CAR2GO NEDERLAND B.V.
TARIEVEN- EN KOSTENOVERZICHT
FEE AND COST POLICY
Geldig vanaf 31.03.2021
Valid from 31.03.2021

TARIEVEN/FEES
Validatiekosten
Validation fee

9,00 €

Basisprijs
Base fee

zoals vermeld bij de bestelling
as indicated at booking

Inbegrepen kilometers binnen tarief per minuut (zonder een pakket te bestellen).
Included mileage within minute tariff (without booking a package)

200 km

Inbegrepen kilometers in pakket
Included mileage within package

zoals vermeld bij de bestelling
as indicated at booking

Luchthaventoeslag voor ritten die starten en/of eindigen op Amsterdam Airport
Schiphol
Airport fee for rentals starting and/or ending at the Amsterdam Airport Schiphol

8,99 €

Aanvullende toeslag voor specifieke zone (Pick up en/of Drop off fee)1 - afhankelijk van
de betreffende zone

tot/up to 4,99 €

Additional fee for specific zone (Pick up fee and/or Drop off fee)2 – depending on the
respective zone
Kosten voor een wijziging of annulering van een voertuigreservering voor Daghuur met
Voor-Reservering of Prepaid Daghuur
Fee for a change or cancellation of a vehicle reservation for Day Rentals with PreReservation or Prepaid Day Rentals
Tweede bestuurder
Second driver
Uitzonderingen op voorwaarden hogere minimumleeftijd
Exceptions from higher minimum age requirements

20,00 €

zoals vermeld bij de bestelling
as indicated at booking
zoals vermeld bij de bestelling
as indicated at booking

BIJKOMENDE KOSTEN /LUMP SUM COSTS
Verlies sleutel

Loss of vehicle ignition key

conform factuur derden (plus
verwerkingskosten, zie hieronder)
acc. to invoice of third party (plus
processing lump sum, see below)

Verlies oplaadpas
Loss of charging card

50,00 €

Doorbelasten kosten derden, verkeersovertreding, schade aan voertuig, slepen van het
voertuig
Charging costs of third party, traffic offense, damages to a vehicle, towing the vehicle

conform factuur derden

Verwerken van het slepen van voertuigen, ongevallen en schade aan voertuigen, verlies
sleutel

50,00 €

1

acc. to invoice of third party

De specifieke zones waarvoor een aanvullende toeslag van toepassing is zijn up-to-date gepubliceerd voor de desbetreffende
bedrijfssectoren op www.share-now.com.
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Processing of towing operations, accidents and vehicle damage, loss of vehicle ignition key
Servicerit naar SHARE NOW voertuig door fout van de klant
Service drive to SHARE NOW vehicle due to customers fault

100,00 €

Kosten voor verwerking wanneer SHARE NOW voertuig is achtergelaten buiten het
werkgebied
Handling costs if SHARE NOW vehicle is left outside home area

500,00 €

Verwerken van verkeersovertredingen, overtredingen, administratieve boetes, kosten
brandstofvoorziening en schending van de Algemene Voorwaarden.
Processing of traffic violations, misdemeanors, warning fine, fueling bill and violation of
the General Terms and Conditions

20,00 €

Speciale schoonmaak of reparatie van het voertuig als gevolg van een schending van de
Algemene Voorwaarden.
Special cleaning or repair of the vehicle due to a violation of the General Terms and
Conditions

conform uitgaven, minimaal 50,00 €
acc. to expenditure, at least 50,00 €

Verwerken van de retour van een factuur
Processing of return debit note

5,00 €

Verwerken van verlate betaling
Processing of delayed payment

5,00 €

Kosten voor gebruik van de Hotline (Noodhulp en technische Ondersteuning)
Charges of usages for the Hotline (Emergency and technical Support)

lokaal tarief
local rate

CONTRACTUELE BOETES /CONTRACTUAL PENALTIES
Overtreding van de algemene verplichtingen van de klant (para. 9 (3) van de SHARE
NOW Algemene Voorwaarden behalve para. 9 (3) o); bijv. het besturen van het
SHARE NOW voertuig onder de invloed van alcohol
Non-compliance with general customer obligations Section 9 (3) of the SHARE
NOW General Terms and Conditions except Section 9 (3) o); e.g. drive the SHARE
NOW vehicle under the influence of alcohol

50,00 €

Overtreding van de algemene verplichting van de klant om niet met het SHARE NOW
voertuig naar het buitenland te gaan para. 9 (3) o van de SHARE NOW Algemene
Voorwaarden.

250,00 €

Non-compliance with general customer obligation to not make trips abroad with
the SHARE NOW vehicle Section 9 (3) o) of the SHARE NOW General Terms and
Conditions
De klant laat een persoon die geen bevoegd bestuurder is het SHARE NOW voertuig
gebruiken en/of verstrekt klant logingegevens (SHARE NOW gebruikersnaam,
SHARE NOW wachtwoord, en SHARE NOW PIN) aan een derde partij (para. 4 (5) en
14 (6) van de SHARE NOW Algemene Voorwaarden
Customer lets a person who is not an authorized driver use the SHARE NOW vehicle
and/or discloses customer login data (SHARE NOW user name, SHARE NOW password,
and SHARE NOW PIN) to any third party (cf. Section 4 (5) and 14 (6) of the SHARE NOW
General Terms and Conditions).

500,00 €

CAR2GO NEDERLAND B.V.
TARIEVEN- EN KOSTENOVERZICHT
FEE AND COST POLICY
Geldig vanaf 15.10.2020
Valid from 15.10.2020

TARIEVEN/FEES
Validatiekosten
Validation fee

9,00 €

Inbegrepen kilometers binnen tarief per minuut (zonder een pakket te bestellen).
Included mileage within minute tariff (without booking a package)

200 km

Inbegrepen kilometers in pakket
Included mileage within package

zoals vermeld bij de bestelling
as indicated at booking

Luchthaventoeslag voor ritten die starten en/of eindigen op Amsterdam Airport Schiphol
Airport fee for rentals starting and/or ending at the Amsterdam Airport Schiphol

8,99 €

Aanvullende toeslag voor specifieke zone (Pick up en/of Drop off fee)1 - afhankelijk van de
betreffende zone

Tot/up to 4,99 €

Additional fee for specific zone (Pick up fee and/or Drop off fee)2 – depending on the
respective zone
Kosten voor een wijziging of annulering van een voertuigreservering voor Daghuur met
Voor-Reservering of Prepaid Daghuur

20,00 €

Fee for a change or cancellation of a vehicle reservation for Day Rentals with PreReservation or Prepaid Day Rentals
De bestuurdersbeschermingstarieven om het eigen risico van de klant te verminderen.
Driver Protection Fee to reduce the Customer's deductible.
Tweede bestuurder
Second driver
Uitzonderingen op voorwaarden hogere minimumleeftijd
Exceptions from higher minimum age requirements

zoals vermeld bij de bestelling
as indicated at booking
zoals vermeld bij de bestelling
as indicated at booking
zoals vermeld bij de bestelling
as indicated at booking

BIJKOMENDE KOSTEN /LUMP SUM COSTS
Verlies sleutel

Loss of vehicle ignition key

Conform factuur derden (plus
verwerkingskosten, zie hieronder)
acc. to invoice of third party (plus
processing lump sum, see below)

Verlies oplaadpas
Loss of charging card

50,00 €

Doorbelasten kosten derden, verkeersovertreding, schade aan voertuig, slepen van het
voertuig
Charging costs of third party, traffic offense, damages to a vehicle, towing the vehicle

Conform factuur derden

Verwerken van het slepen van voertuigen, ongevallen en schade aan voertuigen, verlies
sleutel

50,00 €

1

acc. to invoice of third party

De specifieke zones waarvoor een aanvullende toeslag van toepassing is zijn up-to-date gepubliceerd voor de desbetreffende
bedrijfssectoren op www.share-now.com.
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Processing of towing operations, accidents and vehicle damage, loss of vehicle ignition
key
Servicerit naar SHARE NOW voertuig door fout van de klant
Service drive to SHARE NOW vehicle due to customers fault

100,00 €

Kosten voor verwerking wanneer voertuig is achtergelaten buiten het werkgebied
Handling costs if SHARE NOW vehicle is left outside home area

500,00 €

Verwerken van verkeersovertredingen, overtredingen, administratieve boetes, kosten
brandstofvoorziening en schending van de Algemene Voorwaarden.
Processing of traffic violations, misdemeanors, warning fine, fueling bill and violation of
the General Terms and Conditions

20,00 €

Speciale schoonmaak of reparatie van het voertuig als gevolg van een schending van de
SHARE NOW Algemene Voorwaarden.
Special cleaning or repair of the vehicle due to a violation of the General Terms and
Conditions

conform uitgaven, minimaal 50,00
€
acc. to expenditure, at least 50,00
€

Verwerken van de retour van een factuur
Processing of return debit note

5,00 €

Verwerken van verlate betaling
Processing of delayed payment

5,00 €

Kosten voor gebruik van de Hotline (Noodhulp en technische Ondersteuning)
Charges of usages for the Hotline (Emergency and technical Support)

Local rate

CONTRACTUELE BOETES /CONTRACTUAL PENALTIES
Overtreding van de algemene verplichtingen van de klant (para. 9 (3) van de SHARE
NOW Algemene Voorwaarden behalve para. 9 (3) o); bijv. het besturen van het
voertuig onder de invloed van alcohol
Non-compliance with general customer obligations Section 9 (3) of the SHARE NOW
General Terms and Conditions except Section 9 (3) o); e.g. drive the SHARE NOW
vehicle under the influence of alcohol

50,00 €

Overtreding van de algemene verplichting van de klant om niet met het SHARE NOW
voertuig naar het buitenland te gaan para. 9 (3) o van de SHARE NOW Algemene
Voorwaarden.

250,00 €

Non-compliance with general customer obligation to not make trips abroad with the
SHARE NOW vehicle Section 9 (3) o) of the SHARE NOW General Terms and
Conditions
De klant laat een persoon die geen bevoegd bestuurder is het SHARE NOW voertuig
gebruiken en/of verstrekt klant logingegevens (SHARE NOW gebruikersnaam, SHARE
NOW wachtwoord, en SHARE NOW PIN) aan een derde partij (para. 4 (5) en 14 (6) van
de SHARE NOW Algemene Voorwaarden
Customer lets a person who is not an authorized driver use the SHARE NOW vehicle
and/or discloses customer login data (SHARE NOW user name, SHARE NOW password,
and SHARE NOW PIN) to any third party (cf. Section 4 (5) and 14 (6) of the SHARE NOW
General Terms and Conditions).

500,00 €

