
 
 

Zakelijk abonnement 

Abonnement Maandkosten Kiesbaar vanaf Kiesbaar tot 

Greenwheels 15 Unlimited Business € 15,00 22-01-2014 30-11-2015 
 

 

Gebruikskosten 
 

        

 

* De actuele benzinetarieven vind je op de factuur.  
* Op de 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 

Algemeen  
Aanschaf Greenwheels-kaart € 21,01 
Registratiekosten gratis (normaal € 20,00) 
Borgsom  
Betaalde borgsom (eenmalig) € 225,00 (incl. BTW) 
Reserveringskosten  
Starttarief reservering € 0,00 
Reservering via internet/mobiele portal/boardcomputer gratis 
Reservering / wijziging door medewerker € 0,84 per reservering 
Administratiekosten  
Online raadplegen van facturen via Mijn Greenwheels gratis 
Facturen per post € 1,65 
Verwerking bekeuringen / aanslagen € 8,40 
Administratiekosten voor het wegslepen van een voertuig € 41,32 (plus wegsleepkosten, 

minimaal € 308,26) 
Boetes  
Er is gerookt in de auto € 21,01 
De auto is te laat teruggebracht (wanneer de volgende klant 
gedupeerd wordt) 

€ 21,01 

De auto is niet op het juiste uitgiftepunt terug gezet en 
hierover is geen contact met ons opgenomen 

€ 21,01 

Spelregels – (Greenwheels moet direct actie nemen)  
Auto is niet getankt (tank is minder dan een kwart vol) € 21,01 per uur 
Auto is vuil achter gelaten € 21,01 per uur 
Lichten zijn aangelaten € 21,01 per uur 
Weggeslepen voertuig moet worden opgehaald € 41,32 
Afkoop eigen risico  

Autotype Uur 
excl. km 

Nacht 
00:00 –  
8:00 

Dag 
24u 
 
 

Weekend 
Vr 16:00 –  
Ma 10:00 

Week 
7 x 24u 
 
 

Per kilometer 
excl. benzine* 

Stadsauto en 
Elektrisch 

€ 3,50 € 1,00 € 35 € 49 € 129 € 0,16 

Station / 
bestelbus 

€ 5,20 € 1,00 € 39 € 59 € 139 € 0,20 



Standaard eigen risico € 350,00 
Afkoop eigen risico pakket van €350,00 tot €75,00 € 4,00 per reservering 

 
Voorwaarden abonnement 

- De opzegtermijn is 30 dagen 
- Er zijn 100 bestuurders toegestaan op dit abonnement 
- Per abonnement is 1 kaart toegestaan 
- Het abonnement is enkel te kiezen door bestaande klanten 

 
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

