Spelregels Cashcar
(samenvatting van algemene voorwaarden)
(Particulieren):
-Niet rechtsgeldig-

Overeenkomst
De overeenkomst voor het beletteren van de auto is pas geldig nadat de reclamedrager
schriftelijk akkoord geeft.
Verplichtingen
Cashcar kan nooit een advertentie garanderen omdat een adverteerder een auto zal gaan
uitzoeken om op te adverteren.
Reclamedrager geeft wijzigingen in het inschrijfformulier zo snel mogelijk door aan Cashcar.
Als verplichtingen niet worden nageleefd en wijzigingen achtergehouden worden door de
reclamedrager, kan de overeenkomst niet-geldig verklaard worden en kunnen eventuele
gemaakte kosten verhaald worden op de reclamedrager.
De auto moet gebruikt worden zoals op het inschrijfformulier aangegeven.
De advertentie moet altijd zichtbaar zijn, schoon zijn en onderhouden.
Is de advertentie beschadigd, laat het Cashcar dan direct weten.
Is de advertentie beschadigd door toedoen van de reclamedrager, dan zullen de kosten
verhaald worden op de reclamedrager en zal geen vergoeding betaald worden.
De advertentie blijft eigendom van Cashcar.
Aan het eind van de advertentieperiode moet de advertentie ingeleverd/ verwijderd worden,
gebeurd dat niet, dan zullen de kosten verhaald worden op de reclamedrager en zal geen
vergoeding betaald worden aan de reclamedrager.
Controle en vergoeding
Eindcontrole van de advertentie en kilometerstand gebeurt binnen 10 dagen na de
advertentieperiode, daarna zal zo snel mogelijk het geld overgemaakt worden.
Blijkt dat je fors minder kilometers hebt gereden dan dat je hebt opgegeven in je
inschrijfformulier, dan zal je natuurlijk ook minder geld ontvangen.
Kom je niet opdagen op de afspraak die we met je maken voor de eindcontrole voor het
verwijderen van de advertentie, dan zal je minimaal 30% minder vergoeding ontvangen om de
gemaakte kosten te dekken.
We maken alleen geld per bank naar je over en geven niets in contanten.
Ziekte van reclamedrager
Ben je ziek geworden waardoor je niet met de auto rijd, laat het dan binnen vier dagen aan
ons weten. Ditzelfde geld als je auto defect raakt waardoor je niet met de auto kan rijden. Laat
dit ons binnen vier dagen weten.
Ben je langer dan twee weken ziek, of ben je langer dan de helft van de ziekteperiode ziek,
dan zal Cashcar de advertentie (laten) verwijderen. Ditzelfde geld voor als je auto defect is.
De dagen dat je ziek bent geweest of dat je auto defect was, worden natuurlijk niet aan je
uitbetaald.
Aansprakelijkheid
Cashcar is nooit aansprakelijk voor schade aan eigendommen zoals je auto tijdens het
plakken of verwijderen van de advertentie. Meedoen aan een campagne van Cashcar is
geheel op eigen risico en eventuele lakschade, verkleuring, etc wordt nooit vergoed door
Cashcar.
Premium accounts
Voor de activatie van het premium account zult per post een factuur ontvangen die u binnen
14 dagen dient te voldoen.
We zullen uw premium profiel voorstellen aan onze adverteerders als Cashcar de voertuigen
mag uitkiezen voor een reclamecampagne. De kans dat u daadwerkelijk wordt uitgekozen
stijgt hierdoor aanzienlijk.

Door de factuur te voldoen zal uw premium account 12 maanden geldig zijn.
Nadat uw premium account een jaar geldig is geweest zult u per post een aanbod ontvangen
om uw premium account te verlengen te verlengen met 12 maanden, dit gaat niet
automatisch. Indien u niet ingaat op de verlenging, zal uw account automatisch worden
overgezet naar een gratis account.
Cashcar garandeert de reclamedrager dan op geen enkele wijze een bepaalde hoeveelheid
en/of omvang en/of soort van opdrachten en/of reclame-uitingen omdat de adverteerder de
uiteindelijke keuze maakt van de in te zetten reclameauto’s.
Gegevens
Gegevens van de reclamedrager mogen gebruikt worden voor commerciële doeleinden, tenzij
anders is aangegeven op het inschrijfformulier.

