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Edinburgh Car & Van Rental
Eastfield Road, Edinburgh EH28 8LS 
+44 (0)131 333 0124

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 07:30 – 20:00u 
Zaterdag, zondag: 07:30 – 16:30u

Tijdens openingstijden

Een voertuig ophalen
Haal na aankomst op Edinburgh Airport uw bagage op en ga 
naar de zone UK Arrivals. Bent u daar eenmaal aangekomen, 
bel ons dan op 0131 333 0347 met uw eigen telefoon, dan 
komen we u ophalen (dit nummer mag alleen voor ophalen 
van het vliegveld worden gebruikt).

Of u kunt ons bereiken met de gratis telefoon in het 
aankomstgebouw door 1312 te kiezen.

De halte voor de pendelbus is halte 1 in het Coach Park.

Een voertuig terugbrengen
Tijdens kantooruren moeten huurauto’s worden 
teruggebracht naar ons filiaal aan Eastfield Road, Edinburgh 
Airport. Na terugkeer bij het filiaal wordt de auto ingecheckt 
voordat u met de pendelbus naar Edinburgh Airport wordt 
gebracht.

Reken tenminste 20 minuten voor het inchecken van de auto 
en transfer naar de luchthaven.

Buiten openingstijden*

Een voertuig ophalen
Op afspraak vooraf kunnen we een auto naar de luchthaven 
brengen buiten de openingstijden. Als u van tevoren een 
meet-and-greet buiten kantooruren afspreekt, wordt u in de 
Arrivals Hall opgewacht door een medewerker van Arnold 
Clark. Neem contact met ons op: 0131 333 0124 om dit af te 
spreken.*

Een voertuig terugbrengen
Op afspraak vooraf kan een auto naar de luchthaven worden 
teruggebracht buiten de openingstijden. Neem contact met 
ons op: 0131 333 0124 om dit af te spreken.*

• Als u buiten kantooruren vertrekt, moet uw huurauto 
worden teruggebracht naar de PrimiAir parkeerplaats naast 
het verhuurkantoor.

• De sleutels van de huurauto MOETEN bij een medewerker 
worden afgeleverd in de receptie van de PremiAir 
parkeerplaats.

• De PremiAir parkeerplaats heeft een pendelbus naar 
Edinburgh Airport en u wordt onmiddellijk naar het 
vliegveld gebracht. Deze rit duurt ongeveer drie minuten.*
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Onthoud a.u.b
Vergeet niet uw rijbewijs, creditcard, 
paspoort (indien van toepassing) of 
bewijs van adres mee te nemen bij het 
huren van een auto. Alle chauffeurs uit 
het VK dienen ook hun toegangscode 
van de DVLA mee te nemen.

Onze openingstijden kunnen wisselen op feestdagen, tijdens feestelijke periodes en in navolging van 
overheidsadvies tijdens de Covid-19-pandemie. *NB: hier zijn kosten aan verbonden. 040839 - Edinburgh

Arnold Clark Car & Van Rental
Ophaal- en terugbrengprocedures pendelbus luchthaven


