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Vrij zijn om te doen en te laten wat je wil, nieuwe en 

voorheen onbekende plekken ontdekken, onverwacht 

leuke dingen beleven: het vormen stuk voor stuk 

ingrediënten van een geslaagde vakantie. Dit ver-

wachtingspatroon van de hedendaagse consument 

wordt steeds duidelijker. 

Een mogelijk middel om dit verwachtingspatroon in 

te vullen, is het huren van een auto tijdens de reis. 

Steeds meer reizigers kiezen voor een huurauto, en 

steeds meer reisagenten wijzen er hun klanten op 

dat dit een goede manier is om nog méér uit hun 

vakantie te halen. 

Toch weten we relatief weinig over de motieven, de 

voorkeuren en de mogelijke obstakels bij de Belgische 

vakantieganger, als het gaat om huurauto’s. Wie 

neemt de beslissing,  en wanneer wordt de beslissing 

genomen? Waarom kiest men voor een huurauto? 

Zijn het de hierboven beschreven redenen, of gaat 

het toch vooral om snel vervoer van A naar B? En als 

er gehuurd wordt, welke zijn dan de aandachtspun-

ten? Hoe vaak huren we een auto in het buitenland, 

en in welke landen gebeurt dat het meest? Wat vindt 

de gemiddelde klant van de kosten, de service en 

de aanpak van de verhuurmaatschappijen? Hoeveel 

Belgen dromen ervan om tijdens hun vakantie aan 

het stuur te zitten van een “speciale” wagen? 

Wij analyseren de resultaten van een onderzoek naar 

de bevindingen over het huren van een auto in het 

buitenland, bij 1.284 Belgen van 25 jaar en ouder, 

representatief naar geslacht en leeftijd, opleiding, 

arbeidsparticipatie en gezinssituatie. 

Het resultaat is een karrevracht aan inzichten die een 

frisse kijk geven op de autohurende consument en 

zijn/haar wensen, noden en verwachtingen. Onmisba-

re lectuur voor wie als reisadviseur het juiste advies 

wil geven aan de juiste klanten.

De Belgische  
vakantieganger  
& autoverhuur 

Trends en Ontwikkelingen - 2016



3

Aankoopgedrag: 4 op 10. 
Aankoopintentie: 7 op 10

In de afgelopen drie jaar heeft 39% van de Belgen wel eens een auto 

gehuurd in het buitenland. Dat is best een hoog aantal. Maar het markt-

potentieel is nog groter, dat blijkt uit de intentie van de Belgische consu-

ment: bijna drie kwart van de Belgen (72,3%) die 25 jaar zijn of ouder en 

beschikken over een rijbewijs, wil in de komende drie jaar een auto huren, 

tijdens de buitenlandse vakantie. 

Vooral de jongere generatie tussen de 25 en 34 jaar, wil graag over een 

huurauto beschikken tijdens de vakantie: maar liefst 74% onder hen heeft 

in de afgelopen drie jaar een auto gehuurd. Goed nieuws is ook, dat dit 

een grote doelgroep is: het gaat om 46,5% van de respondenten. Op het 

eerste gezicht lijkt de interesse in autoverhuur af te nemen naarmate men 

ouder wordt: slechts 30% van de 60 plussers geeft aan gehuurd te hebben. 

TRAVEL360° TAKE
 Met een kern van jonge gebruikers en een hoge aankoopintentie, is het to-

taalplaatje positief. De huidige jonge generatie zal  meer dan waarschijnlijk 

geneigd zijn om ook later op vakantie te kiezen voor een huurauto. 

Het gaat om vrijheid en 
flexibiliteit. 
Voor een grote meerderheid van de Belgen gaat het bij autohuur in het 

buitenland om een gevoel van vrijheid en flexibiliteit, dat op deze manier 

geïnjecteerd wordt in de vakantie. 69,2 % geeft aan dat dit de belang-

rijkste redenen zijn voor het huren van een auto op reis. Opvallend is dat 

65-plussers (69,4%) dit gevoel nog net iets belangrijker vinden dan de 

jongere categorie van 25 tot 34 jarigen (62,6%). 

Meer dan de helft geeft dan ook aan, dat een huurauto je brengt naar 

plekken waar je anders niet kunt geraken. Geef toe: dit is een verkoopar-

gument. Met een knipoog naar de opdrachtgevers voor dit rapport: met 

een huurauto zie je inderdaad méér. 

Dit gevoel van vrijheid en flexibiliteit verklaart waarschijnlijk ook, waarom 

bijna 70% van de Belgen de auto gebruikt tijdens de hele vakantie. Slechts 

een kwart van de Belgen (24,4%) gebruikt de auto vooral voor excursies en 

daguitstapjes, en laat de auto voor de rest onbenut – of huurt maar voor 

een deel van het verblijf. 

Rondreizen en roadtrips per huurauto zijn nog een relatief onontgonnen 

terrein: 22% gebruikt de huurauto hiervoor. Binnen deze 22% is het aan-

deel van de jongeren relatief groot: 33,9% van de roadtrippers zijn jonger 

dan 35 jaar.

 

TRAVEL360° TAKE
De belangrijkste verkoopargumenten zijn flexibiliteit en vrijheid, maar ook 

gemak, tijdswinst en prijscompetitiviteit (vooral bij lange afstanden) kunnen 

een belangrijk punt zijn. Nooit te vergeten: een huurauto geeft een extra 

dimensie aan de vakantie. Het hoort dus  wanneer mogelijk bij je reisadvies. 

tussen 25 en 34 jaar 

heeft de afgelopen 

drie jaar weleens een 

auto gehuurd in het 

buitenland.

tussen de 35 en 64 jaar 

heeft de afgelopen drie 

jaar een auto gehuurd 

tijdens een vakantie.

van de 60- plussers 

huurt een auto tijdens 

een vakantie.

74%

41%

30%

33%

25%

huurt een auto om op 

plaatsen te komen waar 

je anders niet kunt 

geraakt.

huurt een auto om snel 

van A naar B te komen.

huurt een auto omdat 

het vaak de goedkoop-

ste manier is om grote 

afstanden af te leggen.

51%
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De Belg wenst duidelijke 
en transparante afspraken 
Hier is de eensgezindheid bij de Belgen groot: maar liefst 74,7% geeft 

aan dat ze meer transparantie verwachten over de kosten van het huren 

van een auto in het buitenland. Niet dat de klant zelf veel moeite wil 

doen om zich te informeren: 20% weet niet wat er in het huurcontract 

staat, en 57,5% weet niet precies wat er in de huursom is inbegrepen. Het 

huurcontract wordt door meer dan de helft van de Belgen als “onduidelijk” 

omschreven. 

Hier zijn dus nog slagen te maken door de autoverhuurders, maar ook de 

consument zou zich best wat beter informeren, zo blijkt. 

Het is dan ook niet verwonderlijk, dat deze onduidelijkheid vaak leidt 

tot irritaties: 38,4% van de Belgen geeft aan, zich al eens geërgerd te 

hebben aan extra onvoorziene kosten – denk aan een extra verzekering 

bijvoorbeeld. 

TRAVEL360° TAKE
De reisagent kan als tussenpersoon tussen klant en autoverhuurder/  

bemiddelaar, door zijn kennis van zaken duidelijkheid scheppen, de trans-

parantie verhogen en onzekerheid weg te nemen. Dit biedt een kans om 

toegevoegde waarde te leveren als vakman. 

Extra onvoorziene 

kosten, zoals een 

verplichte verzekering

Een andere auto 

meekrijgen dan 

waarvoor is 

gereserveerd

Lang in de rij staan, 

voordat de huurauto 

opgehaald kan worden

De Belg boekt op voorhand, 
en wil geen verrassingen
Voordat de klant met zijn huurwagen kan rondtoeren en in alle vrijheid en 

flexibiliteit zijn vakantie kan beleven, moet er eerst een proces van kiezen, 

reserveren en afhalen doorlopen worden. Ook hier blijkt de Belg duidelijke 

gewoontes te hebben, en een afkeer voor negatieve verrassingen. 

66,6% van de ondervraagde Belgen kiest ervoor om hun huurauto op voor-

hand te boeken, voor ze op vakantie vertrekken. Dat geeft zekerheid, en 

draagt ongetwijfeld bij tot het gevoel van “gerust op vakantie te kunnen 

vertrekken”. De meerderheid (37,9%) doet deze boeking via de website 

van een buitenlandse autoverhuurder of bemiddelaar. Een klein derde 

van deze groep van “voorafboekers” (28,7%) reserveert via een Belgische 

autoverhuurder of bemiddelaar – in de praktijk zal dat vaak de reisagent 

zijn. Slechts een vijfde boekt als ze reeds op bestemming zijn, bij een 

lokale speler. 

Het ophalen gebeurt voor bijna de helft van de Belgen bij een verhuurbalie 

op de luchthaven, 20% bij een verhuurbedrijf dat niet op de luchtha-

ven gelegen is. Slechts weinigen kiezen voor shuttle service (12,6%) of 

aflevering van auto op vakantie adres (13%). Hoe dan ook: bij het afhalen 

wekken onvoorziene kosten, een andere auto dan vooraf gereserveerd en 

lange wachttijden stevige irritatie op! 

TRAVEL360° TAKE
De reisadviseur die de mogelijkheid van een huurauto te reserveren niet 

incorporeert in het verkoopgesprek, laat een kans liggen: de Belg boekt 

zijn huurauto graag op voorhand. Nog een opportuniteit is: aan de klant 

kunnen verzekeren dat geen van de “Grote Irritaties” zich zal voordoen! 

38%

31%

27%
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De Belg huurt “gewone” 
auto’s in Europa, met 
Spanje op nummer één.
De resultaten van het onderzoek zijn hier niet verrassend: het Belgische 

(vlieg-) vakantieland nummer één is en blijft Spanje, en hier worden dan 

ook bijna 40% van de huurauto’s geboekt. Op de tweede plaats komt Italië 

(15,3%) en op de derde plek prijkt Griekenland (13,4%) – een vakantie op 

de Griekse eilanden met de vrijheid en de flexibiliteit van een huurwagen 

blijkt een troef. 

Frankrijk en Portugal delen de vierde plaats met beiden 12,5%. Het enige 

niet-Europees land met “double digit” cijfers in autoverhuur zijn de USA: 

10,3%. 

In al deze landen huurt de Belg over het algemeen (79,5%) doorsnee per-

sonenwagens: hatchback, coupé of sedan. Slechts relatief weinig Belgen 

willen in een terreinwagen rondrijden tijdens hun vakantie, en een minie-

me 3% kiest voor een cabrio. Hier speelt de leeftijd wel een rol: 10% van de 

25-34 jarigen kiest voor een terreinwagen, de 65-plussers hebben hier zo 

goed als geen boodschap aan (1,9%). Zij willen vooral een personenauto 

(85,6%) of soms een minibus (6,5%). 

TRAVEL360° TAKE
Wellicht is er nog een grote groeimarkt voor huurauto’s voor de Belgische 

vakantieganger op bestemmingen als Turkije, Marokko, Kroatië, Bulgarije, 

Malta … de wegen zijn goed, het aanbod is goed, en de landen lenen zich tot 

ontdekken per auto. 

De Belg kent Avis, Hertz  
en Europcar
De Belgische vakantieganger die een auto wil huren, kent vooral de 

grote namen: Avis (37,3%), Hertz (36,9%) en Europcar (32,1%) hebben 

naamsbekendheid. Andere tot op zekere hoogte bekende namen zijn 

Rentalcars (16,2%), Budget (14,2%) en Sixt (11,7%). De bemiddelaar Sunny 

Cars komt met 9,7% op de achtste plaats. Spelers als EasyTerra (2,6%), 

Dollar (3,2%) of Car del Mar (3,5%) zijn lokaal best grote spelers, maar 

kunnen niet genieten van een noemenswaardige bekendheid bij de 

Belgische vakantieganger. 

De grote bekende namen wekken een positief gevoel op bij de Belg, maar 

de Belgische reiziger blijft de onbekendere bedrijven neutraal. Het gevoel 

“onbekend is onbemind” wordt dus niet één op één vertaald naar de 

autoverhuur bedrijven. 

TRAVEL360° TAKE
Dit is een kleiner, maar niet onbelangrijk punt: de grote merken zijn vrij 

bekend, maar de Belgische consument voelt zich niet bepaald slecht bij 

andere, relatief onbekende merken of bedrijven. Het is dus erg waarschijn-

lijk dat een goed gefundeerd advies van de reisagent zal geapprecieerd en 

gevolgd worden. 

Top 5 populairste  

autohuurbestemmingen voor de Belg:

39%

15%

13%

12%

#1

#2

#3

#5

#4

10%
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Respecteer ons budget, 
en vermijd extra kosten! 
Belgen houden van duidelijkheid, ook bij het huren van een auto in het 

buitenland. Een onbeperkt aantal kilometers kunnen rijden, zonder je 

zorgen te moeten malen over een eventueel verhoogde huurprijs is es-

sentieel voor 47% van de Belgen. Net zoals een overeenkomst waarbij 

alle kosten zijn inbegrepen in het huurbedrag: 46% wenst dit. 

Een derde vindt een (goede) schadeverzekering belangrijk, waarbij er 

bij voorkeur geen eigen risico meer bestaat bij schade of diefstal. We-

derom: duidelijkheid en zekerheid! Meer dan een vijfde van de Belgen 

vindt trouwens, dat het belangrijk is dat de volledige betaling vooraf 

kan gebeuren.

Kosteloos kunnen wijzigen van de reservering blijkt dan weer niet 

belangrijk te zijn: slechts 8,4% geeft aan dat dit een voorwaarde is 

om een auto te huren. Het is wel een iets belangrijkere voorwaarde bij 

65-plussers (7,9%), dan bij 25-34 jarigen (3,5%). 

TRAVEL360° TAKE
Keiharde garanties kunnen geven over de uiteindelijke huurprijs 

zonder onverwachte meerkosten, maakt dat je als reisadviseur sterk en 

professioneel overkomt. Uiteraard moet je leverancier dit uiteindelijk 

wel kunnen waarmaken. 

Even checken: ja, maar 
niet altijd en overal 
De huurcontracten worden door 59% van de jongeren grondig nagelezen, 

en door zelfs 65% van de 65-plussers onder de Belgen. Toch weet minder 

dan de helft (42%) van de 25-34 jarigen wat er precies in het contract 

staat, en waar ze voor verzekerd zijn. Het aantal van de 65-plussers die 

weet wat er in de overeenkomst staat is niet zo veel hoger: 55%. 

De grote meerderheid van de Belgen controleert de huurauto vooraf, om 

te zien of er geen bestaande schade aan de wagen is. Dat gebeurt door 

77% van de jongeren, en rond de 90% van al wie ouder is. Vrouwen zijn 

hier trouwens net iets consequenter in dan mannen, zo blijkt. 

De aanwezigheid van een branddoos of een veiligheidsvest wordt dan 

weer nauwelijks gecheckt door de jonge, onbezorgde Belgen: slechts 

20% van hen kijkt dit even na. De 65 plussers weten beter: bijna de helft 

(48,6%) van hen checkt even of deze items aan boord zijn. 

TRAVEL360° TAKE
Contracten voor autoverhuur doornemen – het is niet echt een leuke 

bezigheid als je droomt van je welverdiende vakantie. Een reisadviseur die 

de voorwaarden van zijn autoverhuurder goed kent, kan de klant dit klusje 

besparen. 

46%

30% 22%

vindt het essentieel dat álle 

kosten zijn inbegrepen in het 

huurbedrag (all-inclusive).

vindt het belangrijk om 

onbeperkt aantal kilome-

ters te kunnen rijden voor 

optimaal huurplezier.

vindt een schadeverzekering 

belangrijk, en dan bij 

voorkeur geen eigen risico bij 

schade of diefstal (27,8%).

vindt het belangrijk dat de 

volledige betaling vooraf 

kan gedaan worden.

47%



Verzekering = gemoedsrust, en 
gemoedsrust = vakantie
De Belg vertrekt graag goed verzekerd op vakantie, maar meer dan de helft (56%) weet 

niet echt goed waarvoor hij/zij verzekerd is. Vragen worden gesteld over de mogelijke 

bijkomende kosten (50,1%) en over wat er precies inbegrepen is op vlak van eigen 

risico. (39%). 

Om met een gerust gevoel op reis te kunnen vertrekken, kiezen de Belgische mannen 

(44,7%) en de Belgische vrouwen (41,6%) relatief snel voor een extra verzekering. 

Deze wens om zekerheid en duidelijkheid te koppelen aan het vermijden van mogelijke 

negatieve verrassingen, komt heel duidelijk naar voor bij de populariteit van all-inclusi-

ve pakketten: 57,7% van de Belgen kiest voor deze formule als ze beschikbaar is. 

TRAVEL360° TAKE
Aan het begin van deze analyse constateerden we dat vrijheid en flexibiliteit belang-

rijke motieven zijn voor de Belg om voor een huurauto te kiezen. Een reisadviseur die 

deze elementen kan koppelen aan gemoedsrust, heeft een tevreden klant. 

Wat zijn we voorzichtig! 
De Belgische chauffeurs rijden voorzichtig in het buitenland: slechts 15% geeft aan al 

eens schade gehad te hebben in het buitenland. Mannen zijn blijkbaar onvoorzichtiger 

dan vrouwen: 17,3% van de mannelijke bestuurders had al een schadegeval, tegenover 

slechts 13% van de dames. Heren, laat mevrouw rijden of kies voor all-inclusive formu-

les zouden we zeggen. 

Als er dan al eens schade is, gaat het vooral om lakschade (49,7%), blikschade (40,9%) 

en bandenschade (19,7%). Op de vierde plaats staat glasschade, en gek genoeg gebeurt 

dit beduidend vaker bij mannen (21%) dan bij vrouwen (6,8%) . De afhandeling van 

schade gebeurt over het algemeen goed, vinden de Belgen: met een gemiddelde van 7,8 

op 10 krijgt deze service een goede score. 

Ook op vlak van discipline en eerbied voor de verkeersregels gedragen de Belgen zich 

in het buitenland blijkbaar iets voorzichtiger dan thuis: amper 12,8% heeft al eens een 

boete gehad. Dat gaat in iets minder dan de helft van de gevallen (40%) om foutief 

parkeren, 30% van de boetes hebben te maken met te hard rijden. 

TRAVEL360° TAKE
Take: U mag trots zijn op uw klanten. Ze gedragen zich goed aan het stuur van een 

huurwagen. Toch willen ze op voorhand graag ingedekt zijn tegen alle mogelijke scha-

degevallen – tenslotte zijn ze met vakantie! 

Dit rapport werd uitgevoerd in opdracht van Sunny Cars. Aan de hand van een serie 

trendonderzoeken, waarvan dit de eerste was, willen we de wensen, de behoeften en 

ergernissen van autohurend België zo compleet mogelijk in beeld brengen. Met de 

bevindingen kan er gewerkt worden aan verbetering  van de dienst, het product en het 

imago van autoverhuur in het buitenland. 

Sunny Cars is in 1991 in Duitsland opgericht en behoort tot de grootste

autohuurspecialisten in Europa. Ze biedt haar klanten wereldwijd een breed aanbod 

all-inclusive huurauto’s op meer dan 8.000 bestemmingen in meer dan 120 landen.
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