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Het Drivy Doorverwijzingsprogramma geeft Gebruikers de kans om, door vrienden of           
familieleden door te verwijzen naar Drivy, kortingsbonnen te winnen (« Credit ») die zij kunnen               
gebruiken voor hun volgende autohuur. 

Om hiervan te kunnen profiteren moeten Gebruikers deze voorwaarden aanvaarden, die deel            
uitmaken van de Algemene Voorwaarden van Drivy. 

Elke in hoofdletters gebruikte term in deze voorwaarden wordt gedefinieerd in de Algemene             
Voorwaarden. 

Hoe kunt u Credits winnen dankzij deze doorverwijzing 

Het Drivy Doorverwijzingsprogramma geeft Gebruikers de kans om Credits te winnen die kunnen             
worden gebruikt bij een volgende huur op Drivy in twee situaties: (i) als een doorverwezen vriend                
op de Doorverwijzingslink klikt en een geldig Drivy-account aanmaakt overeenkomstig met onze            
Algemene Voorwaarden, en (ii) als deze doorverwezen vriend een geldige huur afsluit als             
huurder. Een huurder kan niet de verhuurder zijn van hetzelfde Drivy-huurvoertuig. 

De Gebruiker die deze vriend doorverwijst ontvangt vervolgens het aantal credits vermeld in het              
helpcenter artikel. De Gebruikers kunnen Credits verzamelen voor een maximumbedrag van €            
3000 per gebruikesaccount in de Eurozone of £ 3000 per gebruikersaccount in Groot-Brittanië.  

Geldige huur 

Om in aanmerking te komen moet deze huur afgesloten en betaald zijn via een van de                
Drivy-platformen. De Gebruiker ontvangt zijn Credits wanneer de huur van de doorverwezen            
vriend is beëindigd. Een huur die door de doorverwezen vriend wordt geannuleerd geeft geen              
enkel recht op Credits voor de Gebruiker. 

Gebruik van de Credits 

De Credits kunnen enkel worden gebruikt op de Site, de Applicatie en de Diensten. De               
verzamelde Credits verschijnen automatisch in de vorm van Credits op de betaalpagina. De             
Credits zijn kortingsbonnen uitgegeven voor promotiedoeleinden, zij kunnen niet worden geruild           
tegen contant geld, noch worden overgedragen aan een andere Gebruiker. Zij kunnen enkel             
worden gebruikt op het moment van reservering. Zij kunnen dus op geen enkel moment worden               
gebruikt voor de betaling van een latere franchise-optie, een openstaande schuld, boetes, kosten             
van een ongeval of alle andere mogelijke lasten, deze lijst is niet limitatief. 
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Een huur kan niet volledig worden voldaan met Credits, een minimumbedrag van € 1(één euro)               
wordt betaald door de Gebruiker voor elke huur in de landen van de Eurozone waar Drivy in                 
beschibkaar is (Frankrijk, Duitsland, Spanje, Oostenrijk en België). Een minimum bedrag van £1             
(een pond sterling) wordt betaald voor een huur in Groot-Brittannië.  

In geval van een annulatie minder dan 48u voor de voorziene datum van de huur, zijn                
annulatiekosten verschuldigd overeenkomstig het in de AGV vermelde annulatiebeleid. Wanneer          
een Credit is gebruikt, wordt de effectieve betaling van de huurder eerst opgebruikt en de Credit                
teruggegeven. In het geval dat de effectieve betaling de kosten niet dekt, wordt het resterende               
verschuldigde bedrag afgetrokken van de Credit vóór teruggave. 

Voorbeeld:  

- voor een huur van 100€, gereserveerd met een effectieve betaling van 30€ en een Credit               
van 70€, worden de annuleringskosten van 50€ als volgt gedekt: 30€ effectief van de              
Huurder en 20€ Credit. De Huurder ontvangt daarnaast de 50€ niet-gebruikte Credit. 

U kunt contact opnemen met Drivy wanneer u denkt dat uw saldo aan verzamelde Credits niet                
klopt. Drivy kan u vragen aanvullende informatie te verstrekken om een beslissing te nemen              
betreffende uw saldo. Alle beslissingen die worden genomen betreffende uw Credits-saldo zijn            
definitief en geheel naar eigen goeddunken van Drivy. 

Delen van Doorverwijzingslinks 

De Doorverwijzingslinks mogen enkel worden gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële         
doeleinden. Zij mogen enkel worden gedeeld met kennissen die interesse kunnen hebben in de              
diensten aangeboden door Drivy en die het op prijs stellen dergelijke uitnodigingen te ontvangen.              
De Doorverwijzingslinks mogen slechts worden gedeeld en verstuurd indien de Gebruiker er            
redelijkerwijs van uitgaat dat alle of de meeste ontvangers persoonlijke kennissen zijn (dit geldt              
dus niet voor sites met promotiecodes, kortingsbonnen, evenals forums en          
samenwerkingsplatformen - deze lijst is niet limitatief). 

Doorverwezen vrienden 

De doorverwezen vrienden die zich hebben ingeschreven via een geldige Doorverwijzingslink           
ontvangen een Credit bij hun eerste geldige Huur op Drivy. Het standaardbedrag van een Credit               
is €10 indien de doorverwezen persoon ingeschreven is in een land van de Eurozone, £10 indien                
hij ingeschreven is in Groot-Brittanië. Dit bedrag kan variëren, elke wijziging van het bedrag of               
van de voorwaarden van het programma wordt vermeld in de doorverwijzing-uitnodiging of de             
geleverde promotiedocumentatie. 

Meerdere doorverwijzingen 

Een doorverwezen vriend kan slechts één doorverwijzingslink gebruiken. Als een          
doorverwezenvriend doorverwijzingslinks ontvangt van meerdere Gebruikers, kan alleen de         
Gebruiker van de link die is gebruikt door de vriend om zich in te schrijven de Credit ontvangen. 



Deelbaarheid van de clausules 

Indien een bepaling van deze voorwaarden wordt aangeduid als ongeldig, nietig of niet van              
toepassing, wordt deze bepaling (of het gedeelte ervan dat haar ongeldig, nietig of niet van               
toepassing maakt) genegeerd, zonder dat dit afbreuk doet aan de geldigheid en toepasbaarheid             
van de andere bepalingen. 

Opzegging en wijzigingen 

Drivy behoudt zich het recht voor het Doorverwijzingsprogramma of de mogelijkheid van een             
Gebruiker om hieraan deel te nemen, te allen tijde te schorsen of op te zeggen, om welke reden                  
dan ook. 

Drivy behoudt zich tevens het recht voor om toezicht te houden en onderzoek te doen naar elk                 
gebruik van het Doorverwijzingssprogramma door de Gebruikers. Wij behouden ons het recht            
voor om naar eigen goeddunken accounts te schorsen of Credits te verwijderen indien de              
activiteit in strijd met de Algemene Voorwaarden van Drivy, onrechtmatig of frauduleus wordt             
geacht. 

De reikwijdte, diversiteit en het type diensten en producten waarop de Credits recht geven              
kunnen, naar goeddunken van Drivy, op elk moment gewijzigd worden. 

Update van de Voorwaarden 

Wij kunnen deze Voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving updaten. In             
geval van wijziging van deze voorwaarden publiceren wij deze wijzigingen op de Site of de               
Applicatie. Deze treden in werking zodra zij gepubliceerd zijn. Verdere deelname aan het             
Doorverwijzingsprogramma na deze wijzigingen houdt de aanvaarding in van deze wijzigingen. 

  

  

 

 


