
 

| Huurauto op Santiago: aanvullende informatie. 
 
Ophalen van de auto 

• Hou je paspoort en rijbewijs bij de hand. 
• Tijdens het ophalen van de auto doe je samen met de verhuurder de inspectie op eventuele 

krasjes en schade die al op de auto aanwezig is. Dit noteer je samen op het formulier wat de 
verhuurder klaar heeft liggen. 

• Je noteert ook samen de aanwezige hoeveelheid brandstof. Meestal is het een kwart. Hou 
er dus rekening mee dat je het beste even kunt tanken als je nog in Praia bent. Er zijn maar 
een paar tankstations op het eiland.  

 
Brandstof 

• Brandstof is in ieder geval te verkrijgen in: 
o Praia, São Domingos, Assomada, Calheta, Pedra Badejo en Tarrafal. 

• Er zijn her en der nog wat kleine stationnetjes, maar de aanwezigheid van brandstof is 
allerminst zeker. 

• Zorg dat je altijd wat brandstof overhoudt om eventueel naar een volgend station te rijden. 
Ook de grotere tankstations zitten incidenteel wel eens enige uren zonder brandstof in 
afwachting van bevoorrading! Dan kun je beter doorrijden naar een ander plaatsje. 

 
Googlemaps 
Googlemaps is als routeplanner te gebruiken, maar het werkt minder goed dan in Europa. In en 
nabij grote steden werkt het redelijk goed, maar de wegen op het platteland staan er veelal niet op. 

• Gasten die verblijven bij Kaza di Marli: gebruik niet Googlemaps. Die brengt je naar de 
verkeerde vallei (45 minuten verderop). Gebruik de speciale routebeschrijving die we 
hiervoor hebben opgestuurd. 

 
De ongeschreven verkeersregels van Kaapverdië 
Zelf rijden geeft je vrijheid en laat je Kaapverdië op je eigen tempo ontdekken. Met deze vrijheid 
komt een extra verantwoordelijkheid naar jezelf en je passagiers. Dit zijn onze adviezen op basis 
van onze eigen ervaringen: 

• Hou meer afstand van andere auto’s dan je gewend bent en hou marge om te kunnen 
reageren als er onverwachte dingen gebeuren. 

• Rij in dorpen en bergachtige gebieden ontspannen en rustig. Niet alleen omdat je op 
vakantie bent, maar ook omdat de weg een zomaar een gat kan hebben en zowel mensen, 
kinderen als dieren lopen vaak over wegen. 

• Kaapverdianen halen regelmatig op manieren in die wij onverantwoord vinden. Hou hier 
rekening mee als je tegenliggers ziet. 

• Kaapverdianen gebruiken vaak geen knipperlicht, met name op rotondes; probeer hier 
rekening mee te houden en op te anticiperen. Verander je eigen rijgedrag niet: gebruik je 
knipperlicht zoals je ook in Europa doet. 

 
Liften 
Liften is heel gebruikelijk in Kaapverdië. Neem alleen bekenden mee. 
 
Borg 
Tip van ons: Betaal je borg in euro’s zodat je het ook weer terugkrijgt in euro’s. 
 


