ACTIEVOORWAARDEN
VERDUBBELING EERSTE VERHUUROPBRENGST
MAART 2021
1. Deze actievoorwaarden gelden voor de eerste 50 (vijftig) nieuwe klanten die zich tussen 15
maart en 4 april 2021 registreren bij SnappCar als ‘verhuurder’ (hun auto ter beschikking
stellen voor huurders op SnappCar.nl). Registratie voor deze actie geldt enkel wanneer een
nieuwe klant zich heeft aangemeld via deze link.
2. De verdubbeling van de eerste verhuuropbrengst is eenmalig per klant met een maximum
van €60 (zestig euro).
3. De verdubbeling van jouw eerste verhuuropbrengst betreft de verdubbeling van het bedrag
dat er overblijft na aftrek de vaste kosten zoals o.a. de SnappCar fee en verzekeringskosten.
4. Om aanspraak te maken op de bovengenoemde verdubbeling van jouw eerste
verhuuropbrengst moet – na registratie op SnappCar.nl – de eerste verhuur plaatsvinden
tussen 15 maart en 31 mei 2021. Hierna vervalt het recht om aanspraak te maken op de
verdubbeling van die eerste verhuur.
5. De uitbetaling van de verdubbeling van de eerste verhuuropbrengst wordt gedaan door
SnappCar en zal binnen 10 (tien) werkdagen ná afronding van de eerste verhuur
plaatsvinden. Je ontvangt een e-mail van SnappCar wanneer de verdubbeling naar jou is
overgemaakt.
6. Wij behouden ons het recht voor om niet tot uitkering over te gaan als blijkt dat een
deelnemer misbruik maakt van deze actie en/of zich niet aan de actievoorwaarden houdt.
Verder behouden wij ons het recht voor om deze actie met onmiddellijke ingang te
beëindigen in geval van overmacht.
7. Als een klant zich registreert bij SnappCar dan zijn tevens de Algemene Voorwaarden en de
Privacy Policy van SnappCar van toepassing, welke hier zijn te lezen. Wij gaan ervan uit dat
deze door klanten die aan deze actie meedoen gelezen en akkoord zijn bevonden.
8. Deze actie wordt georganiseerd door Kuwait Petroleum (Nederland) B.V., handelend onder
de merknaam ‘’Tango’’, kantoorhoudende te Schenkkade 50, 2595 AR te ‘s-Gravenhage,
Kamer van Koophandel nummer 24025263, in samenwerking met SnappCar B.V.
9. Voor inhoudelijke vragen over deze actievoorwaarden kunt u contact opnemen met de
Tango Klantenservice.
10. Voor alle vragen met betrekking tot de services en diensten (autodelen en auto huren) van
SnappCar kunt u hier terecht.
11. Op deze actie is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de
daartoe bevoegde rechtbank.

