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Glasgow Car & Van Rental
Murray Street, Paisley PA3 1QW 
+44 (0)141 847 8602
Ong. 2,2 km van Glasgow Airport

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 08:00 – 17:30u 
Zaterdag: 08:00 – 17:00u 
Zondag: 08:00 – 17:00u

Tijdens openingstijden

Een voertuig ophalen
Haal na aankomst op Glasgow International Airport uw 
bagage op en ga naar de gratis telefoon tussen de UK Arrivals 
Baggage Reclaim zone en de WH Smith-winkel. Bel #6138 
voor Arnold Clark Car & Van Rental of bel 0141 847 8603. 

Als u eenmaal verbinding hebt, geef de verhuurder dan uw 
naam. De halte voor de pendelbus bevindt zich aan Bute Road 
Zorg dat u eerst het filiaal belt voor u naar de bushalte gaat.

Ga naar de voorkant van het luchthavengebouw en bent 
u eenmaal buiten het gebouw, ga dan rechtsaf en volg de 
overdekte voetgangersroute. Houd rechts en wacht tussen 
bushaltes B5-B8. Onze pendelbus zal u daar ophalen.

NB: Uw transfer naar het verhuurkantoor kost ongeveer 
10-15 minuten.

Een voertuig terugbrengen
Tijdens kantooruren moeten huurauto’s worden 
teruggebracht naar ons kantoor aan Murray Street, Paisley. Na 
terugkeer bij het kantoor wordt de auto ingecheckt voordat u 
met de pendelbus naar Glasgow Airport wordt gebracht. 

Reken tenminste 20–30 minuten voor het inchecken van de 
auto en transfer naar de luchthaven.

Buiten openingstijden*

Een voertuig terugbrengen
Op afspraak vooraf kan een voertuig naar de luchthaven 
worden teruggebracht buiten de openingstijden, bel ons op 
0141 847 8602 om dit af te spreken.

• Als u buiten kantooruren vertrekt, dient uw huurauto te 
worden teruggebracht naar Glasgow Airport.

• Parkeer de huurauto alstublieft in NCP Car Park 2 op niveau 
1 of daarboven. De begane grond is Short Stay en bij auto’s 
die daar worden geparkeerd worden de volle parkeerkosten 
in rekening gebracht (£5 per uur).

• Parkeer de auto niet in de Fast Track in Car Park 2.

• Plaats het parkeerkaartje in het dashboardkastje.

• Zorg dat u al uw bezittingen uit de auto hebt meegenomen 
voordat u deze veilig afsluit.

• Maak een notitie van het niveau en de rij waar de auto is 
geparkeerd.

• Ga naar de gratis telefoon tussen de WH Smith-winkel en de 
UK Arrivals Baggage Reclaimzone. Kies #6138 voor Arnold 
Clark Car & Van Rental. Hebt u eenmaal verbinding, spreek 
dan een boodschap in op ons antwoordapparaat waarop 
u duidelijk vermeldt op welk niveau en in welke rij van NCP 
Car Park 2 de auto geparkeerd staat.

• Gooi de sleutels in de bus genaamd Arnold Clark Car & Van 
Rental naast de telefoon.

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 - Glasgow

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



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 - Glasgow

Glasgow Airport Terminal

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

NCP
Multi-storey

car park

Domestic
Arrivals

International
Arrivals 1

Check-in desks WH Smith

Baggage
claim

Baggage
claim

B5-B8

Walk along covered walkway

Shuttle bus
collection point

Courtesy phone
and key drop box


