
   
 
Zakelijk abonnement 

Abonnement Maandkosten Kiesbaar vanaf Kiesbaar tot 
Vaak Business € 50,00 2-5-2016 Heden 

 
 

Gebruikskosten 
 

     
 
* Alle uur-, dag-, weekend- en weektarieven zijn exclusief kilometers 
* Op kortingslocatie ontvang je 10% korting op je reservering (uur- en kilometerkosten). Let op: kortingslocaties 
kunnen wijzigen van locatie dus zorg dat je altijd zelf controleert of je een kortingslocatie hebt geselecteerd (% 
teken). 
 
              

Overige kosten 

Borgsom 
Betaalde borgsom (eenmalig) € 50,00 
Reserveringskosten 
Starttarief reservering € 0,00 per reservering 
Reservering via internet/app/boardcomputer gratis 
Reservering  (wijziging) door medewerker € 2,00 per reservering 
Administratiekosten 
Facturen per e-mail/ Mijn Greenwheels gratis 
Facturen per post € 2,00 
Greenwheels-kaart verloren / gebroken / niet retour € 25,00 
Verwerking verkeersboetes en aanmaningen € 10,00 
Afgesleept voertuig € 75,OO (plus wegsleep-kosten, 

minimaal € 373,-) 
Boetes 
Duperen van een andere gebruiker door overtreding 
voorwaarden 

€ 25,00 

Spelregels (zie algemene spelregels) 
Inzet buitendienst i.v.m. overtreding voorwaarden € 25,00 per uur met een 

minimum van een uur 
Afkoop eigen risico 
Standaard eigen risico € 350,00 
Afkoop eigen risico pakket van €350,00 tot €75,00 
Let op: als je jouw abonnement wijzigt, dan wordt je afkoop eigen 
risico pakket stop gezet.  

€ 4,00 per reservering 

Autotype Uurtarief  Dagtarief 
24u 
 

Weekendtarief 
(Vr 16:00 –  
Ma 10:00)  

Weektarief 
7 x 24u 
 
 

Per kilometer 
incl. benzine of 
laadkosten 

Stadsauto en 
Elektrisch 

€ 2,05 € 25 € 39 € 119 € 0,21 

Station / 
bestelbus 

€ 3,05 € 29 € 49 € 129 € 0,29 



 
Voorwaarden abonnement 

- De opzegtermijn is 30 dagen 
- Er zijn een onbeperkt aantal bestuurders toegestaan op dit abonnement 
- Per abonnement is een onbeperkte hoeveelheid kaarten toegestaan 

 
Voorwaarden tarievenoverzicht 
 
Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW. (Prijs)wijzigingen en zet/drukfouten voorbehouden. 
Greenwheels behoudt zich het recht voor om de tarieven één keer per jaar aan te passen aan de 
CBS consumentenprijsindex. Heb je nog vragen over je tarief? Neem dan contact met ons op via 
www.greenwheels.nl/contact. 

 

http://www.greenwheels.nl/contact

