Buurauto bv
Soesterweg 314A
3812 BH Amersfoort
033 88 716 22
06 203 206 31
info@buurauto.nl
www.buurauto.nl

Aanmeldformulier
Ja, ik wil gebruik maken van de diensten van Buurauto.
Kenmerk van de machtiging nr. _______ (in te vullen door Buurauto)
Naam*:
E-mailadres:
06-nummer:
Adres:
Postcode / woonplaats:
Ik meld mij aan voor:

o Probeeraanbod drie maanden
o Deelnemer voor 24 maanden

Gewenste ingangsdatum:
IBAN nummer:
* Je kunt twee bestuurders opgeven op één formulier.

Op dit aanmeldformulier zijn de algemene voorwaarden van Buurauto van toepassing, zie
hiervoor de volgende pagina. Door ondertekening van dit formulier stem ik in met deze
voorwaarden en geef ik tevens toestemming aan Buurauto om doorlopende incasso-opdrachten
te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening af te schrijven. Aan uw bank geeft u
toestemming om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
hiervoor bij “Ik meld mij aan voor” gegeven opdracht aan Buurauto. Als u het niet eens bent met
deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken contact op met
uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Verder geef ik aan Buurauto toestemming om, indien nodig, mijn mailadres en telefoonnummer te
delen met andere deelnemers aan Buurauto.
Plaats
Datum
Handtekening

Ondertekenen en met een kopie rijbewijs (vóór- en achterzijde, BSN onleesbaar maken) opsturen
naar Buurauto, Soesterweg 314A, 3812 BH Amersfoort of mailen naar info@buurauto.nl.

KvK nr. 67456464 - BTW-nr. 8570.02.508.B01 - Incasso-ID NL81ZZZ656192180000

Buurauto bv
Pagina:
Datum:
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9 mrt. 17

Algemene voorwaarden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Een buurauto deelt u met een vaste groep gebruikers.
Inwoners van Nederland vanaf 18 jaar, in het bezit van een geldig rijbewijs, kunnen gebruik maken van de
diensten van Buurauto.
Een verzekeringscheck maakt onderdeel uit van de aanmeldprocedure.
Een toetsing bij BKR kan deel uitmaken van de aanmeldprocedure.
U houdt de buurauto netjes en gaat er als een goed huisvader mee om.
De groep deelnemers mag het merk en type auto waarin zij gaan rijden mede bepalen, mits het een
volledig elektrische auto betreft met een catalogusprijs van maximaal € 50.000,-. Dit onder voorbehoud
van beschikbaarheid.
De deelnemers van de buurauto bepalen in overleg de nadere gebruiksregels.
Indien de ‘eigen’ buurauto niet beschikbaar is, kan er via het reserveringssysteem een andere buurauto
worden gereserveerd.
Als er geen andere buurauto beschikbaar is, kan via een aangesloten autoverhuurbedrijf een auto met
korting worden gehuurd via Buurauto. De kosten daarvan komen geheel ten laste van de gebruiker.
Via Buurauto kan een vakantieauto worden gereserveerd bij een autoverhuurbedrijf. De kosten daarvan
komen geheel ten laste van de gebruiker.
Bij schade wordt een eigen risico van maximaal € 300,- doorbelast.

Voorwaarden probeeraanbod drie maanden
•

Deelnemers krijgen voor drie maanden toegang tot de buurauto tegen het tarief van 30 ct/km inclusief
stroom.

Voorwaarden deelname 24 maanden
•
•
•
•
•
•

Voor het gebruik van de buurauto wordt er een maandelijks voorschot betaald, dat gebaseerd is op een
vooraf ingeschat aandeel in het gebruik.
Extra kilometers worden tegen het vastgestelde kilometertarief verrekend.
Stroomkosten worden naar rato van gereden kilometers per maand in rekening gebracht.
Het contract met Buurauto wordt aangegaan voor minimaal één jaar. Indien voorafgaand aan het contract
is deelgenomen aan de proefperiode van drie maanden, dan worden dan geldt een minimale termijn van 9
maanden.
De opzegtermijn voor buurauto bedraagt drie maanden. Deze kan worden verkort tot één maand, wanneer
de andere deelnemers van die buurauto daarmee akkoord gaan.
Gedurende de opzegtermijn hebben alle betrokkenen de gelegenheid een passende overnamekandidaat
voor het contract te zoeken.

Betalingsvoorwaarden en incassering
•
•
•

De kosten worden per maand verrekend door middel van een doorlopende incasso.
Als incasseren van het verschuldigde bedrag niet lukt, dan wordt binnen vijf werkdagen een nieuwe
incassopoging gedaan. Mocht ook bij een tweede poging de incasso niet lukken, dan ontvangt u een
betalingsherinnering die binnen 14 dagen moet zijn voldaan.
Bij het niet tijdig betalen van de eerste herinnering wordt de toegang tot de buurauto tijdelijk geblokkeerd
en volgt een tweede herinnering vermeerderd met € 25,- administratiekosten. De toegang tot de buurauto
wordt weer verleend, wanneer de openstaande rekeningen zijn voldaan.

Amersfoort, 9 maart 2017.

