Algemene voorwaarden Deelauto

1.

Toepasselijkheid

1.1.

Deze algemene voorwaarden Deelauto zijn van toepassing op elke registratie van Huurder bij
Verhuurder en op elke huurovereenkomst die tussen Partijen wordt gesloten met betrekking
tot de Deelauto.

2.

Begrippen

2.1.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
App: de app Share2Use die nodig is om de Deelauto te reserveren, te openen en te starten.
Deelauto: de auto die Verhuurder verhuurt, zijnde de elektrische auto Renault ZOE met
kenteken SB-040-D.
Huurder: de natuurlijk persoon die de Deelauto huurt voor eigen gebruik door Huurder zelf.
Partijen: Huurder en Verhuurder.
Verhuurder: Univé Bedrijfsontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Zwolle, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 05072430.

3.

Hoe het werkt

3.1.

Om de Deelauto te kunnen Huren dient Huurder zich eerst te registreren via de App. In die
App dient Huurder alle relevante gegevens correct en volledige te vermelden.

3.2.

Na registratie in de App, ontvangt Huurder per e-mail een uitnodiging om zich eenmalig te
legitimeren bij het kantoor van Verhuurder aan het adres Hanzeplein 1 in Zwolle. Een geldig
rijbewijs is hiervoor noodzakelijk.

3.3.

Na legitimatie en controle van de gegevens, ontvangt Huurder een inlogcode om de App
(volledig) te kunnen gebruiken.

3.4.

Huurder kan via de App de Deelauto reserveren voor een bepaalde tijd. Nadat deze
reservering door Verhuurder per e-mail is bevestigd aan Huurder, kan Huurder de auto openen
en starten met behulp van de App op de afgesproken gereserveerde tijd.

3.5.

De Deelauto bevindt zich op de locatie Hanzeplein 11-27 in Zwolle (op het plein tegenover
Univé) en Huurder dient de Deelauto daar ook weer achter te laten na afloop van de
huurperiode.

4.

Huurovereenkomst

4.1.

Tussen Partijen wordt voor elk gebruik van de Deelauto een huurovereenkomst gesloten. Een
huurovereenkomst komt tot stand doordat Huurder de Deelauto voor een bepaalde periode
reserveert en Verhuurder deze reservering bevestigt aan Huurder. Met de bevestiging is de
reservering definitief en is een huurovereenkomst tot stand gekomen tussen Partijen.

4.2.

Huurder is een huursom verschuldigd voor de periode waarin de Deelauto aan hem/haar is
verhuurd. Dit is de periode die Huurder heeft gereserveerd en Verhuurder heeft bevestigd. De
huursom staat los van het aantal gereden kilometers. Ook indien Huurder niet daadwerkelijk
de Deelauto gebruikt tijdens de door hem gereserveerde en de door Verhuurder bevestigde
periode, is Huurder dus de huursom verschuldigd. Annuleren of wijzigen van een bevestigde
huurperiode is niet mogelijk.

4.3.

Huurder kan de Deelauto via de App reserveren voor een periode van maximaal 48 uur. De
tarieven voor de Deelauto bedragen:
€ 40,00

per dag (24 uur)

€ 8,00

per uur

€ 0,20

per minuut

5.

Gebruik Deelauto

5.1.

Huurder dient te beschikken over een geldig Nederlands rijbewijs voor het besturen van een
personenauto.

5.2.

Huurder dient het direct aan Verhuurder te melden als zijn/haar rijbewijs wordt ingevorderd of
om een andere reden niet meer geldig is, of indien er sprake is van een rijverbod. Het is
Huurder in die gevallen niet toegestaan de Deelauto te huren. Verhuurder zal het account van
Huurder in de App blokkeren.

5.3.

Huurder dient de staat waarin de Deelauto zich bevindt te controleren voordat Huurder de
Deelauto in gebruik neemt. Indien Huurder schade of onregelmatigheden opmerkt aan de
Deelauto, dan dient Huurder dit voor gebruik te melden bij Verhuurder via deelauto@unive.nl.
Indien Huurder schade of onregelmatigheden niet voor in gebruik nemen van de Deelauto
meldt bij Verhuurder, dan kan Huurder door Verhuurder worden aangesproken tot vergoeding
van die schade of onregelmatigheden.

5.4.

Het is enkel Huurder toegestaan om de Deelauto te besturen.

5.5.

Huurder mag de Deelauto enkel gebruiken voor normaal gebruik in het verkeer en volgens de
gebruikshandleiding van de fabrikant. Het is dus niet toegestaan om onder meer:
•
•
•
•
•
•
•

Schade toe te brengen aan of in de Deelauto, waaronder maar niet uitsluitend door
in de Deelauto te roken of deze (ernstig) te vervuilen;
De Deelauto te gebruiken onder invloed van alcohol, drugs of medicatie;
De Deelauto te gebruiken voor het plegen van delicten;
De Deelauto te gebruiken voor deelname aan wedstrijden, rally’s, demonstraties,
testen of optochten;
De Deelauto te gebruiken voor het vervoeren van personen of goederen tegen
betaling, dan wel het geven van rijlessen of het vervoeren van dieren;
De Deelauto te (laten) repareren of te (laten) aanpassen zonder voorafgaande
uitdrukkelijke toestemming van Verhuurder;
De Deelauto buiten Nederland te brengen.

5.6.

Verhuurder dient zelf zorg te dragen voor eventuele noodzakelijke accessoires of uitrusting
(kinderzitjes en dergelijke).

5.7.

Tijdens de huurperiode kan Huurder de Deelauto bij een een willekeurige laadpaal opladen.
Met uitzondering van de laadpalen van Fastned is dit in de huurprijs inbegrepen. Indien
Huurder de Deelauto toch bij een Fastned laadpaal wil opladen, dan dient Huurder de kosten
daarvoor zelf te voldoen.

5.8.

Na afloop van de huurperiode, dient Huurder de Deelauto weer op de locatie Hanzeplein 1127 in Zwolle terug te brengen en de Deelauto daar opgeruimd, schoon en geheel afgesloten

achter te laten, waarbij Huurder de Deelauto dient aan te sluiten op de laadpaal en de Multi
Tank Card in het dashboardkastje dient achter te laten.
5.9.

De Deelauto dient bij het einde van de huurperiode weer voor minimaal 30% te zijn opgeladen,
zodat de Deelauto weer beschikbaar is voor een volgende Huurder. Indien Huurder de
Deelauto inlevert, waarbij de Deelauto voor minder dan 30% is opgeladen, is Huurder
aansprakelijk voor de eventuele schade die Verhuurder daardoor lijdt.

5.10.

Verhuurder behoudt zich het recht voor om Huurder de toegang tot de App of de toegang tot
de Deelauto zonder opgaaf van redenen te weigeren, indien Verhuurder daar aanleiding toe
ziet.

6.

Aansprakelijkheid Verhuurder

6.1.

Verhuurder draagt er zorg voor dat de Deelauto veilig is en dat deze gebruikt kan worden voor
normaal gebruik in het verkeer.

6.2.

Verhuurder zal de kosten voldoen voor de wegenbelasting, het gebruikelijk onderhoud aan de
Deelauto en de kosten voor het opladen van de Deelauto.

6.3.

Verhuurder zal de Deelauto volledig casco (AllRisk) verzekeren, met een eigen risico van
€ 250,00 per gebeurtenis.

6.4.

Als de auto niet voldoende, zijnde minimaal 30%, is opgeladen voor de bevestigde
huurperiode, dan dient Huurder daarover meteen contact op te nemen met Verhuurder via
deelauto@unive.nl. In een voorkomend geval zal Verhuurder de betaalde huursom ter
compensatie als tegoed aanbieden aan Huurder voor een volgend gebruik. Verhuurder is in
geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voor Huurder of een derde
doordat de Deelauto niet beschikbaar of niet voldoende opgeladen was.

7.

Aansprakelijkheid Huurder

7.1.

Huurder is aansprakelijk voor alle eventuele schade die de Deelauto oploopt tijdens de
huurperiode, alsmede eventuele schade die door gebruik van deze Deelauto aan derden is
veroorzaakt. Indien deze schade valt onder de dekking van de verzekering van Verhuurder,
dan is Huurder enkel het eigen risico van € 250,00 per schade verschuldigd. In elk geval is
schade niet verzekerd als de:
•
•
•
•
•
•
•

Deelauto op een circuit rijdt;
Deelauto deelneemt aan activiteiten waarbij snelheid belangrijk is;
Bestuurder niet had mogen rijden;
Bestuurder zijn adem, bloed of urine niet wil laten testen;
Deelauto anders wordt gebruikt dan in artikel 6.3 afgesproken;
Deelauto in beslag is genomen;
Deelauto gevaarlijke stoffen vervoert.

7.2.

Huurder is aansprakelijk voor alle eventuele boetes en bekeuringen met betrekking tot de
Deelauto gedurende de huurperiode. Voor elke boete of bekeuring is Huurder bovendien
€ 7,50 aan administratiekosten verschuldigd aan Verhuurder.

7.3.

Indien de Deelauto in beslag wordt genomen of verbeurd wordt verklaard als gevolg van een
doen of nalaten van Huurder, dan dient Huurder Verhuurder daarvoor schadeloos te stellen.

7.4.

Eventuele kosten aan parkeergeld, tol of ander weggebruik gerelateerde kosten, komen voor
rekening en risico van Huurder.

8.

Calamiteiten

8.1.

Als de Deelauto gedurende de huurperiode enige gebreken heeft, waaronder maar niet
uitsluitend pech, schade of een ongeval, dan dient Huurder daarover direct telefonisch contact
op te nemen met Verhuurder via 0592-348112 of een e-mail te sturen naar deelauto@unive.nl.

8.2.

Bij een technisch probleem met de App kan Huurder contact opnemen met Share2Use via
085 047 50 50.

9.

Persoonsgegevens

9.1.

Verhuurder zal vertrouwelijk en correct omgaan met alle persoonsgegevens van Huurder,
conform de Privacyverklaring van Verhuurder. Deze Privacyverklaring Univé is te raadplegen
via www.unive.nl/privacy.

9.2.

Verhuurder gebruikt de persoonsgegevens van Huurder om de identiteit van Huurder vast te
stellen, alsmede om te controleren of Huurder een geldig rijbewijs heeft. In dat kader zal
Verhuurder een kopie van het rijbewijs bewaren. Daarnaast worden de persoonsgegevens
gebruikt voor het afsluiten van de huurovereenkomsten, zodra Huurder de Deelauto
reserveert. De adresgegevens van Huurder gebruikt Verhuurder voor het eventueel verhalen
van schade of het vorderen van de huursom van Huurder.

9.3.

Verhuurder en Share2Use kunnen de Deelauto live volgen via de App, maar zal deze
mogelijkheid enkel gebruiken in geval de Deelauto niet wordt ingeleverd door Huurder,
Verhuurder niet weet waar de Deelauto is bij een calamiteit of na afloop van de huurperiode
en voor het verifiëren van eventuele boetes en bekeuringen.

10.

Klachten

10.1.

Bij klachten dient Huurder dit binnen twee maanden te melden bij Verhuurder via
deelauto@unive.nl. Verhuurder zal binnen 14 dagen op deze klacht reageren, of anders
aangeven hoe lang een reactie zal duren.

11.

Overig

11.1.

Verhuurder is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te
vullen. Verhuurder zal Huurder daarover voorafgaand informeren.

11.2.

Op deze algemene voorwaarden en de huurovereenkomsten is Nederlands recht van
toepassing.

