
CasaLasDunas

Auto Verhuur
Makkelijk 
een auto
huren in
Spanje



CasaLasDunas
Wanneer u een auto 
via ons huurt
Dan regelen wij dat deze voor u klaar staat op het vliegveld bij aankomst. Hier hoeft u verder niets voor te
doen en dit kost niets extra, dit valt onder service. De autoverhuurder staat dan voor u klaar in de
aankomsthal, met een naambordje met uw naam erop en spreekt Nederlands. Dit scheelt lange
wachttijden, en wij kunnen u verzekeren dat ze betrouwbaar zijn. U betaalt ter plaatse, contant of met
visa-mastercard. Bepaal in onderstaande tabel de auto van uw keuze.

TW; 
verzekering (met een eigen risico van €300,- en €500,-
voor groep F,G en H)
U moet minimaal 23 jaar oud zijn en 2 jaar uw rijbewijs
hebben
U kunt bij de verhuurder contant of met visa-mastercard
betalen

Ook geniet u van al onze andere services. Zo wordt u
bijvoorbeeld bij aankomst op de luchthaven persoonlijk door
de verhuurder ontvangen. Hierna maakt u samen met hen
het contract op en als de betaling is voldaan begeleiden ze u
persoonlijk naar uw auto. Deze staat klaar bij de terminal!

Algemene Informatie

Persoonlijk ontvangst op de luchthaven!
Babystoeltje €2 per dag tot een maximum van €20 (0-2 jaar)
Gratis booster voor kinderen van 2 tot ±10 jaar!
100 km vrij per dag
24/7 reparatie service in een straal van 150km rondom Alicante
Niet zoeken naar uw auto, u wordt persoonlijk begeleid!
Geen lange wachttijden zoals bij andere verhuurbedrijven!

Alle voordelen in één oogopslag 



CasaLasDunas
Laag = 1 Nov tot 11 Maart
Midden = 12 Maart tot 30 Juni & 1 Okt tot 31 Okt
Hoog = 1 Juli tot 30 September                                                                                                   Alle prijzen zijn per week.

Ons Auto Aanbod

Gevonden wat u wilt huren of nog verdere vragen? 
Dan bel ons onder +34 965724489 of stuur een berichtje via mail aan verhuur@casalasdunas.com. 



CasaLasDunas
Contact

T. +34 965724489
T. +31 88 3962641
E. contact@casalasdunas.com

Telefoon & E-Mail
Maandag tot Vrijdag van 
9.30 uur – 18.00 uur
Zaterdag zijn wij open van 
9.30 uur – 14.00 uur

Openingtijden Kantoor
Avenida de Londres 1A, 
local 2
03177 La Marina (San Fulgencio)

Kantoor La Marina

Volg ons op social media:

@casalasdunas

Wees als eerste op de hoogte
van alle nieuwe
ontwikkelingen:

Nieuwsbrief

https://www.facebook.com/casalasdunas
https://www.instagram.com/casalasdunas/
https://twitter.com/casalasdunas/
https://www.youtube.com/casalasdunas-media
https://casalasdunas.com/nl/blijf-op-de-hoogte/

