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Voor je ligt de nieuwe Sunny Times! Daar zijn  
we erg trots op. Sunny Cars wil uitstralen dat 
autohuur een leuk product is, waar je veel plezier 
aan kunt beleven. In dit nieuwe magazine komt 
het Rent a Smile gevoel nog beter tot zijn recht. 

Blijven vernieuwen doen we niet alleen met een nieuw 

magazine. Daar zijn we het hele jaar mee bezig. Goed 

luisteren naar jullie reisagenten, om onze dienstverlening 

nog verder te verbeteren en naar een hoger niveau te  

tillen. Het Geen waarborgpakket is daar een goed voorbeeld 
van. Het is een schot in de roos gebleken en wordt veel 
geboekt.

Over de boekingen zijn we tevreden. We kunnen nu al zeggen 
dat 2016 een goed jaar is geweest. We hebben een drukke 
zomer gehad, maar gelukkig hebben we bijna alle aanvragen 
kunnen verwerken. Ook in onze cijfers zie je terug dat landen 
als Turkije en Egypte het moeilijk hebben vanwege actuele 
ontwikkelingen. Onze toch al populaire bestemmingen, zoals 
Spanje en Portugal, zijn hierdoor weer sterk gegroeid. 

Het is september, maar wij zijn alweer volop bezig met het 
nieuwe jaar. Belangrijk voor ons is de World Travel Market in 
Londen, waar veel gesprekken plaatsvinden met verhuurders, 
onze pakketten worden geëvalueerd, gekeken wordt met 
welke vertegenwoordigers we verder gaan en natuurlijk 
worden er nieuwe contracten gesloten. Ook daar geldt dat  
we altijd willen blijven vernieuwen. 

Veel leesplezier!

Hans Knottnerus
General Manager Sunny Cars
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WAAROM KRETA?
De Griekse eilanden blijven mij 
trekken, niet alleen vanwege het 
goddelijke eten maar ook omdat 
ze vrijwel allemaal zó mooi zijn. 

Deze keer gingen we naar Kreta 
om de mooiste stranden te 

ontdekken, zoals Balos Beach,  
de roze zandstranden bij  

Elafonissi, hippiestrand Matala  
en gezellig Rethymnon.
 

WAAROM HEB JE EEN  
AUTO GEHUURD?
Om de mooiste stranden van  

Kreta te kunnen bezoeken heb je 
simpelweg een huurauto nodig. 
Balos Beach ligt bijvoorbeeld 

helemaal aan de westkust, terwijl 
je 300 kilometer verder, aan de 
oostkust, pas het palmbomen 
strand Vai vindt. Daartussen zijn 

nog tal van andere mooie baaitjes 

te vinden en zonder huurauto  

kom je daar eigenlijk niet.
 

 WELKE ROUTE HEB JE  
GEREDEN?
Wij sliepen in een vakantiehuisje 
dichtbij Rethymnon, vanuit daar 
hebben we verschillende dag - 

tripjes gemaakt. Naar onder andere 

Balos Beach, Elafonissi, Matala 
(onwijs tof hippiestrand!), Agia 
Pelagia en de Samaria Gorge.  

Ook zijn we verder het binnenland 
ingetrokken, voor de witte molens 
bij het Lassithi plateau. 
 

WAAR WAS JE ZONDER DE 
HUURAUTO NIET GEKOMEN?
Eh... nergens! Ik denk dat we dan 
alleen een taxi naar ons vakantie-

huisje hadden genomen vanaf  
het vliegveld en dan af en toe de 
lange weg naar het strand hadden 

afgelegd. We zouden dan echt 
weinig van Kreta hebben gezien. 
Onze huurauto gaf me eigenlijk 
echt een gevoel van vrijheid. 

 

TYPISCH KRETA?
De bloedmooie stranden met hun 

fel blauwe zee en de witte (of roze!) 
stranden. Maar ook het lekkere 
eten bij de restaurantjes in leuke 
stadjes als Rethymnon; schalen vol 
tzatziki en olijven, goed gevulde 
wijnglazen en grote schepijsjes. 
 

Meer over deze reis lees je op 
www.wearetravellers.nl/europa/
mooiste-stranden-kreta

WIE › Roëll de Ram, Amsterdam 

WAARHEEN › Kreta, Griekenland  

DOEL VAN DE REIS › Mooiste stranden  
op Kreta zien

AUTO › Volkswagen Polo

BLOG › WeAreTravellers.nl

FACEBOOK › facebook.com/ 
wearetravellers.nl

TWITTER › @Reistips

INSTAGRAM › wearetravellersnl

Zonder huurauto kom 
je hier eigenlijk niet

 > REISBLOGGER
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Bij Sunny Cars willen we  
altijd blijven vernieuwen
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Bij ons maak je altijd gebruik van  
de automatische optieregeling. 
Reserveringen staan standaard  
14 dagen in optie nadat deze is 
bevestigd door de lokale partner. 
Voorbeeld: akkoord op vrijdag  
16 september om 14.00 uur is  
optie tot vrijdag 30 september  
om 14.00 uur. Binnen die tijd is 
annuleren of wijzigen dus gratis. 
Mocht je klant nog niet zeker  
zijn, dan heeft hij dus 14 dagen 
bedenktijd. Verlenging van de 
optieperiode is niet mogelijk. 

LAST MINUTES
Als een boeking binnen 14 dagen 
ingaat, is de optie 24 uur vanaf 
het moment dat deze akkoord is. 
Er is geen optietermijn als de 
boeking binnen 24 uur ingaat. 

Let op: als reisagent moet je 
binnen de optieperiode de auto 
zelf online of telefonisch  
annuleren, anders is de auto 
alsnog geboekt.

Wist je dat de tankregeling vol-vol (FF) 

niet	automatisch	betekent	dat	je	klant	
de auto met volle tank meekrijgt?  

Vol-vol staat namelijk voor het inleveren 

van de auto met dezelfde benzine-

stand als waarmee je 'm ophaalde. Als 

je klant de huurauto met een halfvolle 

tank meekrijgt, mag hij hem dus ook 

weer met een halfvolle tank inleveren. 

Eerlijk toch? Wij vinden dit de meest 

Rent-a-Smile-regeling.

Goed nieuws! Het is nu nog makkelijker 
om de Sunny Cars partnerlink aan te 
passen naar jouw specifieke wensen.  
Een vernieuwde versie van het aanvraag- 
formulier, is onlangs live gegaan.  
Het hele proces is nu nog eenvoudiger,  
er zijn handige features toegevoegd en  
de tool heeft een frissere look en feel 
gekregen. Nieuw is het tonen van de  
hoge score (8,8) van Sunny Cars op 
beoordelingssite eKomi, waarmee je 
klanten meer vertrouwen kunt geven. 
Verder zijn extra previews, taalopties, 
kleurvariaties en de mogelijkheid om 
wijzigingen tussentijds op te slaan, 
toegevoegd.

Altijd  
14 dagen 
bedenktijd Wat betekent 

vol - vol precies?

Vaak kan de huurauto ook buiten openingstijden 
worden ingeleverd. Superhandig. Maar dan moet  
er natuurlijk wel een keybox zijn om de sleutels in te 
doen. Sinds kort kun je heel makkelijk zelf opzoeken 
of er inderdaad zo'n handige keybox aanwezig is.  
Dat staat namelijk in de boekingstool bij de informatie 
over de gekozen ophaallocatie. Als je op het i-tje 
klikt, zie je naast de info over wel of geen keybox ook 
het adres, de openingstijden en een handige google 
maps integratie zodat je de afstand van de verhuur-
locatie tot de accommodatie kunt berekenen. 

KEYBOX  
BESCHIKBAAR?

HANDIGE  
EXTRA’S  
PARTNERLINK

Konnichiwa, we hebben 

Japan als nieuwe  

bestemming toegevoegd! 

En meteen goed ook, met 

in totaal 250 verhuur- 

locaties	door	het	hele	
land. Alle huurauto's  

van vloot 1 zijn uitgerust 

met een GPS-systeem, 

dus geen zorgen over  

onleesbare verkeers- 

borden. Ook schakelen 

veel van de huurauto's 

automatisch,	ideaal	in	een	
land waar ze links rijden. 

Een extra bestuurder  

is	altijd	inbegrepen,	 
dus je klant en zijn 

reispartner kunnen het 

rijden afwisselen.  

Happy travels!

Ook in Italië kan je klant nu extra snel  
de huurauto ophalen met de Express 
Service. Niet aansluiten in een wachtrij 
bij de verhuurbalie, want een Express 
klant wordt met voorrang geholpen.  
En dan heel pronto de auto in, want je 
klant registreert zich al vooraf online. 
Daardoor hoeft hij ter plaatse alleen  
nog een handtekening te zetten onder 
het al ingevulde huurcontract. 
 
Het Express-product is beschikbaar  
in heel Italië, dus inclusief Sicilië en 
Sardinië, bij vloot 2. Op zowel lucht-
havens als in stadskantoren. Een extra 
bestuurder is altijd inbegrepen en  
het pakket is ook nog inclusief GPS  
te boeken. Eccellente!
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64° 24′ Noord, 16° 48′ West #MetEenHuurautoZieJeMeer

 leur de Klerk reisde voor   
 Reishonger naar het land van 
vuur en ijs: IJsland. Het is moeilijk 
verdwalen in IJsland, er is namelijk 
maar één doorgaande weg:  
Ringroad 1. Start je roadtrip in 
Reykjavik en rijd richting het zuiden 
naar Vik. Vanaf daar verandert het 
landschap elke twintig minuten, 
adembenemend mooi! Na een dik  
uur rijden zie je de Vatnajökull 
gletsjer opdoemen. Na de borden en 
afslag ‘Svartifoss’ (zwarte waterval) 
rij je nog een stukje door totdat je 
links een hobbelig pad ziet. Rij dit 
zeker op! Dit pad brengt je naar  
deze waanzinnige zijarm van de 
Vatnajökull gletsjer. Je kunt hier langs 
de gletsjer lopen… het uitzicht en  
de dikke pakken ijs vormen een 
prachtig gezicht. Een MUST in IJsland! 

F

Jouw foto in deze rubriek?

Plaats dan je foto op Instagram  

en gebruik de hashtag  

#MetEenHuurautoZieJeMeer. 

Inspiratie nodig? De hashtag wordt  
op Instagram al veel gebruikt. 
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GEEN WAARBORGPAKKET GROOT SUCCES

Eindelijk!  
Een auto huren 
zónder creditcard

    et vragen over het Geen waarborgpakket valt 
het wel mee op de reserveringsafdeling. “Reisagenten  
zijn vooral enthousiast. Het voorziet duidelijk in een 
behoefte. Soms wordt er gebeld: is het echt waar,  
kan mijn klant nu gewoon zonder creditcard op reis?  
Ja, dat kan inderdaad, maar natuurlijk alleen op de 
bestemmingen waar het pakket wordt aangeboden  
(zie kader pagina 10).”

Er is zelfs al vraag naar landen waar het pakket (nog)  
niet wordt aangeboden, zoals Italië en Frankijk.  
Susanne: “Of we het kunnen aanbieden, is afhankelijk  
van de partners ter plaatse. Als zij niet willen meewerken, 
houdt het op. We nemen het wel steeds mee in de 
contractbesprekingen, zodat we hopelijk het aantal 
bestemmingen kunnen uitbreiden. Curaçao is daar een 
mooi voorbeeld van. Vanuit Nederland was er veel vraag 

naar en inmiddels kunnen we het zowel op de luchthaven 
als in Willemstad aanbieden.”

Hoe werkt het ook al weer? 
Met het Geen waarborgpakket hoef je als hoofdbestuurder 
niet in het bezit te zijn van een creditcard. Sunny Cars 
neemt het risico van de borg volledig over en staat garant 

bij de verhuurder. Bij het ophalen van de huurauto lever je 
de voucher in en je kunt met de huurauto op pad, zonder 
een contante waarborg achter te laten. Is er tijdens de 
vakantie toch schade aan de huurauto of is er een extra 
rekening voor het niet houden aan de tankregeling of 
vanwege een bekeuring, dan belast de plaatselijke  
verhuurder deze kosten eerst aan Sunny Cars door.  
Bij terugkomst worden deze extra kosten dan weer aan de 
klant doorbelast. Tenzij ze onder de regeling ‘terugbetaling 
eigen risico’ vallen, dan zijn ze uiteraard gewoon gedekt.

M
Een auto huren zonder 

creditcard of zonder  

ter plaatse een contante 

waarborg te betalen, was 

lange tijd niet mogelijk. 
Vorig jaar introduceerde 

Sunny Cars het  

'Geen waarborgpakket'. 

Het bleek een gat in de  

markt. “We krijgen veel 
positieve reacties van 
reisagenten,” aldus 

reserveringsmanager  

Susanne Pols. Sunny Cars neemt het  
risico van de borg volledig 
over en staat garant bij  
de verhuurder
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Het Geen waarborgpakket kun je op diverse 
populaire zonbestemmingen boeken.  
Sinds kort is daar                      bij gekomen, 
zowel op de luchthaven als in Willemstad.

Andere bestemmingen met het  
Geen waarborgpakket zijn:

Ook handig mét een creditcard
Overigens kan het pakket ook uitkomst 
bieden als je wél een creditcard hebt. 
Susanne: “Zodra je de auto ophaalt, 
wordt een bedrag op je creditcard 
ingehouden als borg. In sommige 
landen is deze borg zo hoog, dat je 
kaart - als deze maar een beperkte 
limiet heeft - meteen “vol” is. Met het 
Geen waarborgpakket kun je je credit- 
card gewoon volledig benutten tijdens 
de vakantie en dat is wel zo fijn!”

Altijd	bellen	naar	ons
Dat het pakket een succes is beaamt 
ook Gerda Schuurhuizen van de 
afdeling Customer Care. “Mocht het 
ter plaatse niet goed gaan, dan komt 
dat bij de afdeling Customer Care 
binnen. Ik heb nog maar 1 telefoontje 
over het Geen waarborgpakket 
ontvangen. Dat ging over een schade 
die de klant ter plaatse had moeten 
betalen. Mocht je klant ter plaatse  
tóch moeten betalen voor een borg  
of schade, laat hem dan vooral bellen. 
Dan kunnen we het vanuit hier alsnog 
regelen. In het geval van het telefoontje 
had de klant het bedrag al ter plaatse 
betaald. We hebben dat uiteraard 
meteen terugbetaald.” 

Registratieformulier
Eén punt wil reserveringsmanager 
Susanne Pols nog graag aanstippen  
en dat is het belang van het registratie-
formulier. “Zodra de boeking is gemaakt 
ontvangt de klant een registratie-
formulier. Ik zou alle reisagenten nog 
eens willen vragen hun klanten goed 
duidelijk te maken, dat ze dit formulier 
echt meteen moeten invullen. Als dit 
niet uiterlijk 48 uur van te voren 
gebeurt moeten wij de boeking 
namelijk annuleren. Ook is het van 
belang dat de klant het zelf invult en 
dus niet de reisagent. De gegevens op 
het formulier zijn voor ons van groot 
belang. We nemen namelijk een risico 
door de waarborg op ons te nemen.”

vervolg van pagina 9
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CURAÇAO

Malaga

alle	verhuurlocaties

SPANJE

PORTUGAL

KROATIË

GRIEKENLAND

Fuerteventura

Porto

Tenerife Lanzarote

Mallorca Menorca

Madeira

Ibiza

Faro

Gran Canaria

Lissabon

en eilanden

Griekenland vasteland

> Boek minimaal 5 dagen voor de huuraanvang.

>  Kies in stap 2 van het boekingsproces voor de 
optie 'Geen waarborg'. Nu worden alle huurauto's 
getoond waarbij het mogelijk is zonder waarborg 
te reserveren. 

>  Laat de klant zich via de registratielink registreren! 
De link ontvangt hij na het maken van de reserve-
ring. Alleen met een volledig ingevuld registratie-

formulier kunnen we de reservering bevestigen  
en kun je een auto huren zonder creditcard.

Hoe boek je het  
Geen waarborgpakket?

Smile!
VIVIAN VAN RIET TRAVELPLANNER VAKANTIEXPERTS TRAVELTEAM OSS
NUMMER 18 IN DE SMILE SOCIETY TOP 100 WORDT BLIJ VAN:

Lekker weer
Zuid-Afrika! Mijn tweede thuis, omdat mijn 

ouders er al twaalf jaar wonen

Mooie mannen en een grote 
biefstuk met friet!

Dat ik in 2011 Zuid-Afrika Xpert van Nederland ben geworden

De Big Five tegenkomen
Genieten met vrienden en familie

Nieuwe plekken ontdekken

Dat vanuit het hele land klanten naar mij 
komen voor hun perfecte (Zuid) Afrika reis

Dat alles is inbegrepen 
bij een huurauto van 
Sunny Cars!

Roadtrip USA, IJsland en een reis door Chili en Patagonië

Een stoere jeep

Prachtige natuur

Een leuke vent waar ik mijn Zuid-Afrika verslaving mee kan delen!
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In het online reserverings- 
systeem van Sunny Cars 

kun je veel meer dan  
alleen huurauto's boeken. 

Je vindt er allerlei  
handige tools. Je kunt  
je gespaarde Sunnies 
inwisselen voor leuke 

cadeaus; handleidingen 
downloaden die je helpen 

nog meer huurauto's te 
verkopen; FAQs opzoeken; 

landentips en routes 
uitprinten voor je klant;  

de laatste nieuwtjes  
lezen en nog veel meer.  

In dit nummer meer over  
de offertetool. 

De tankregeling 

Offertes maken

1. FF=full-full 
Dit houdt in dat je de huurauto inlevert met dezelfde 
stand als waarmee je hem ophaalt. Meestal is dat 
vol-vol. Maar dezelfde stand kan ook betekenen dat 
de tank voor een kwart of half gevuld is en dat je hem 
dus ook weer zo mag inleveren. Bij Sunny Cars vinden 
we vol-vol de beste regeling, dan weet iedereen waar hij 
aan toe is. Maar in de praktijk kan het dus anders zijn.  
 
Tip: maak een foto van de meterstand. Dan heb je 
altijd een bewijs over de juiste stand bij ophalen. 

2.  FP=full-paid
Bij deze regeling is één gratis tank bij de huurprijs  
inbegrepen. Je haalt de huurauto vol op en je hoeft 
hem niet af te tanken als je hem inlevert. Deze  
regeling komt het meest voor in Amerika. 

3.  FE=full-empty
Met de FE-regeling werkt Sunny Cars niet meer.  
De regeling staat voor vol ophalen, leeg inleveren.  
Dat lijkt handig maar ter plaatse kan het voor onaan- 
gename verrassingen zorgen, zoals extra servicekosten 
of een volle tank vooraf afrekenen. Dat past niet bij  
ons Rent-a-Smile gevoel, maar ter plaatse bestaat de 
regeling nog wel. 

Informeer je klant over de geboekte tankregeling, 
zodat hij zeker weet dat hij echt niets hoeft bij te 
betalen. Om het makkelijk te maken staat de  
geboekte tankregeling op de voucher vermeld.

Het lijkt zo makkelijk. 
Je haalt je huurauto op 

met een volle tank en 
je levert hem ook weer 
vol in. Helaas proberen 
verhuurders ter plaatse 

vaak wat extra’s te  
verdienen, bijvoorbeeld 

via een tank benzine. 
Sunny Cars heeft 

duidelijke afspraken 
gemaakt over de tank-

regeling. We raden je 
aan deze goed met je 
klant door te nemen, 

zodat ze precies weten 
waar ze recht op  

hebben.

PREMIUM

EXPRESS

EXPRESS VIP

GEEN WAARBORG

AD

GP

WT

UA

FP

FF

Om je klant nog beter van dienst 
te zijn bij het boeken van de 
juiste huurauto, kun je een 
offerte voor hem maken. Zo kan 
hij op zijn gemak de opties en 
prijzen vergelijken. Handig toch? 
Je maakt een offerte door als je 
de lijst met het volledige aanbod 
op de gewenste bestemming  
en data op je scherm hebt,  
een vinkje te plaatsen achter 
maximaal vier verschillende 
auto's of door dezelfde auto met 
verschillende servicepakketten 
te vergelijken.

PDF OF HTML
Als je een keuze hebt gemaakt, 
klik je op offerte maken. Kies  
je vervolgens voor een PDF-
offerte, dan kun je die met of 
zonder boekingslink opvragen. 
In het laatste geval staat er 
meteen reserveer nu onder  
de prijs van de huurauto.  
Ideaal toch? 

TIP VAN KELVIN

Je kunt ook kiezen voor een 
HTML-offerte. Het grote voor- 
deel daarvan is dat je de offerte 
eenvoudig kunt kopiëren en in 
een ander bestand of mail kunt 
plakken, waarna je de tekst nog 
kunt aanpassen.

CONTACTGEGEVENS
Voor welke offertevorm je ook 
kiest, jouw contactgegevens 
komen er automatisch boven  
te staan als je die hebt ingevuld. 
Je kunt ook extra opmerkingen 
toevoegen, bijvoorbeeld 
informatie over de geldigheid 
van de offerte (alleen op dag van 
afgifte), grensoverschrijdingen, 
one ways of kinderzitjes en 
andere accessoires. Deze infor- 
matie verschijnt dan vanzelf  
op de offerte.

Als je een offerte voor één  
huurauto maakt, kun je een  

extra vinkje zetten waardoor  
je de huurvoorwaarden te  

zien krijgt. Dat kan niet als  

je meerdere verhuurders  

of verschillende service-

pakketten met elkaar vergelijkt. 
De huurvoorwaarden kunnen 

dan namelijk van elkaar  

verschillen. 
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EstorilCascais

Guincho

Cabo da Roca

Ericeira 

Serra de Sintra

Lissabon

Portugal

Lissabon

Coimbra

Aveiro

Porto 

Veel	vakantiegangers	
gaan naar Portugal voor 
de zon, de zee en het 
strand. Niks mis mee, 
maar met een huurauto 
zie je net even meer van 
je	vakantiebestemming.	
In de omgeving van 
Lissabon kun je beide 
doen.	Met	de	tips	van	
Sunny Cars haal je nog 
meer uit je roadtrip. 

1   De eerste etappe is kort: van de luchthaven van Lissabon 
rijd je in 15 minuten naar de stad. Lissabon is een must,  
de stad is jong, levendig, er is veel cultuur en je kunt er 
heerlijk eten. Heb je de auto in Lissabon niet nodig? 
Sunny Cars heeft ook in de stad diverse ophaalpunten  
of je kunt de auto bij je hotel laten afleveren. Dan begint 
je roadtrip gewoon na je bezoek aan de stad. Ga je in  
het hoogseizoen? Kies dan voor Express of Premium.  
In de zomer kan het behoorlijk druk zijn op de lucht-
haven, met soms wachttijden van meer dan een uur.  
Met deze service ben je meteen aan de beurt en is alle 
administratie al gedaan. 

 
2    Na een paar dagen stad wil je vast wel even chillen aan 

het strand. Dat kan goed in de omgeving van Lissabon. 
Over de A5 ben je zo in Estoril en Cascais. Voor een  
echt mooi strand rijd je liever door naar Guincho.

 
3   Eenmaal daar neem je de N247 en ga je natuurlijk ook 

even naar Cabo da Roca. De vuurtoren boven op een  
140 m hoge klif markeert het meest westelijke puntje  
van het Europese vasteland. Daar ben je dan maar mooi 
even geweest. 

 
4    Terug naar het binnenland, naar de Serra de Sintra.  

Een bergachtig gebied met mooie uitzichten over de 
oceaan en als hoogtepunt de oude stad Sintra. De route 
door de Serra de Sintra is prachtig. Houd er wel rekening 
mee dat op sommige stukken de wegen smal zijn en dat 
het in de zomer druk kan zijn met touringcars die ook 
naar Sintra gaan.

5   Vanaf Sintra ben je in een half uurtje in Ericeira, vroeger  
een vissersdorp, nu een relaxte badplaats voor surfers.  
De stroming zorgt voor hoge golven en de zee is dan ook 
geschikt om te wave boarden. Leuk om naar te kijken,  
maar vooral om zelf te proberen. Er zijn diverse surf- 
scholen. Ericeira heeft veel mooie strandjes, hoe noorde- 
lijker je gaat hoe mooier ze worden. Met je huurauto kun 
je ze gemakkelijk bezoeken. De weg er naar toe is meestal 
vrij steil. Een auto met meer vermogen is in deze streek 
zeker aan te raden. Zwemmen kan als er geen rode vlag 
hangt. Koud is het wel, het blijft de Atlantische Oceaan. 

 

6   Wil je Lissabon combineren met Porto, boek dan je 
terugvlucht ook vanuit deze stad. Dat scheelt je zo’n  
3 uur terugrijden naar Lissabon. Voor je huurauto  
kies je dan voor one way autohuur. Je haalt de auto  
op in de ene stad en levert hem weer in in de andere. 
Wel zo handig! Bij meerdere verhuurders is een one way 
gratis, in sommige gevallen betaal je een toeslag.  

 
  Onderweg naar Porto kun je stops maken in Aveiro  

en Coimbra, beide belangrijke universiteitssteden.  
Porto is welvarend en charmant en het meest bekend  
om de portwijnen die hier vandaan komen. Veel  
traditionele quintas ten oosten van Porto ontvangen 
bezoekers. Het najaar is de leukste tijd voor een  
rondreis langs de portvelden, dan zie je de plukkers  
echt aan het werk en worden de oogstfeesten  
gehouden. 

Autorijden  in de laagste  versnelling

Portugal  
ontdek je met  
een roadtrip 1

2

3
4

6

1

5
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Geen waarborg (NoDeposit)

3%

All-in incl. extra bestuurder (All-in/FF/AD)

79%

Standaard all-in pakket 

12%

Extra snel ophalen (Premium/Express)

6%

Portugal is een populaire 
autohuurbestemming. Als 
specialist bieden wij ook hier 
ons standaard all-in product 
aan, zodat je klant zorgeloos 
kan rondtoeren. Andere 
voordelen van een Sunny Car 
in Portugal:  

Veel keuze
Keuze uit 7 partners op de lucht- 
havens van Lissabon en Faro, 6 op 
de luchthaven van Porto en vele 

stadskantoren door heel Portugal. 
Adresaflevering is mogelijk vanuit 
de stadskantoren, soms tegen 
een toeslag. 

De wachtrij overslaan
Met het Express of Premium 
pakket haal je de huurauto extra 
snel op. Hoppa, zo langs de 
wachtrij omdat je voorrang hebt 

of je kan melden bij een aparte 
balie. En nog meer tijdwinst, 
omdat het contract al ingevuld 

klaar ligt. Fijn toch? Zeker in het 
hoogseizoen. Extra voordeel  

van Premium: gegarandeerd  

een jonge auto. 

Hoge waarborg
Let op: in Portugal kan de  
waarborgsom hoog oplopen.  
Bij sommige verhuurders zelfs  
tot boven de gebruikelijke credit- 

cardlimiet van € 2.500. De ideale 
oplossing: het Geen waarborg- 
pakket, want dan staat Sunny Cars 
garant. Een alternatief is (tijdelijk) 
de limiet verhogen of een extra 
kaart.

De meest geboekte  
accessoires

Handig
Op de luchthavens van Lissabon, 
Porto en Faro heeft vloot 1 een 
aparte Sunny Cars balie. 

De populairste one ways

Deze one ways zijn bij meerdere 
verhuurders kosteloos, dus check 
dit goed.

3x doen in Portugal 

Sunny facts

LISSABON 
Lissabon bruist van de  

energie, heeft veel leuke 
wijkjes om te ontdekken  

en als je van vis houdt  

zit je hier goed.  

Heb je weinig tijd, ga dan in 
ieder geval met tram 28  

naar Alfama en bezoek het 
Castelo de São Jorge. Vanaf 
hier heb je prachtig uitzicht 

over de stad, de Taag,  

de Ponte 25 de Abril en het 
Cristo Rei. Ontbijten doe je  

bij voorkeur bij een van  
de vele kiosken die de stad  

rijk is. Leuke winkels en 
restaurants vind je in de  

wijk Principe Real. 

SINTRA 
Sinds 1995 staat Sintra op  
de Werelderfgoedlijst van 
Unesco. De belangrijkste 

gebouwen zijn het Palácio 

Nacional de Sintra en Palácio 

da Pena, maar eigenlijk is een 
wandeling door de stad een 

aaneenschakeling van 
hoogtepunten. Bewonder  
de fonteinen, de prachtige 
azulegos (Portugese tegels)  

en de mooie parken.  
Je begrijpt wel waarom  

de koninklijke familie hier  
zo graag kwam en er haar 
zomerverblijf van maakte. 
Mooi uitzicht heb je vanaf  

de Miradouro da Vigia. 

PORTO 

De tweede stad van Portugal  

is ontstaan uit een fort dat  
de Romeinen bouwden op  

de kruising van de Douro met 
een van hun handelsroutes. 

Sindsdien is de stad welvarend 

en heerst er een charmante 

bedrijvigheid. Het letterlijke 
hoogtepunt van de stad is  

de kathedraal met de drukke 
wijk Barredo eromheen. 

Rebeira is het kloppend hart 
en de Ponte de Dom Luís I  

een markant punt.  
Natuurlijk ga je hier niet  
weg zonder een portje te 

drinken in de stad van 
herkomst. 

De populairste  

pakketten in  

Portugal

Topbestemming
autoverhuur

Vasco da Gama brug  
(met 17 km langste in Europa)

Costa Verde

Hellingproef

Algarve

Temperamentvol

Bijna 850 km kustlijn

Zwaaien en veel gebaren

Oudste Europese land

Vriendelijk

Adresaflevering

Vele hotspots

68 golfbanen

Fly-drive

Gemiddeld 
17 dagen huur

TOLWEGEN
In Portugal heb je 29 wegen waar je tol moet betalen. Op 9 daarvan kan dat alleen elektronisch.  
Rijd je hier met je huurauto dan kun je wel gewoon doorrijden, maar je moet dan binnen vijf dagen  
op het postkantoor de tol gaan betalen. Dat klinkt nogal omslachtig en dat is het ook. Daarom  
adviseren we in Portugal een tolkastje te huren. Dit kan soms vooraf, maar meestal doe je dit ter 
plaatse voor 2 euro per dag met een maximum van 20 euro. De tol wordt dan later - meestal na een 
week of twee - via je creditcard afgeschreven. Zijn er ook gewone tolpoortjes, let dan goed op dat je  
de juiste baan kiest (meestal uiterst links), anders moet je alsnog contant betalen. Voor de huur  
van het tolkastje is een creditcard verplicht, ook bij het Geen waarborgpakket. 

Porto - Lissabon

Porto - Faro

Lissabon - Porto

Kinderstoel 8%  

Elektronisch tolkastje
(bij enkele verhuurders  
vooraf aan te vragen)

4%

GPS 3%
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1  VOORKOM BOETES 

Niemand zit op een bekeuring te wachten,  
maar op vakantie met je huurauto zijn ze extra 
vervelend. Pas ver na je vakantie komen de 
boetes binnen en behalve de bekeuring betaal je 
ook nog eens administratiekosten. Per bekeuring! 
Voor dat laatste is vaak weinig begrip, maar 
bekijk je het vanuit de verhuurder dan ligt het 
anders. Deze krijgt een lange lijst met boetes en 
moet per boete uitzoeken van welke bestuurder 
die is, de gegevens erbij zoeken en deze weer 
doorgeven zodat de boete geïnd kan worden.  
Een hoop werk, dus logisch dat daar kosten voor 
worden berekend. Onze tip: check van te voren 
goed de verkeersregels en voorkom zo boetes. 

2  RAAR GELUID?  
  METEEN STOPPEN! 

Je haalt je auto op en wat blijkt? Hij schakelt  
moeilijk, ruikt naar verbrand rubber en/of maakt 
een raar geluid… Hier klopt iets niet en ons 
advies is dan ook: neem de auto niet mee!  
Grote kans dat er schade is aan de koppeling.  
Rijd je door, dan krijg je bij het terugbrengen de 
rekening gepresenteerd en die kan oplopen tot 
enkele honderden euro’s. Voor eigen rekening, 
want als de schade aantoonbaar tijdens de 
huurperiode is ontstaan worden de kosten niet 
vergoed. Wees dus alert bij het ophalen.

3  WAAROM EXTRA  
  WA-DEKKING? 

Een aanrijding tijdens je vakantie. Nooit leuk 
natuurlijk. Vooral als daar andere regels gelden. 
Dan kan zo’n aanrijding nog een vervelend 
(financieel) staartje krijgen. De WA-verzekering 
dekt schade die aan derden wordt toegebracht, 
zowel materieel als fysiek. In de meeste  
Europese landen is deze dekking voldoende. Maar 
o.a. in de USA, Canada, Curaçao, Griekenland  
en Zuid-Afrika ligt de maximale WA-dekking ver 
onder de Nederlandse standaard van € 5 miljoen. 
Daarom sluiten wij in die landen automatisch een 
aanvullende WA-verzekering af met een dekking 
van maar liefst € 7,5 miljoen. Wat ons betreft  
kun je niet voorzichtig genoeg zijn.

3X
TIPS 
AUTO-
HUUR

Inpakstress

COLUMN FEMME FRONTAAL

Misschien lukt het mijn vriendin om de ruimte in de 
cabriolet maximaal te benutten. ‘Waar een wil is, is een 
weg’, zegt ze altijd. Alleen, dan zit de zomerauto bomvol 
en zit ik straks op een beautycase achter het stuur. Nee, 
dat lijkt mij niet verstandig. Ik wil de sportauto namelijk 
niet te vol proppen, want dan verbruikt hij nog meer 
benzine dan normaal; houd ik ruimte over voor een fles 
lekkere champagne uit Reims en ik wil op de weg geen 
gevaarlijke situaties voor anderen creëren. 

Ik zie ze op vakanties wel voorbijrijden hoor; opblaas-
krokodil tegen het zijraam geplakt, Nintendo’s op de 
hoedenplank en AH-tassen in mama’s nek. De bestuurder 
heeft geen enkel zicht in de achteruitkijkspiegel en bij 
een noodstop krijgen alle passagiers de vakantieprullaria 
om de oren geslingerd. Slimmer is voor het pakken van 
alle spullen even te spieken op de site van Sunny Cars. 
Daar staat per type auto een indicatie van hoeveel  
koffers je kwijt kunt. Voor deze cabrio blijkt dat er wel-
geteld twee kleine koffers in passen. Ai! Dat wordt naast 
inpak stress, nu ook keuzestress…! 

Odiel Mennink, autoblogger

www.femmefrontaal.nl F
o
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Daar staan we dan bij onze 

té gekke zomerauto met  
té veel bagage in onze 
handen. Met wapperende 

haren toer ik dadelijk met 

een vriendin door Frankrijk 

in een knappe cabrio. Om 

op alles voorbereid te zijn 

hebben we onze hele walk-

in-closet in twee uitpuilende 

koffertjes gestopt. Samen 
met onze handtassen wordt 

het passen en meten zie ik 

al, want ‘travel light’ is het 

credo van deze sportauto. 

BLOG.SUNNYCARS.NL
VOOR HANDIGE AUTOHUURTIPS EN  
ANTWOORD OP PRAKTISCHE VRAGEN
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Smile Society leden maken 
kans op een Pluim cadeaubon 
vol belevenissen ter waarde 
van € 150! Daar kun je mee 
indoor skydiven, een foto-
shoot doen, een champagne-
proeverij, verzin het maar.  
Je hebt keuze uit meer dan 
260 belevenissen! Met je 
collega's of privé, ook dat is 
aan jou. Nu alleen nog in de 
maand september zo veel 
mogelijk boekingen maken. 
Eitje toch? Stuur je ANVR-  
en reserveringsnummer(s) 
vóór 5 oktober naar  
salessupport@sunnycars.nl.

WIN INDOOR  
SKYDIVEN 
(OF	EEN	ANDERE	BELEVENIS)

  

3 NOVEMBER 
PUBQUIZ

CANADA, 
HERE COME  
THE SUNNY STARS!

Samen met de Smile 
Society willen we het  
jaar afsluiten met een 
echte Sunny pubquiz!  
Alle Smile Society leden 
van het afgelopen jaar  
(1 november 2015 tot nu) 
zijn uitgenodigd. En neem 
gezellig een collega mee. 
We gaan het goed vieren 
met een avondvullende 
pubquiz in Utrecht of 
omgeving, hapjes en 
drankjes en natuurlijk 
mooie prijzen! Ben je  
al aan het smilen?  
De pub kan vol raken,  
dus meld je snel aan via 
salessupport@sunnycars.nl  
o.v.v. Smile Society pub- 
quiz en je ANVR nummer.

De nr. 1 uit de Top 100  
krijgt nog een extra bonus. 
Hij/zij wint namelijk een 
studiereisplek. Gefeliciteerd 
dus Jan Vos, Jos Slatius en 
Waltraud Dallinger.  
De laatste plek gaat naar 
Tim Zegveld, de nr. 2 achter 
Jan Vos die al verzekerd was 
van een ticket. Zij gaan van 
30 sep t/m 5 okt mee naar 
Canada. De volgende studie - 
reisbestemming wordt  
ook weer super, een goede 
reden dus om volgend 
kwartaal weer voor die  
nr. 1 positie te gaan!

Smile Society leden hebben bij ons  
een streepje voor. Zij profiteren van  
extra voordelen als 30% agentenkorting, 
speciale winacties en een leuk cadeautje. 
Dit keer is dat een hamamdoek, de ideale 
reisgenoot voor elke vakantie. Eén keer 
inpakken, heel vaak plezier van hebben.

30% KORTING  
EN MEER

Twee keer op de eerste plek! Wat is je geheim?
“Misschien wel dat ik zelf geen auto heb; ik woon 
en werk in Amsterdam en doe alles per fiets. Als 
ik dan op vakantie ga, huur ik graag een auto; het 
geeft me een groot gevoel van vrijheid. Wellicht 
weet ik dat enthousiasme op de klant over te 
brengen.” 

Heb je een tip voor je mede-reisagenten?
“Wat ik onze klanten altijd meegeef is het  
voordeel van de Nederlandse tussenpersoon 
als je een huurauto vooraf boekt. Mócht er iets 
misgaan, dan lossen wij het in samenwerking 
met Sunny Cars op en dat is vele malen prettiger 
dan wanneer men zelf met de lokale verhuur-
ders aan de slag moet. We merken dat onze 
klanten daar gevoelig voor zijn. Ook neem ik  
altijd goed door wat een klant precies wil en wat 
er van een huurauto verwacht wordt, zodat ik 
het juiste type auto en pakket kan adviseren.” 

Wat vind je het leukst aan  
Smile Society-lid zijn? 
“De SAIL-intocht in 2015 vond ik bijzonder om 
mee te maken en nu verheug ik me op de studie-
reis naar Canada. Een land waar ik nog nooit 
ben geweest en het stond hoog op mijn lijstje 
om nog eens naar toe te gaan. En natuurlijk de 
30% korting die je op autohuur krijgt als Society-
lid is een mooie meepakker.”

Gefeliciteerd! Jan Vos voert de 
Top 100 aan. Opnieuw, want  

ook vorig kwartaal wist hij de 
meeste huurauto's te verkopen. 
Met recht de Smile Society 

wisselbeker gewonnen!  

Vijf vragen aan Jan Vos van 
reisbureau Vos Van Loon & 

Partners in Amsterdam.

Jan steady 
aan de top

Waar ga je zelf graag naar toe? 
“Spanje is mijn favoriet. Ik heb er gewoond en  
ik spreek de taal, dat maakt het heel eigen. Het 
is een mooi land, dus ik reis er graag met een 
huur  auto. Vooral omdat je dan de mooie en 
rustige plekjes kunt opzoeken; de natuur in, 
naar de bergen, daar kom je anders niet zo snel. 
De mooiste route was in Noord-Spanje, in het 
Baskenland en de Picos de Europa.”

Op welke bestemming wil je ooit nog  
een keer toeren?
“Twee reizen die ik al eens heb gedaan, zou ik 
nog een keer willen doen: Marokko en naar 
Noorwegen en Zweden. Ik heb geen favoriete 
auto, ik kan nog net een Mercedes van een Mini 
onderscheiden. Maar een cabrio, dat lijkt me 
wel leuk, daar wil ik ooit nog een keer een road-
trip mee maken.”

Wat is jouw Rent-a-Smile gevoel?
“Een smile van onze klant ;-)”

1
Topboekers verdienen het om in 

het zonnetje gezet te worden. 

Daarom laten we elk kwartaal 

de 100 leisure reisagenten met 

de meeste boekingen in de 

Smile Society stralen.  

De Top 100 lijst vind je in de  

B2B tool. De telling begint  

elk kwartaal op 0, zodat 

iedereen weer kans maakt! 
SAVE THE DATE
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ON THE 

ROAD

Het	grootste	tankstation	ter	wereld	staat	in	Berchem	Luxemburg.	En	het	
allerduurste	tankstation	ooit	gebouwd,	bevindt	zich	in	Afghanistan.	 
Beschouw	je	tankstations	als	13	in	een	dozijn?	Heb	je	er	één	gezien,	 

heb	je	ze	allemaal	gezien?	Dat	gaat	niet	op	voor	deze	benzinestations.	
Stuk voor stuk sterke en opmerkelijke staaltjes architectuur. Sla ze niet 

over als je met je huurauto in de buurt bent! blog.sunnycars.nl

Ben je ook zo’n fan van de 100% steden- 
gidsen van mo’media? Je weet wel, die 
gids met die fijne routes die je op de 
leukste plekken van de stad brengt, vol 
tips van locals. Vanaf eind september 
liggen de nieuwste edities in de winkel 
én… ze hebben een nieuwe look & feel  
én een nieuwe naam. Voortaan heten  
ze time	to	momo en dat staat voor een 
echte feel good experience. 

De gidsen hebben een nieuw design en 
de inhoud is nog beter geworden met  
de bekende wandelingen per wijk,  
goede plattegronden en alleen de echte 
must-sees. De bijbehorende app is nog 
slimmer en gelukkig nog steeds offline te 
gebruiken. Bij een nieuwe naam hoort 
een nieuwe site. Hier vind je de leukste 
hotels, losse routes, verrassende acties, 
blogs van locals en een webshop.  
Samen geven de stedengidsen, de app  
en de website je een 100% feel good 
time. Eigenlijk is er niks veranderd dus.  
www.timetomomo.com 

Kopje koffie?
Met de huurauto op pad kom je op de 
mooiste plekken, ook ver buiten de 
bewoonde wereld. Terwijl een lekker  
kopje koffie er natuurlijk altijd wel in 
gaat. Met de Coffee On The Road  
Giftbox van ikwilmeerreizen.nl drink  
je voortaan overal de lekkerste filter- 
koffie! Het enige dat je nodig hebt  
is een thermosflesje heet water.  
In de giftshop vind je overigens een 
heleboel travel gifts. Wat dacht je  
van de Anywhere Travel Guide, een  
box met 75 unieke en onverwachte 
opdrachten die je op elke bestemming 
kunt uit voeren, of de Leer Spaans in  
200 Flash cards-cursus waarmee je in 
no-time de belangrijkste Spaanse zinnen 
uit je hoofd leert. Maar ze hebben ook 
fijne hamamdoeken, T-shirts, paspoort-
hoesjes, muurstickers, reisbestek en  
ga zo maar door.
www.ikwilmeerreizen.nl/shop

Heb je geen zin om aan te sluiten 

in de grote groepen die met een 

gids op pad gaan, maar wil je wel 

graag	extra	informatie	over	de	
locatie	die	je	bezoekt?	Dan	is	de	

app izi.TRAVEL echt 

iets voor jou. Het is 

een audiogids met 

tientallen	tours	voor	
de	meeste	attracties	
en musea in meer  

dan 900 steden in de 

wereld. Schakel je  

GPS-geolocatie	in	en	 
je gaat op stap met 

je eigen tourgids.  

Wel zo relaxt. 

3	benzinestations 

met de wow-factor!

Time to momo
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JE EIGEN 
TOURGIDS

APP VAN 
DE MAAND

Met deze stoere tas van Lief voelen kinderen 
zich helemaal onderdeel van de reis. Natuurlijk 
kun je hun kleding erin stoppen, maar het is 
ook een echte onderwegtas. Stop er genoeg 
speelgoed, kleurboeken en kleurpotloden in, 
zodat ze zich in de auto niet vervelen.  
Tip voor onderweg: stop er ook een paar  
kleine cadeautjes in. Bij elke stop mogen ze  
er een uitpakken en hebben ze weer iets 
nieuws om mee te spelen. Succes verzekerd. 

LA PAZZA GIOIA is een 
komisch drama over  

vriend schap en de zoektocht 
naar	geluk,	met	het	prachtige	

landschap van Toscane  
als decor.  

Twee totaal verschillende 
vrouwen ontmoeten elkaar in 
een	psychiatrische	inrichting.	
Als de decadente kletskous 
Beatrice en de introverte 

Donatella vriendinnen worden, 
besluiten ze samen te  

ontsnappen. Tijdens hun 
avontuurlijke roadtrip door 

Toscane komen ze oog in oog  
te staan met hun verleden. 

STOERE  
ROADTRIP TAS 

ITALIAANSE 
ROADMOVIE

Uitgeverij mo'media
€ 14,95 - 16,95
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EEN HANDIGE  
ALL-IN	DOEK	
Met je gespaarde Sunnies  
kun je vanaf nu ook een  
nieuw Sunny-cadeau  
bestellen: een hamamdoek. 
Deze all-in doek is de ideale 
reisgenoot voor elke vakantie. 
Eén keer inpakken en heel 
vaak plezier van hebben,  
als omslagdoek, handdoek, 
picknickkleed… De hamam-

doek is zacht, absorbeert 
uitstekend en droogt snel.  
En dat voor slechts 20 Sunnies.  

Happy shopping!

Dat wordt shoppen! 

Want we hebben ons 

bonusprogramma 

vernieuwd met veel 
nieuwe cadeaus. Je kunt 

je verdiende Sunnies 
vanaf nu inwisselen  

voor meer dan  
150 verschillende 

cadeaukaarten.  

Zo veel?! Ja, echt. 
Je ontvangt van ons 

namelijk een cadeau-
kaart, waarmee je 

online zelf één van de 
ruim 150 cadeaukaarten 

kunt uitzoeken. Van een 

Mediamarkt, Netflix of 
Wehkamp cadeaukaart 

tot een Diner cadeau, 

Nationale Musicalcard 
of een Bart Smit cadeau-

kaart. En nog veel en 
veel meer. 

Van ICI Paris 
tot	Efteling	

cadeaukaart

Win een  
portable speaker
Wie wil dat nou niet: deze leuke portable speaker winnen. 
Handig om je favoriete muziek af te spelen op vakantie.  
Of op het strand. Of op je balkon. Verzin het maar!  
Je maakt kans door in de maand september minimaal  
2 boekingen te maken. Stuur je reserveringsnummers  
vóór 5 oktober naar salessupport@sunnycars.nl  
o.v.v. muziekbox en je ANVR-nummer. We geven er 4 weg! 

Nog meer goed bonus- 

nieuws, want je kunt nu  
ook een handige Sunny- 
trolley bestellen in het 

bonusprogramma. 
Voor 60 Sunnies rijd je  

voortaan je (hand)bagage  
op 4 wielen de wereld rond.  
Met het opvallende design  
ben je je koffer bovendien  

niet snel meer kwijt.

Op 4 wielen de 
wereld rond


