15.To wijzigen van een boeking, moet de klant inloggen om www.drivemymiles.com/milesandmore/ de 

eerste en boeken weer te annuleren.  
 

16.Europcar tarieven zijn inclusief alle verplichte heffingen, dus er zijn geen verborgen extra's.   

Zij omvatten: belasting, schadeverzekering, diefstal verzekering (DV), luchthavenbelasting en het voertuig 
inschrijfgeld indien van toepassing. Kilometerstand is meestal onbeperkt, behalve in sommige landen of 
verhuur producten waar beperkt aantal kilometers van toepassing kunnen zijn. Voor meer informatie 

verwijzen wij u door naar het tarief omstandigheden tijdens het boekingsproces.  
 

17.All reguliere verhuur en rijbeperkingen van het land zijn van toepassing met inbegrip van geografische 

beperking. Bepaalde kwalificaties kunnen van toepassing zijn voor de extra huurder.   
 

18.Reserveringen zijn onderhevig aan beschikbaarheid en Europcar Algemene Huurvoorwaarden.  

 


