AFHALEN HUURAUTO OP DE LUCHTHAVEN VAN LA PALMA

Kunt u ons niet vinden?

+34 – 6494100-82/-83/-84/-85

Aankomst /
bagageband

Check-In
balies

Liften, roltrappen &
hellingbanen

T
TAXI

Nadat u uw bagage heeft opgehaald:
1. Verlaat het gebied van de bagageband naar links en volg het
naar de liften, roltrappen of
hellingbanen in het midden van de terminal.
2. Neem de lift of trap naar parkeerdek S-2 (druk op knop S2)
3. Eenmaal op parkeerdek S-2, ga door de automatische glazen deuren en volg de onderstaande
aanwijzingen naar links naar de A-zone, daar is de „Punto de encuentro“ of ontmoetingspunt:

Parkeerdek S-2
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4. Een Duits / Engels sprekende medewerker zal u daar ontvangen met een bord „Monta Rent a Car“.
5. Nu worden de formaliteiten afgehandeld, het terugbrengen van de auto besproken en wordt de auto
aan u overgedragen.

ü Voor een snellere afhandeling op de luchthaven vult u alvast thuis het volgende formulier in:
ü https://lapalmarentacar.com/nl/booking/submit_extended_info
ü Aan iedereen die wil autorijden: vergeet alsjeblieft uw rijbewijs niet (extra bestuurders zijn gratis bij
Monta)

Betaling van de huurauto:
Betaling dient te geschieden in contanten (max. € 1000, gaarne gepast betalen), EC-Maestro, Mastercard of
Visa. U kunt ook een gedeeltelijke of volledige betaling vooraf per bankoverschrijving doen, vraag onze
bankgegevens aan op monta@la-palma.de.

RETOURNEREN VAN DE AUTO op de luchthaven van La Palma
Zorg dat u minimaal 2 uur voor vertrek van
het vliegtuig aanwezig bent

Vergeet alsjeblieft niet om de auto bij te
tanken zoals u hem heeft ontvangen.

Parking
PARKING

Volg het bord met Parking naar de
parkeergarage in het luchthavengebouw

Bij binnenkomst, neem de rechterrijstrook
naar de slagboom
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?

Neem een nieuw parkeerticket en ga
rechtsaf naar

A-gebied.
Leg de sleutel en parkeerkaart onder de

zonneklep
Sluit de auto NIET af.

Controleer de auto op eventuele krassen of beschadigingen die mogelijk niet
zijn genoteerd in de huurovereenkomst op het moment van aflevering en
breng ons onmiddellijk op de hoogte via: 0034-6494100-82/ -83/ -84/ -85.
Voor vergeten voorwerpen in de huurauto aanvaarden wij geen
aansprakelijkheid.

Monta 24h: 0034 - 649410082/-84/ -85
Beste gasten en autorijders, hartelijk welkom op La Palma!
Graag geven wij u enige tips met betrekking tot het verkeer op het eiland:
1. Hou serieus rekening met gladheid bij natte of vochtige straten: rij a.u.b. rustig bij deze
omstandigheden, vooral in de bochten. Het asfalt heeft minder grip dan in West-Europa,
bovendien hebben zich veel stof en oliedeeltjes op het asfalt verzameld na een langere droge
periode.
2. LET OP: FLITSPAAL! Komend vanaf het oosten door de tunnel naar het westen, vlak voor de
oprit naar het bezoekerscentrum aan de rechterkant staat achter een rotsblok een flitspaal.
Eerst komt het bord „Caldera de Taburiente 500 mts“, dan een bord 70 km/h en dan een een
bord 50 km/h. Zorg ervoor ook daadwerkelijk maximaal 50 te rijden want de flitspaal werkt
vrijwel altijd.
3. In blauwe zones (blauwe strepen) mag meestal 1 uur vrij geparkeerd worden. Vaak zijn er
borden die de exacte duur aangeven, maar niet altijd. Leg een briefje met uw aankomsttijd
(„LLEGADO: tijdstip“) goed zichtbaar op het dashboard. De bekende blauwe parkeerschijf kent
men hier niet, maar is misschien ook voldoende.
Wij wensen u een goede reis, mooie autoritten en een fijne vakantie op La Palma toe.
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Noodgevallen (vraag Duitstalig): 112 of 0034-922 185 000
Duits consulaat (La Palma): 0034-922 420 689
Nederlands consulaat (Tenerife): 0034-922 271 721
Nederlandse ambassade (Madrid): 0034-91 353 7500
consulaat Belgie tenerife 922 241193
Fred Olsen: 0034-902 100 107 / Armas: 0034-902 456 500
Transavia (Spanje): 0034-902 044 350
Transavia (Nederland): 0900 0737

• Iberia (Nederland): 0900-

Monta Rent a Car

Camino Cumplido 37
38760 La Laguna – Los Llanos
Kantoor openingstijden:
ma. + di. + vrijdag
van 9:00 tot 12:30 uur
telefonisch bereikbaar:
0034 - 64910085/-84/-85
kantoor: 0034 - 922462017

Carretera general de
Puerto Naos

