Arnold Clark Car & Van Rental

Ophaal- en terugbrengprocedures pendelbus luchthaven
Dundee
Car & Van
Rental

Dundee Car & Van Rental
40 Balfield Road, Dundee DD1 6AH
01382 225382
Ong. 4,5 km van Dundee Airport

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

Dundee
Airport

Tijdens openingstijden

Buiten openingstijden*

Een voertuig ophalen

Een voertuig ophalen

Haal na aankomst op Dundee Airport uw bagage op en
bel 01382 225382. Bent u eenmaal verbonden, geef de
verhuurder dan uw naam en ga naar de wachtruimte. Een
medewerker haalt u op en brengt u naar het filiaal.

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

Een voertuig terugbrengen
Tijdens kantooruren worden huurauto’s teruggebracht
naar ons filiaal aan 40 Balfield Road, Dundee DD1 6AH. Na
terugkeer naar het filiaal wordt de huurauto ingecheckt.
Daarna wordt u naar Dundee Airport gebracht in de huurauto
(dus u kunt uw bagage in de auto laten tijdens het inchecken
van de auto).
Reken tenminste 20 minuten voor het inchecken van de auto
en transfer naar de luchthaven.

Een voertuig terugbrengen
• Op afspraak vooraf kan een auto naar de luchthaven
worden teruggebracht buiten de openingstijden, bel ons op
01382 225382 om dit af te spreken.
• Als u buiten kantooruren vertrekt, moet u uw huurauto naar
de parkeerplaats van Dundee Airport terugbrengen, aan de
linkerkant als u het luchthaventerrein op rijdt.
• De sleutels van de huurauto moeten in de bus Arnold Clark
Car & Van Rental worden gegooid, aan de rechterkant als
u de hoofdingang ingaat, tegenover receptie.
• Zorg dat u heeft getankt voor u de auto terugbrengt.

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 - Dundee

