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TARIEVEN | TARIFF
Validatiekosten
Validation fee

9,00 €

Huurprijs per minuut
Rental fee per 1 minute

0,31 €

Lange afstandstarief nadat inbegrepen kilometers zijn overschreden
Long distance fee after inclusive mileage is exceeded

0,31 €/km

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

200 km

zoals vermeld bij de bestelling
as indicated at booking

Aanvullende kosten | ADDITIONAL FEES
Verlies sleutel
Loss of vehicle ignition key

Verlies oplaadpas
Loss of charging card
Rijden van een car2go in het buitenland
Driving abroad
Auto laten besturen door derden, ongeautoriseerde verstrekking van klanten login
gegevens
Letting a third party drive the vehicle, unauthorized disclosure of Customer login data
Administratiekosten bijzonder situatie/ strafbaar feit, strafrechtelijk relevante feiten
Administrative costs for special cases/ legal offense, criminally relevant facts
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 (plus
verwerkingskosten, zie hieronder)
acc. to invoice of third party (plus
processing fee, see below)
50,00 €
250,00 €
1000,00 €

150,00 €
Conform factuur derden
acc to invoice of third party

Verwerken van het slepen van voertuigen, ongevallen en schade aan voertuigen, ,
verlies sleutel
Processing of towing operations, accidents and vehicle damage, loss of vehicle ignition
key

50,00 €

Servicerit naar voertuig wegens fout van de klant
Service drive to vehicle due to customers fault
Verwerken van verkeersovertredingen, overtredingen, administratieve boetes, kosten
brandstofvoorziening en schending van de Algemene Voorwaarden.
Processing of traffic violations, misdemeanors, warning money,
fueling bill and violation of the General Terms and Conditions

50,00 €

Speciale schoonmaak of reparatie van het voertuig als gevolg van een schending van
de car2go Algemene Voorwaarden.
Special cleaning or repair of the vehicle due to a violation
of the car2go General Terms and Conditions

10,00 €

conform uitgaven, tenminste 50,00 €
according to expenditure,
at least 50,00 €

Boetebedrag voor de retour van een factuur
Penalty fees for return debit note

5,00 €

Boetebedrag voor verlate betaling
Penalty fees for 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

