Voorwaarden bij het gebruik van een auto van Elektrip:
1. Alleen de bestuurder(s) die vermeld staan in het reserveringssysteem mag/mogen de auto
besturen.
2. U krijgt de auto schoon mee en dient hem ook weer schoon terug te brengen.
3. Alle verkeersboetes zijn voor rekening van de gebruiker. Per verkeersboete zal €10,administratiekosten in rekening worden gebracht. Boetes altijd per omgaande betalen!
4. De auto is allrisk verzekerd, dat wil zeggen WA, Casco plus diefstal schadeverzekering. Per
schadegeval heeft de bestuurder van de Renault Zoë een eigen risico van € 300,-. Voor de
andere auto’s geldt per schadegeval een eigen risico van € 150,-. BELANGRIJK! Niet gedekt
door de verzekering is schade door een aanrijding, veroorzaakt door het gebruik van alcohol
of drugs.
5. Bij autopech altijd bellen met het nummer wat op de sticker op de bodem bij de autodeur
van de bestuurder staat vermeld. Schade of autopech ook direct melden bij Elektrip
calamiteitennummer 06 27186090
6. In de auto mag niet gerookt worden.
7. Er mogen geen dieren vervoerd worden.
8. Voor het laden onderweg gebruikt u uw eigen laadpas. Hebt u (nog) geen eigen laadpas, dan
verstrekt Elektrip u op verzoek een gratis laadpas die dan uw eigendom wordt. Deze laadpas
moet u zelf activeren vóórdat u de auto gebruikt. Maakt u onderweg gebruik van uw eigen
laadpas, dan rekent de leverancier de aan u geleverde stroom rechtstreeks met u af.
In de auto is een auto-gebonden laadpas aanwezig op naam van LochemEnergie. Deze pas is
uitsluitend bedoeld voor het opladen van de accu ná het inleveren van de auto.
BELANGRIJK! Gebruikt u de auto-gebonden laadpas van Elektrip, dan vindt de afrekening via
Elektrip plaats. In dat geval brengt Elektrip behalve de werkelijke laadkosten tevens € 7,50
administratiekosten in rekening.
9. Bij het zoekraken van de auto-gebonden pas brengt Elektrip u € 25,00 in rekening
10. Tarieven zijn voor particulieren inclusief BTW. Bedrijven betalen 21 % BTW.
11. Omschrijving tijdvakken van reservering:
dagdeel
een ochtend, middag of avond. De auto staat maximaal 5 aaneengesloten uren ter
beschikking.
 bij gebruik op een ochtend: auto uiterlijk om 12.00 uur terugbrengen,
 bij gebruik op een middag: auto uiterlijk om 18.00 uur terugbrengen,
 bij gebruik op een avond: auto uiterlijk om 24.00 uur terugbrengen
dag
twee of meer dagdelen op dezelfde datum, waarbij de deelauto langer dan 5 aaneengesloten
uren en maximaal 12 aaneengesloten uren ter beschikking van de gebruiker.
weekend
de deelauto staat ter beschikking vanaf vrijdagavond 20.00 uur tot uiterlijk zondagavond
20.00 uur.
12. Het is niet toegestaan de auto buiten Nederland te gebruiken c.q. te vervoeren of
transporteren.
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