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Presentatie HAPPYCAR Partners 

HAPPYCAR (https://www.happycar.nl) hoort bij een van Europa’s snelst groeiende 

autoverhuurvergelijkingsportalen op het internet.  

Het duitse bedrijf werkt samen met alle leidende autoverhuur aanbieders en brokers. 

Daarom is Happycar in staat om haar klanten een uitgebreide vergelijking van 

autoverhuur te bieden, voorzowel zakelijke als recreatieve bestemmingen wereldwijd. 

Door verschillende filters is de zoektocht voor de persoonlijke behoeften van de klant 

gemakkelijke aan te passen, zodat alleen vergelijkbare offertes worden vergeleken. In 

Europa is het bedrijf actief in Duitsland, maar ook op de markten van Frankrijk, Italië, 

Nederland, Polen en Spanje met webseites in deze talen. 

Studie Ontwerp 

HAPPYCAR heeft alle huurauto boekingen sinds het begin van 2014 in de volgende 

landen geanalyseerd: 

 Nederland 

 Duitsland 

 Frankrijk 

 Spanje 

Belangrijke gegevens waren behalve de demografische gegevens over leeftijd, geslacht 

en woonplaats, de verhuurlocatie, huurperiode en de gekozen verzekeringen – met 

name zonder een eigen risico.  

Alle geanalyseerde boekingen zijn boekingen met een ophaal locatie in Nederland (bijv. 

Amsterdam of Rotterdam). Deze boekingen zijn niet noodzakelijkerwijs vakantie 

boekingen, omdat HAPPYCAR ook autohuur voor zakenreizen mogelijk maakt. 

Contactpersoon 

Alexander Wessels 

Directeur 

aw@happycar.de 

+49 (0)175-5226322 

Skype: alex870737 

  

www.happycar.nl 

HAPPYCAR GmbH 

Große Reichenstr. 27 

20457 Hamburg  

Duitsland 

HRB 117039 | USt-ID DE 275 466 164 

Onze partners Lokale verhuurders 

http://www.happycar.nl/
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Faro bevindt zich op nummer 1 van de meest populaire bestemmingen van de Nederlanders. Naast strandvakanties zijn ook langere 

autoritten in de omgeving geliefd. In aanvulling op het populaire eiland, zijn ook Catania en Palma de Mallorca erg populair. 

3. 

2. 

Faro is het ‘bejaardentehuis voor automobilisten’: De gemiddelde leeftijd van de bestuurders is in dit geval meer dan 50 jaar. In 

tegenstelling tot Rhodos – de gemiddelde leeftijd onthult, dat hier meer jongere huurders reizen. 

4. 

1. 

7. 

6. 

8. 

5. 

9. 

10. 

In tegenstelling tot de Nederlanders hebben de andere Europese buren van ons andere voorkeuren. Terwijl de Duitsers soortgelijke 

bestemmingen hebben zoals de Nederlandse toeristen (Bv. Faro, Catania, Mallorca), hebben de Fransen zeer verschillende voorkeuren. 

De man bestuurt de auto – dat is in heel Europa zo! Ongeveer 75% van alle autoverhuur boekingen zijn voldaan door mannen.  

De Nederlanders hechten veel belang aan veiligheid. Zo zijn 52% van alle boekingen zonder een eigen risico geboekt (geen financieel 

risico in het geval van schade of diefstal), terwijl in Frankrijk dat maar iets minder dan 24% is. 

Jonge bestuurders rijden risicovoller – het aandeel van boekingen zonder met een eigen risico is onder de 30jarige lager dan bij de 50-

plussers.  

De Nederlanders voelen zich met auto’s huren een stuk veiliger in eigen land dan in het buitenland. Met 80.9% (boekingen in 

Amsterdam) is het aantal van huurcontracten “met een eigen risico” veel hoger dan bijvoorbeeld in Palma de Mallorca – slechts 32,5%. 

In de zomer gebruiken de Amsterdammers het liefst een huurauto voor een vakantie in Catania. 

Inwoners van Amsterdam ontspannen zich in de zomer (juli/augustus) graag lang. In 7 van de 10 meest populaire huurauto 

bestemmingen, bedraagt de huurperiode 10 dagen of langer. De reden daarvoor, zijn de talrijke autoverhuur bestemmingen in die regio. 

Naast de populaire bestemmingen, zijn er ook minder populaire bestemmingen. Een voorbeeld is de stad Holguín in het oosten van 

Cuba. 



Internationale vergelijking van de TOP 10 huur locaties 

3 

TOP 1 Faro P Palma de Mallorca ES Lissabon P Bergamo IT 

TOP 2 Catania IT Catania IT Parijs FR Madrid ES 

TOP 3 Palma de Mallorca ES Olbia IT Porto P Tenerife ES 

TOP 4 Tenerife ES Lissabon P Olbia IT Barcelona ES 

TOP 5 Alicante ES Alicante ES Toulouse FR Málaga ES 

TOP 6 Málaga ES Berlijn DE Brussel B Alicante ES 

TOP 7 Rodos GR Faro P Nice FR Palma de Mallorca ES 

TOP 8 Trapani IT München DE Athene GR Lanzarote ES 

TOP 9 Lissabon P Málaga ES Korfoe GR Fuerteventura ES 

TOP 10 Amsterdam NL Gran Canaria ES Corsica FR Ibiza ES 

1. 2. 



Internationale vergelijking van de TOP 10 huur locaties 
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Gemiddelde leeftijd 47 jaar 44,7 jaar 46,2 jaar 42,3 jaar 

Aantal onder de 30-jarige 9,4% 12,4 % 13,5% 10,7% 

Aantal boven de 50-jarige 44,7% 36,3% 42,5% 24,8% 

Verhouding mannen / vrouwen 76,4% / 23,6% 76,7% / 23,3% 81,7% / 18,3% 80,3% / 19,7% 

Verhouding met eigen risico / zonder eigen risico 51,9% / 48,1% 38,6% / 61,4% 76,3% / 23,7% 56,1% / 43,9% 

Verzekering met eigen risico, als man / vrouw 52% / 53,2% 38,9% / 37,7% 78,8% / 64,8% 56,4% / 54,9% 

Verzekering met eigen risico, indien onder de 30 / boven 

de 50 

54,9% / 49,0% 54,9% / 49,0% 73,1% / 69,2% 60,3% / 54,7% 

Gemiddelde duur van de huur 9 dagen 8,6 dagen 8,2 dagen 6,4 dagen 

4. 

6. 

5. 



1ste plaats: Faro 

• Gemiddelde leeftijd: 54,3 jaar 

• Aantal onder de 30-jarige: 3,2% 

• Aantal boven de 50-jarige: 67,4% 

• Verhouding mannen/vrouwen: 84,2% / 15,8% 

• Verhouding met eigen risico/zonder eigen risico: 44,2% / 55,8% 

• Verzekering met eigen risico, als man/vrouw: 41,3% / 60% 

• Verzekering met eigen risico, indien onder de 30/boven de 50: 33,3% / 48,4% 

• Gemiddelde duur van de huur (het huren in juli/augustus): 12,7 dagen 

 

 

 

 

 

Faro en Catania zijn de populairste bestemmingen voor Nederlanders  
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De hoofdstad van de Algarve is 

een prachtige stad gelegen aan de 

kust. Met de auto kunt u 

bijvoorbeeld het culturele centrum 

ontdekken, maar ook een tochtje 

langs de kust maken naar Ria 

Formosa, een prachtig 

natuurgebied! 

2de plaats: Catania 

• Gemiddelde leeftijd: 46,4 jaar 

• Aantal onder de 30-jarige: 11,7% 

• Aantal boven de 50-jarige: 46,8% 

• Verhouding mannen/vrouwen: 80,2% / 19,8% 

• Verhouding met eigen risico/zonder eigen risico: 51,4% / 48,6% 

• Verzekering met eigen risico, als man/vrouw: 50,6% / 54,5% 

• Verzekering met eigen risico, indien onder de 30/boven de 50: 53,8% / 44,2% 

• Gemiddelde duur van de huur (het huren in juli/augustus): 12,1 dagen 

 

Catania, de ‘zwarte dochter van de 

Etna’ is een parel aan de voet van 

de Etna. Verken met de auto de 

omgeving, maak een korte stop bij 

de vele Romeinse ruïnes, kerken 

en de vijf paleizen van Catania. 

3. 



3de plaats: Palma de Mallorca 

• Gemiddelde leeftijd: 45,8 jaar 

• Aantal onder de 30-jarige: 14,3% 

• Aantal boven de 50-jarige: 40,3% 

• Verhouding mannen/vrouwen: 84,4% / 15,6% 

• Verhouding met eigen risico/zonder eigen risico: 32,5% / 67,5% 

• Verzekering met eigen risico, als man/vrouw: 33,8% / 25% 

• Verzekering met eigen risico, indien onder de 30/boven de 50: 45,5% / 29% 

• Gemiddelde duur van de huur (het huren in juli/augustus): 7,6 dagen 

 

 

 

 

 

Spaanse kustplaatsen op de derde en vierde plaats 
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Een ritje langs de kust van Palma 

de Mallorca biedt een uitstekend 

uitzicht op de zee. Niet alleen de 

stad, maar ook de omgeving heeft 

viel te bieden. Naast de 

zandstranden zijn de idyllische 

dorpjes in de buurt zeker een 

bezoek waard. 

4de plaats: Tenerife 

• Gemiddelde leeftijd: 48,8 jaar 

• Aantal onder de 30-jarige: 7,8% 

• Aantal boven de 50-jarige: 50,6% 

• Verhouding mannen/vrouwen: 76,6% / 23,4% 

• Verhouding met eigen risico/zonder eigen risico: 42,9% / 57,1% 

• Verzekering met eigen risico, als man/vrouw: 42,4% / 44,4% 

• Verzekering met eigen risico, indien onder de 30/boven de 50: 33,3% / 51,3% 

• Gemiddelde duur van de huur (het huren in juli/augustus): 11,7 dagen 

 

Het grootste Canarische Eiland 

waar de lente het hele jaar door te 

vinden is. Huur een auto om 

heerlijk met open ramen of zelfs 

met een open dak langs de kleine 

vissersdorpjes te cruisen, en vindt 

onderweg misschien wel een 

privéstrandje. 

7. 



5de plaats: Alicante 

• Gemiddelde leeftijd: 53,2 jaar 

• Aantal onder de 30-jarige: 4,9% 

• Aantal boven de 50-jarige: 63,4% 

• Verhouding mannen/vrouwen: 80,5% / 19,5% 

• Verhouding met eigen risico/zonder eigen risico: 36,6% / 63,4% 

• Verzekering met eigen risico, als man/vrouw : 42,4% / 12,5% 

• Verzekering met eigen risico, indien onder de 30/boven de 50: 100% / 34,6% 

• Gemiddelde duur van de huur (het huren in juli/augustus): 10,6 dagen 

 

 

 

 

 

Spaanse Havenstadjes op plaats 5 en 6 

7 

De stad aan de Costa Blanca heeft 

een hele rijke historie. Behalve het 

historische centrum van de stad, is 

een ritje naar het kasteel van Santa 

Barbara, wat hoog boven de stad 

uittorent, de moeite waard voor het 

prachtige uitzicht. 

6de plaats: Málaga 

• Gemiddelde leeftijd: 49,9 jaar 

• Aantal onder de 30-jarige: 0% 

• Aantal boven de 50-jarige: 52,4% 

• Verhouding mannen/vrouwen: 78,6% / 21,4% 

• Verhouding met eigen risico/zonder eigen risico: 33,3% / 66,7% 

• Verzekering met eigen risico, als man/vrouw : 36,4% / 22,2% 

• Verzekering met eigen risico, indien onder de 30/boven de 50: -- / 22,7% 

• Gemiddelde duur van de huur (het huren in juli/augustus): 10,7 dagen 

 

De Andalusische havenstad is een 

ware schoonheid en een echte 

aanrader. Behalve de 

stierengevechten en de 

fantastische vergezichten, kunt u 

ook een dagtocht met de auto naar 

de Straat van Gibraltar maken, een 

mooie tocht langs de kust. 



7de plaats: Rodos 

• Gemiddelde leeftijd: 43,5 jaar 

• Aantal onder de 30-jarige: 18% 

• Aantal boven de 50-jarige: 36% 

• Verhouding mannen/vrouwen: 76% / 24% 

• Verhouding met eigen risico/zonder eigen risico: 56% / 44% 

• Verzekering met eigen risico, als man/vrouw: 55,3% / 58,3% 

• Verzekering met eigen risico, indien onder de 30/boven de 50: 66,7% / 55,6% 

• Gemiddelde duur van de huur (het huren in juli/augustus): 8,6 dagen 

 

 

 

 

 

Het Griekse eiland en de Sicilaanse havenstad op plaats 7 en 8 
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Veel zonuren per jaar maken dit 

Griekse eiland tot een top vakantie 

bestemming. Het centrum van 

Rhodos-stad is door zijn historische 

karakter UNESCO werelderfgoed. 

Een tochtje met de auto naar 

badplaatsen zoals Lindos maken 

dit eiland compleet. 

8ste plaats: Trapani 

• Gemiddelde leeftijd: 44,2 jaar 

• Aantal onder de 30-jarige: 17,5% 

• Aantal boven de 50-jarige: 40% 

• Verhouding mannen/vrouwen: 80% / 20% 

• Verhouding met eigen risico/zonder eigen risico: 42,5% / 57,5% 

• Verzekering met eigen risico, als man/vrouw: 40,6% / 50% 

• Verzekering met eigen risico, indien onder de 30/boven de 50: 57,1% / 37,5% 

• Gemiddelde duur van de huur (het huren in juli/augustus): 11,2 dagen 

 

Deze Siciliaanse havenstad is een 

belangrijke aanvlieghaven voor het 

eiland. Het is een perfect begin 

voor een rondreis Sicilie. Bezoek 

de Erice berg, vanuit daar is Afrika 

te zien met goed weer. Of maak 

een roadtrip in Sicilië. 

3. 



9de plaats: Lissabon 

• Gemiddelde leeftijd: 45,9 jaar 

• Aantal onder de 30-jarige: 7,7% 

• Aantal boven de 50-jarige: 41% 

• Verhouding mannen/vrouwen: 53,8% / 46,2% 

• Verhouding met eigen risico/zonder eigen risico: 56,4% / 43,6% 

• Verzekering met eigen risico, als man/vrouw: 66,7% / 44,4% 

• Verzekering met eigen risico, indien onder de 30/boven de 50: 100% / 56,3% 

• Gemiddelde duur van de huur (het huren in juli/augustus): 11,2 dagen 

 

 

 

 

 

De portugese en inheemse hoofdstad op plaats 9 en 10 
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Het centrum van de stad is een 

plaatje dat doorkruist word door 

idyllische trams die de 

heuvelachtige straatjes trotseren. 

Maar ook de auto kunt u op stap, 

boek bijvoorbeeld een 

eenrichtingshuur van Lissabon 

naar Porto. 

10de plaats: Amsterdam 

• Gemiddelde leeftijd: 48,2 jaar 

• Aantal onder de 30-jarige: 7,1% 

• Aantal boven de 50-jarige: 40,5% 

• Verhouding mannen/vrouwen: 73,8% / 26,2% 

• Verhouding met eigen risico/zonder eigen risico: 80,9% / 19,1% 

• Verzekering met eigen risico, als man/vrouw: 83,9% / 72,7% 

• Verzekering met eigen risico, indien onder de 30/boven de 50: 66,7% / 80% 

• Gemiddelde duur van de huur (het huren in juli/augustus): 8,6 dagen 

 

Amsterdam heeft een hoop 

toeristische activiteiten te bieden. 

Met de auto bereikt u makkelijk het 

Rijksmuseum, het Rembrandthuis 

of het Anne Frank Huis. Maar ook 

het waterland net buiten de stad, is 

een kijkje waard. 

7. 
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Vergelijking grootste steden 

Amsterdam Rotterdam Den Haag Utrecht Eindhoven 

TOP 1 Catania Rotterdam Lissabon Catania Eindhoven 

Huurperiode TOP 1 8,4 dagen 5,1 dagen 6,8 dagen 8,3 dagen 8,7 dagen 

TOP 2 Amsterdam Rome Catania Palma Faro 

Huurperiode TOP 2 4,3 dagen 4,3 dagen 9,8 dagen 12,3 dagen 13,3 dagen 

TOP 3 Lissabon Catania Tenerife Trapani Alghero 

Huurperiode TOP 3 10 dagen 15,5 dagen 8 dagen 12,3 dagen 7 dagen 



Exotische bestemmingen voor een autoverhuur vakantie 

11 

3. 

2. 

4. 1. 

6. 

5. 

Holguín – stad in het oosten van Cuba 

Killarney – kleine stad in het verre zuiden van 

West-Ierland 

Coquitlam – stad in de provincie British 

Columbia / Canada, ten oosten van Vancouver 

Chișinău – hoofdstad van Moldavië 

Grahamstown – stad in Zuid-Afrika, in de buurt 

van Port Elizabeth  

Kittilä – gemeente in Lapland / Finland 

Faro, Catania en Palma de Mallorca zijn favorieten van de Nederlanders. Er zijn echter ook autoverhuur locaties waar slechts 

een paar keer een auto geboekt is. In zoverre zijn deze bestemmingen in tegenstelling tot de drie eerder genoemde 

bestemmingen van HAPPYCAR, minder geboekt. 

10. 


