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Beste lezer,

Met een huurauto zie je meer, dat is onze rotsvaste overtuiging. Maar is dat voor 

Nederlanders ook dé reden om voor of tijdens een vakantie in het buitenland een 
auto te huren? Of gaat het toch vooral om snel en comfortabel  vervoer van A naar 
B? En als er ‘geautohuurd’ wordt, wat zijn dan de aandachtspunten? Hoe vaak hu-

ren we eigenlijk een auto in het buitenland, bij wie en in welke landen het meest? 
Doen mannen het meer dan vrouwen? Wat zijn de grootste irritaties? En hoe zit het 
met de kosten?

Nederlanders hebben hun bevindingen over het huren van een auto in het buitenland 
gedeeld via een door Panelwizard uitgevoerd onderzoek dat in augustus 2016 is ge-

houden onder 1.121 respondenten van 25 jaar en ouder, representatief naar geslacht, 
leeftijd, opleiding, arbeidsparticipatie en gezinssituatie. Het is een jaarlijks terugke-

rend onderzoek waarmee we resultaten, trends en ontwikkelingen vergelijken. 

In dit trendrapport zoomen we in op de belangrijkste en meest opvallende resulta-

ten en ontwikkelingen. 

Hans Knottnerus, 
General Manager Sunny Cars Nederland & België



RUIM EEN DERDE VAN DE 

NEDERLANDERS HUURT WELEENS 

EEN AUTO IN HET BUITENLAND

Nederlanders en autohuur in het buitenland lijken een prima match. Het trendonder-
zoek laat zien dat meer dan een derde (33,8%) van de Nederlanders in de afgelopen 

drie jaar weleens een auto heeft gehuurd voor een vakantie in het buitenland. 

De cijfers tonen dat mannen (40,3%) vaker een auto huren in het buitenland dan 

vrouwen (27,5%). En ook jonge mensen (25-30 jaar) trekken er graag met een huur-

auto op uit tijdens hun vakantie. Wat verder opvalt, is dat hoogopgeleiden veelvuldi-
ger een auto huren dan laagopgeleiden. 

Autohuur voor of tijdens een vakantie staat dus bij veel mensen op het ‘to do-lijstje’ 
en een groot deel daarvan zou het een volgende vakantie weer doen. Ruim vier op 
de tien (42%) Nederlanders van 25+ met een rijbewijs wil in de komende drie jaar 
(opnieuw) een auto huren tijdens de vakantie in het buitenland.

Mannen, jonge vakantiegangers (25 – 30 jaar) en 
hoogopgeleiden huren het vaakst…

Mannen huren meer en vaker een auto in het buitenland dan vrouwen
Vrouwen lijken wat minder interesse in of behoefte te hebben aan het huren van 
een auto. Van alle Nederlanders die de afgelopen jaren een auto in het buitenland 
hebben gehuurd voor een vakantie is 27,5% vrouw en 40,3% man. 

Vooral jonge mensen gaan erop uit met een huurauto in het buitenland

Wel is voor alle leeftijdscategorieën vrijheid en flexibiliteit (gaan en staan waar en 
wanneer je wilt) de belangrijkste reden om een auto te huren in het buitenland. En 

bij de 60-plussers nog ietsje meer dan bij de anderen.

Autohuur in het buitenland en hoogopgeleid gaan vaak hand in hand
Opvallend is dat vooral hoogopgeleiden een auto huren in het buitenland (46%) voor 

of tijdens een vakantie. Bij laagopgeleiden is de animo een stuk minder (21%).
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BIJNA 80% NEDERLANDERS 

HUURT EEN AUTO OM VRIJ EN 

FLEXIBEL TE ZIJN

Er zijn talloze redenen te noemen voor het huren van een auto in het buitenland tij-
dens een vakantie; flexibiliteit, onafhankelijk zijn, gemak, zelf meer zien en beleven. 
Voor de meeste Nederlanders (79,9%) staat het gevoel van vrijheid en flexibiliteit 
echter met stip op nr.1.

Vooral vrouwen vinden vrijheid/flexibiliteit een belangrijk issue. Bijna 42% gaf dit 
als belangrijkste reden aan voor autohuur. Bij mannen ligt dat percentage iets lager: 
35,7%. Opvallend hierbij is verder dat 60-plussers (40,3%) hun ‘vrijheidsgevoel’ en 
gaan en staan waar en wanneer ze willen belangrijker vinden dan mensen jonger dan 

30 jaar (32,1%). 

Met de huurauto kun je ergens komen waar je anders niet kunt komen

Ruim 73% Nederlanders gebruikt de hele vakantie een huurauto 
De meeste Nederlanders die een auto huren in het buitenland gebruiken deze de 
hele vakantie. Ruim een kwart (26,8%) benut de auto vooral voor excursies en dagjes 
weg en 25,7% zet de huurauto in voor een rondreis of roadtrip. Een relatief klein deel 
van de Nederlanders (18,3%) gebruikt de huurauto alleen maar om van de luchtha-

ven naar de accommodatie (hotel, camping etc.) te gaan.
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RESERVEREN, OPHALEN EN 

BIJKOMENDE IRRITATIES… 

Een huurauto komt niet aanwaaien. Dat vraagt om van tevoren het aanbod bekijken, 

(online) reserveren en uiteindelijk ophalen en weer terugbrengen van de auto. Meestal 
‘easy peasy’, maar soms levert het huren van een auto de nodige irritaties op. 

Vier op de tien Nederlanders reserveren al voor hun vakantie een huurauto
Veel Nederlanders boeken voorafgaand aan hun vakantie een huurauto via de web-

site van een Nederlandse autoverhuurder/bemiddelaar. Ongeveer een derde (29,3%) 
doet dit via de website van een buitenlandse autoverhuurder/bemiddelaar en meer 

dan een kwart (27,6%) pas ter plekke bij een lokale verhuurder. 

Kwart Nederlanders haalt auto op bij verhuurbalie luchthaven
Bijna een kwart van de Nederlanders haalt zijn auto op bij een verhuurbalie op de 
airport. En één op de vier Nederlanders kiest ervoor zijn huurauto bij een stads-

kantoor op te halen. We houden ook wel van gemak, want 11,9% laat de huurauto 
afleveren bij het hotel. 

Top 3 grootste irritaties bij het huren van een auto
Het huren van een auto brengt niet alleen gemak, maar soms ook irritaties met zich 
mee. Dit is de top 3 van grootste irritaties bij het huren van aan auto op vakantie:
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Extra onvoorziene kosten, zoals een verplichte verzekering

Een andere auto meekrijgen dan waarvoor is gereserveerd

Lang in de rij staan, voordat de huurauto opgehaald kan worden



RUIM TWEE DERDE VAN DE 

NEDERLANDERS HUURT GEEN 

AUTO IN HET BUITENLAND

Hoewel het huren van een auto in het buitenland populair is en voordelen biedt, zijn 
er genoeg Nederlanders (66,2%) die dat om uiteenlopende redenen niet doen. Wat 

daarbij ook niet meehelpt, zijn berichten over verhuurbedrijven die klanten lokken 
met huurauto’s voor een grijpstuiver en vervolgens een torenhoge rekening presen-

teren. Dergelijke bedrijven en praktijken maken veel mensen huiverig en doen de 
autoverhuurbranche in het algemeen geen goed. 

Het onderzoek laat zien dat ruim een derde (40,6%) van de Nederlanders extra 
onvoorziene kosten, zoals brandstof of een verplichte verzekering, als irritant 

beschouwt, waardoor ze mogelijk het besluit nemen om (in het vervolg) geen auto 

(meer) te huren. 

Bijna 55% Nederlanders gaat met eigen auto op vakantie
Een auto huren in het buitenland kan het nodige gemak bieden. Niet voor niets heeft 
ruim een derde van Nederlanders in de afgelopen drie jaar een auto gehuurd in het 
buitenland. Toch gaan de meeste Nederlanders (54,6%) met hun eigen auto op vakan-

tie. Ongeveer één op de twaalf heeft geen auto nodig in het buitenland, want zij blijven 
zoveel mogelijk op dezelfde plek. En er zijn ook Nederlanders (8,5%) die op ‘avontuur’ 
gaan in het buitenland met het openbaar vervoer, de taxi, de scooter of de fiets.



AUTOVERHUURDERS NIET 

TRANSPARANT GENOEG 

VOLGENS 73% NEDERLANDERS

Duidelijkheid en geen verrassingen; daar gaat het om zodra vakantievierend Neder-

land over de grens gaat en een auto huurt. Maar liefst 73% van de Nederlanders geeft 
dan ook aan dat autoverhuurders transparanter mogen zijn over de kosten van het 

huren van een auto. Weg met die addertjes onder het gras… 

Toch is het raadzaam dat Nederlanders zelf wat dieper in de voorwaarden en het 
papierwerk van de huurauto duiken. Zo weet zes op tien vakantiegangers namelijk 
niet waarvoor men precies verzekerd is. Ook is voor meer dan de helft van de Neder-
landers (57,5%) vaak niet duidelijk of er bijkomende kosten zijn gemoeid met de au-

tohuur. Zo gebeurt in bijna de helft van de gevallen dat men ook echt moet bijbetalen 
voor extra verzekeringen (42,6%).

SPANJE POPULAIRSTE 

‘AUTOHUURLAND’ VOOR 

NEDERLANDERS

Nederlanders gaan er het liefst met een huurauto op uit in Spanje. De afgelopen 

drie jaar was dat veruit het populairste ‘autohuurland’. Op respectabele afstand 
gevolgd door Griekenland en de Verenigde Staten.

Top 5 populairste landen waar Nederlanders een auto hebben gehuurd
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‘GEWONE’ PERSONENAUTO 

WORDT HET MEEST GEHUURD

Nederlanders gaan niet ‘los’ met hun keuzes voor huurauto’s in het buitenland. 79,5% 

huurt een gewone, praktische huurauto (hatchback, coupé of sedan). Gevolgd door 
een MPV (Multiple Purpose Vehicle) (10,2%), een terreinwagen (7,8%), een station-

wagen (7,6) en een cabriolet (5,2%). 

De terreinwagens zijn trouwens het meest geliefd onder mannen (9,4%). Zij huren 

vaker dan vrouwen (5,5%) dergelijke robuuste voertuigen. Ook een cabriolet wordt 

door mannen (6,2%) regelmatiger gehuurd dan door vrouwen (3,6%). Verder valt op 
dat jongeren (25 – 30 jaar) en hoogopgeleiden vaker gecharmeerd zijn van terreinwa-

gens. Als we kijken naar regio’s in Nederland dan is er in het westen (9,6%) en oosten 
(8,6%) beduidend meer belangstelling voor het huren van een terreinwagen dan in 
het noorden (2,5%).

HERTZ, EUROPCAR EN AVIS 

MEEST IN BEELD BIJ AUTOHUREND 

NEDERLAND

Als Nederlanders een auto huren in het buitenland kloppen ze het eerst op de deur 

bij Hertz (41,7%), daarna bij Europcar (34,8%) en Avis (29,6%).

Ook Budget (21,7%), Alamo (14,9%) en Sunny Cars (13,6%) komen in het rijtje voor. 
Het onderzoek laat zien dat 26,1% van de Nederlanders een autoverhuurder als Bud-

get niet kent. Bij Sunny Cars is dat zelfs 57,4%. Maar degenen die Sunny Cars kennen 
zijn daar wel het meest positief over. Zo geeft 5,8% aan héél positief te zijn over het 
gevoel dat men heeft bij Sunny Cars en dat is meer dan in vergelijking met andere 
verhuurders. Bij Europcar is dat 1,7% en bij Avis 1,8%.

“Verschillende keren hebben wij een auto gehuurd 
maar de laatste keer bij Sunny Cars en daar zijn wij 
erg tevreden over. Duidelijke tekst en uitleg in het 

Nederlands, en all-risk verzekerd!’’



ONBEPERKT AANTAL KILOMETERS 

RIJDEN EN ALL-INCLUSIVE 
PRIJZEN

Niemand zit tijdens de vakantie te wachten op gedoe. Mensen willen gewoon lek-

ker genieten van een onbezorgde tijd. En met hun huurauto willen ze 100% zorge-

loos rondrijden. Nederlanders vinden het dan ook belangrijk dat een autoverhuur-
der betrouwbaar is en dat ze niet voor (financiële) verrassingen komen te staan.

Nog geen tiende Nederlanders heeft oog voor reserveringskosten!
Opvallend is dat Nederlanders niets moeten hebben van extra of onvoorziene kosten, 
maar slechts 8,2% vindt het belangrijk dat er geen reserveringskosten in rekening 
worden gebracht. Ook geeft slechts 7,4% als huurvoorwaarde aan dat ze hun reserve-

ring kosteloos kunnen wijzigen tot de datum van de huuraanvang of annuleren (8,3%).
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VERZEKERINGEN, SCHADES EN 

BOETES…

De meeste Nederlanders (59,5%) houden niet van verrassingen en nemen daarom 

een all-inclusive-pakket, waar alle belangrijke verzekeringen bij in zitten. Iets meer 
dan 21% neemt geen extra verzekeringen en gaat er vanuit dat de standaard ver-
zekeringen voldoende zijn. 13,8% kiest wel voor aanvullende verzekeringen, zoals 

glasschade, bandenverzekering of afkoop eigen risico.

Mannen hebben vaker schade aan hun huurauto dan vrouwen
Dat een verzekering nodig is, blijkt wel. Want ook in het buitenland gebeuren 
weleens ongelukjes, waarbij lakschade (49,4%), blikschade (45%) of bandenschade 

(29,4%) voorkomen. 41,9% heeft weleens een hogere schade dan 250 euro gehad. 
Of het te maken heeft met het aantal mannen en vrouwen dat een auto huurt is niet 
bekend, maar mannen hebben gemiddeld vaker blikschade (49%) of lakschade (52,1%) 
dan vrouwen (respectievelijk 39,1% en 45,3%). 

Meeste Nederlanders tevreden over afhandeling schade huurauto
Meer dan de helft van de Nederlanders is tevreden over de afhandeling van schade 
aan een huurauto. Die tevredenheid is minder groot als het gaat om het afhandelen 
van klachten. 34,3% van de Nederlandse autohuurders die weleens een klacht heeft 
ingediend, vindt dat daar onvoldoende mee is gedaan. En blijkbaar zijn mensen in het 

zuiden het minst snel tevreden, want daar vindt maar liefst 40,4% dat de afhandeling 
van klachten te wensen overlaat. In tegenstelling tot noorderlingen die wat makkelij-

ker de schouders ophalen (13,3%).

Autohurende gezinnen hebben minste lakschade
Opvallend is ook dat autohurende gezinnen met kinderen (13 – 17 jaar) veel minder 
lakschade hebben (20%) dan eenpersoonshuishoudens (50%), meerpersoonshuis-

houdens zonder kinderen onder de 18 jaar (51,8%) en gezinnen met kinderen jonger 
dan 12 jaar (51,3%).  

40-plussers zijn meest schadevrije huurautorijders

Gekeken naar leeftijd zijn de 40-49-jarigen de meest blikschade- (37%) en lakscha-

de-vrije autohuurders (39,1%). Dertigplussers (57,8%) en jonge bestuurders (25-30 
jaar) (54,5%) maken aanmerkelijk meer (lak)brokken. 

Bijna helft Nederlandse autohuurders weleens beboet voor te hard rijden
Ook zit het risico van een boete in een klein hoekje. Zo heeft bijna de helft van de 
Nederlandse autohuurders weleens een snelheidsboete gekregen. Hierbij valt op dat 
vooral 50-plussers het gaspedaal flink intrappen (66,7%). Dat geldt ook voor mensen 
uit het westen van het land in vergelijking met andere regio’s. Ook hier rijden de 
40-plussers het meest ‘safe’ (39,5%). En over nog meer boetes gesproken. Meer dan 
een derde heeft weleens verkeerd geparkeerd en werd daardoor op de bon geslingerd.



NOG WAT OPVALLENDE ZAKEN…

● Vooral Nederlanders die fulltime werken, vinden het tijdens hun vakantie  
 belangrijk dat ze een onbeperkt aantal kilometers kunnen  rijden. 

● Vooral hoogopgeleiden huren hun auto vóór de vakantie, via de website   
 van een Nederlandse autoverhuurder/bemiddelaar.

● Irritaties? Welke irritaties? Een derde (33,4%) van de Nederlanders 
 ervaart nooit irritaties tijdens het huren van een auto in het buitenland.

●  Verrassend of juist niet? Bij het boeken van huurauto heeft 64,9% van   
 de Nederlanders al in gedachte welk type auto het moet zijn.

● Afkoop eigen risico bij schade en diefstal is voor veel Nederlanders een   
 belangrijk onderdeel bij autohuur in het buitenland.

● Bijna 10% Nederlanders controleert hun huurauto niet voor ze ermee 
 wegrijden.



CONCLUSIES

Bij Sunny Cars huren mensen hun vakantieauto all-in. Een glimlach is standaard 

inbegrepen! Het bedrijf hanteert een unieke all-in-formule, waarbij all-in ook echt 

all-in betekent; van kosten tot verzekeringen en van voorwaarden tot afhandeling bij 
schade. 

Sunny Cars is in 1991 in Duitsland opgericht en behoort tot de grootste autohuurspe-

cialisten in Europa. Ze biedt haar klanten wereldwijd een breed aanbod all-inclusive 

huurauto’s op meer dan 8.000 bestemmingen in meer dan 120 landen. Sunny Cars 
werkt exclusief samen met lokale partners die voldoen aan de hoge kwaliteits- en 
service-eisen die zij stelt. 

De onafhankelijke specialist is actief in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, 
Luxemburg en Zwitserland waar zij haar huurauto´s via reisbureaus en online aan-

biedt. Sunny Cars is in Nederland 14 keer op rij verkozen tot beste autoverhuurder 
door de reisbranche, won 2 Zoover Awards en nam in 2014 en 2015 de Vakantie 
Award in ontvangst. 

Dan nog even dit…

Sunny Cars blijft de ontwikkelingen en trends als het gaat om het huren van auto’s in 
het buitenland op de voet volgen. Aan de hand van een serie trendonderzoeken wil-

len we de wensen, behoeften en ergernissen van autohurend Nederland zo compleet 
mogelijk in beeld brengen. Met de bevindingen kan er gewerkt worden aan verbete-

ring van de dienst, het product en het imago van autohuur in het buitenland.

OVER SUNNY CARS

De uitkomsten van dit onderzoek laten zien dat Nederlanders en het huren van een 
auto in het buitenland prima matchen. Niet voor niets heeft ruim een derde van de 
Nederlanders in de afgelopen drie jaar een auto gehuurd voor of tijdens een vakantie 
in het buitenland. Bijna 80% doet dat om vrij en flexibel te zijn in het land waar men 
vakantie houdt. Vooral mannen, jonge mensen (25-30 jaar) en hoogopgeleiden huren 
vaak en graag een auto.  

Als iets duidelijk wordt uit dit onderzoek is dat Nederlanders duidelijkheid willen 
bij het huren van een auto over onder andere de kosten, de voorwaarden en de 

verzekeringen. Om risico’s te ondervangen, kiezen de meeste Nederlanders voor een 
all-inclusive verzekeringspakket bij het huren van een auto in het buitenland. 

Nederlanders willen niet voor verrassingen komen te staan en willen graag een on-

bezorgde vakantie, dus ook 100% zorgeloos kunnen genieten van hun huurauto. Daar 
valt de komende tijd nog wat terrein te winnen, aangezien 73% van de Nederlanders 
autoverhuurders niet transparant genoeg vindt.

Voor meer informatie: www.sunnycars.nl


