Arnold Clark Car & Van Rental

Ophaal- en terugbrengprocedures pendelbus luchthaven

Aberdeen Car & Van Rental

Aberdeen
Airport

Canal Road, Aberdeen AB25 3TL
+44 (0)1224 622714
Ong. 9,6 km van Aberdeen Airport

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 08:00 – 17:30u
Zaterdag:
08:00 – 16:30u
Zondag:
9:00 – 16:00u

Aberdeen
Car & Van
Rental

Tijdens openingstijden

Buiten openingstijden*

Een voertuig ophalen

Een voertuig ophalen

Haal na aankomst op Aberdeen Airport uw bagage op en
ga naar de gratis telefoon voor het Granite City Restaurant.
Kies het nummer voor Arnold Clark Car & Van Rental. Als u
wordt verbonden geeft u de verhuurder uw naam. Het gratis
ophaalpunt bevindt zich in de zone voor bussen. De precieze
locatie geven we door wanneer u belt. Zorg dat u eerst het
filiaal belt voor u naar het ophaalpunt gaat. Loop naar de
voorkant van het aankomstgebouw, naar de zone voor bussen.

Op afspraak vooraf kunnen we een auto naar de luchthaven
brengen buiten de openingstijden. Bel ons op 01224 622714
om dit af te spreken.*

Als u om welke reden dan ook contact wilt opnemen met de
chauffeur van de pendelbus, belt u 07385468472.

• Parkeer de huurauto in de Short Stay Car Park van Aberdeen
Airport.

Uw transfer naar het verhuurkantoor kost ongeveer
25 minuten.

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

Een voertuig terugbrengen
Tijdens kantooruren moeten huurauto’s worden teruggebracht
naar ons kantoor aan Canal Road, Mounthooly, Aberdeen. Na
terugkeer bij het kantoor wordt de auto ingecheckt voordat
u met de pendelbus naar Aberdeen Airport wordt gebracht.
Reken tenminste 45 minuten voor het inchecken van de auto
en transfer naar de luchthaven.
De pendelbus rijdt op de volgende tijden van ons kantoor naar
de terminal op de luchthaven:
Maandag t/m vrijdag: 	8.00u, 10.00u, 12.00u, 14.00u en 16.00u
Zaterdag:

8.00u, 10.00u, 12.00u, 14.00u en 15.50u

Zondag:

09.00u, 11.00u, 13.00u en 15.00u

Een voertuig terugbrengen
Op afspraak vooraf kan een auto naar de luchthaven worden
teruggebracht buiten de openingstijden. Bel ons op 01224
622714 om dit af te spreken.*

• Geef duidelijk op het parkeerkaartje dat u bij binnenkomst
in de Short Stay Car Park heeft gekregen, het deel van de
parkeerplaats aan waar de auto zich bevindt (A, B, C of D).
Dit kaartje moet u meenemen. Laat het kaartje niet in de
huurauto achter.
• Ga naar de gratis telefoon rechts van de hoofdinformatiebalie
in het terminalgebouw.
• Bel het nummer voor Arnold Clark Car & Van Rental.
Wanneer u verbinding heeft, graag een bericht op ons
antwoordapparaat inspreken waarin u vermeldt in welk deel
van de parkeerplaats de auto staat, wat het kenteken is en
hoe laat u hem daar naartoe heeft gebracht.
• Gooi de sleutels en het parkeerkaartje 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 - Aberdeen

