ADVIESGESPREK
Iedere klant die een auto huurt via
Autohuur Namibië kan gebruik
maken
van
een
kostenloos
adviesgesprek. In dit gesprek
stippelen wij samen met de klant
een route uit op basis van de
wensen van de klant. Dit is altijd
MAATWERK.

Wat moet u vooral niet doen (o.a. in
het donker rijden). Wat zijn de
verkeersregels?
Wanneer krijgt u de auto en waar
moet u op letten. Hoe vind de
betaling plaats?
Ongedierte en wild
Hoe gaat u om met slangen,
schorpioenen en groot wild zoals
olifanten en leeuwen? Hoe groot
zijn de risico’s?
Openingstijden / reserveringen
Nationale parken
Etosha,
Namib
Naukluft
en
Sossusvlei zijn nationale parken. Ik
vertel u iets over de openingstijden,
reserveringen en dergelijke.

Daarnaast bespreken wij een aantal
onderwerpen
met
u
ter
voorbereiding op de reis. Deze zijn
hieronder weergegeven.
Gezondheid
Gezondheid is het allerbelangrijkste
op reis. Zeker in een extreem land
als Namibië. Bij dit onderdeel vertel
ik onder andere iets over malaria en
andere ziektes, de zon en het
drinkwater.
Geldzaken
Waar kunt u pinnen, hoeveel geld
moet u onderweg bij u hebben.
Waar kan u gebruik maken van een
creditcard.
Dat
zijn
zo
de
belangrijkste
vragen
bij
dit
onderwerp.
Auto
Bij dit onderdeel geef ik uitleg over
de auto (hoe werkt een 4x4?) Wat
zijn handige tips als u in het zand of
op gravel rijdt. Hoe hard kan/mag
u? Waar bevinden zich de
benzinestation.

Boodschappen
Waar kunt u boodschappen doen
en waar moet u op letten? Hoe
groot is het assortiment en hoe
verhouden de prijzen zich tot
Nederland of België?
Klimaat en temperaturen
Welk klimaat heerst er in Namibië.
Wanneer is het regenseizoen en wat
betekent dat voor de wegen. Hoe
heet wordt het overdag en hoe
koud kan het in de winter worden?
Rijtijden en afstanden
Op basis van een route die ik met u
opstel, bepaal ik de rijtijden en
afstanden en geef de wegnummers
aan in Namibië. Ik adviseer ook voor
de campsites en lodges. Welke zijn
goed en welke niet?
Kleding / schoeisel
Welke kleren dient u mee te nemen
en wat is het beste schoeisel?

WERKWIJZE AUTOHUUR
U ontvangt van ons een offerte
waarin duidelijk is aangegeven
welke type auto het betreft en wat
de dagprijs is voor een bepaalde
periode. De totaalprijs is inclusief de
bemiddelingsfee die wij hanteren.
Verder zijn er geen bijkomende
kosten.
Als u gebruik wilt maken van de
offerte, stuurt u ons uw adres en de
vluchtgegevens (u wordt opgehaald
van het vliegveld). Vervolgens
leggen wij de auto voor u vast.
Daarna ontvangt u per e-mail de
bevestiging van het verhuurbedrijf.
Bewaar dat goed, want dat dient u
bij
het
verhuurbedrijf
te
overhandigen. Tevens ontvangt u
de factuur voor de bemiddeling die
u binnen 10 dagen dient te voldoen
aan ons in Nederland.
De auto betaalt u pas ter plekke bij
het verhuurbedrijf bij aankomst in
Windhoek (of Johannesburg).
EDGAR PEIJNENBORGH
NAMIBIË-EXPERT

