Tarievenoverzicht
Onderstaand vind je een lijst met alle overige kosten en/of prijzen die naast het gebruik van onze
dienst kunnen ontstaan.
Huurtarieven (alle tarieven zijn inclusief 21% BTW)
Registratiekosten
Huurprijs per minuut, afhankelijk van het gekozen pakket
Starttarief, afhankelijk van het gekozen voertuig (eenmalig per rit)
Huurprijs per minuut parkeren
Verlaag je eigen risico, prijs per minuut

€0,€0,23 - €0,29
€0,25 - €1,€0,15
€0,05

Huur-gerelateerde kosten
Uitzonderlijke schoonmaakkosten

€50,-

Onjuist gebruik
Een ander persoon laten rijden op je account
Voertuig achtergelaten buiten servicegebied of onjuiste plaats (excl.
Kosten derden)
Verplaatsen van fout geparkeerde voertuigen
Voertuig achter laten op niet openbaar toegankelijk gebied of plaats
Voertuig naar buitenland rijden en daar achterlaten
Schending van de algemene voorwaarden in zijn algemeen
Niet correct afsluiten van een huurperiode, exclusief eventueel ontstane
schade hierdoor
Support als gevolg niet correct beëindigen huurperiode
Fraude van het systeem
Minderjarig gebruik of zonder rijbewijs
Schades
Schades ontstaan door (onjuist) gebruik

€500,€75,€50,€500,€1000,€20,€75,€35,€500,€500,-

Eigen risico per schade geval
Kosten voor een total loss voertuig
Kosten voor het nalaten van het melden van een schade

Conform factuur
derden
€500,€3500,€50,-

Verkeersovertredingen / Strafbaar feit
Verplaatsen van verkeerd geparkeerde voertuigen door serviceteam
Onder invloed rijden
Voertuigen anders gebruiken dan bedoeld

€35,€500,€250,-

Verlies of diefstal
Verlies/diefstal helm
Kosten voor nalaten van melden van een missende helm

€90,€90,-
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Verlies/diefstal accu
Verlies/diefstal van (onder) delen van het voertuig (zie getoonde vanaf
prijzen)
Verlies/diefstal voertuig eigen fout
Administratiekosten
Administratiekosten onvoorzien
Administratiekosten voor het sturen van een aanmaning i.v.m.
wanbetaler
Administratiekosten voor het wegslepen van een voertuig
Administratiekosten voor het afhandelen van
verkeersovertredingen/boetes/etc.
Administratiekosten voor het afhandelen van stornering
Aanmaningskosten na overschrijden van eerste betaaltermijn van boete
Aanmaningskosten na overschrijden van tweede betaaltermijn van boete
Administratiekosten voor het afhandelen van (eigen risico i.v.m.)
schade(s)
Administratiekosten voor het doorbelasten van kosten derden
Administratiekosten voor bijzondere situatie / strafbaar feit
Doorbelasten kosten derden

€1300,€250,€3500,-

€18,50
€15,€50,€20,€15,€15,€15,€50,-

Doorbelasten van eigen risico per gebeurtenis

€15,€150,Conform factuur
derden
Conform factuur
derden
Conform factuur
derden
Conform factuur
derden
€7,-

Overig
Bewaarkosten gevonden voorwerpen

€0,-

Doorbelasten verkeersovertredingen
Doorbelasten schade aan voertuig
Doorbelasten wegslepen/wielklem/opslagkosten parkeerbeheer
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