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Getaround SAS, een vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van         
€1.096.247,50 met hoofdzetel te 35 Rue Greneta, 75002 Parijs, Frankrijk, ingeschreven in            
het Handelsregister van Parijs onder nummer 522 816 651 (hierna “Getaround”), biedt een             
doorverwijzingsprogramma aan nieuwe Huurders (het “Doorverwijzingsprogramma voor       
Huurders”) en een doorverwijzingsprogramma voor nieuwe Auto-Eigenaars die Getaround         
Connect gebruiken (het “Doorverwijzingsprogramma voor Eigenaars”, ervan uitgaande        
dat er naar het Doorverwijzingsprogramma voor Huurders en het Doorverwijzingsprogramma          
voor Eigenaars samen verwezen kan worden als “Doorverwijzingsprogramma’s”) op haar          
online platform https://be.getaround.com (het “Platform”) aan. 
 
De huidige bepalingen (de “AV”) reglementeren de algemene voorwaarden van de           
Doorverwijzingsprogramma’s en de rechten en plichten van zowel Getaround als de           
deelnemers aan de Doorverwijzingsprogramma’s. De AV vervolledigen de Algemene         
Gebruiksvoorwaarden van Getaround (de “AGV”), beschikbaar hier:       
https://be.getaround.com/terms en het Privacybeleid van Getaround (het “Privacybeleid”),        
beschikbaar hier: https://be.getaround.com/privacy. 
 
Deelnemers die gebruik wensen te maken van het Doorverwijzingsprogramma worden          
geacht de AV, de AGV en het Privacybeleid geaccepteerd te hebben en zich ertoe te               
verbinden deze volledig te respecteren om van het Doorverwijzingsprogramma gebruik te           
kunnen maken.  
 
Alle woorden met een hoofdletter zijn zoals gedefinieerd in de AGV en/of het Privacybeleid. 
 
 
HOE KAN IK NIEUWE HUURDERS DOORVERWIJZEN? 
 
Verwijs nieuwe Huurders door en ontvang beiden € 15 huurkrediet voor je volgende             
Getaround-huur! 
 
Wie kan er deelnemen? 
 
Het Lid dat een van zijn/haar contactpersonen wil doorverwijzen (de “Sponsor”) moet een             
natuurlijke persoon zijn die op de datum van de doorverwijzing al een account heeft              
aangemaakt als Eigenaar of als Huurder op het Platform en moet minstens één Huur              
afgerond hebben tijdens de laatste twaalf (12) maanden (d.w.z. als hij/zij een Huurder is              
moet hij/zij minstens één keer gehuurd hebben en als hij/zij een Eigenaar is, moet hij/zij               
zijn/haar auto minstens één keer verhuurd hebben tijdens die periode). 

https://be.getaround.com/
https://be.getaround.com/terms
https://be.getaround.com/privacy


 
Om een geldige nieuwe Huurder te zijn volgens het Doorverwijzingsprogramma voor           
Huurders, moet de doorverwezen contactpersoon van de Sponsor op de dag van            
inschrijving: 

- geen account op het Platform hebben; en 
- minstens 21 jaar oud zijn in België, Duitsland, Spanje, Oostenrijk en het Verenigd             

Koninkrijk / 18 jaar oud in Frankrijk; en 
- niet tot hetzelfde huishouden beschouwd worden als de Sponsor (d.w.z. niet           

dezelfde naam of hetzelfde adres hebben). 
De persoon die voldoet aan al deze voorwaarden wordt hierna de “Doorverwezen Huurder”             
genoemd. 
 
Hoe werkt het? 
 
Het Doorverwijzingsprogramma voor Huurders werkt als volgt: 

● De Sponsor logt in op het Platform, gaat naar de rubriek “Ontvang € 15 huurkrediet”               
via het menu van zijn/haar account en klikt dan op “Vrienden uitnodigen” om een              
doorverwijzingslink (de “Doorverwijzingslink”) te genereren; 

● De Sponsor deelt de Doorverwijzingslink met zijn/haar contactpersoon die Huurder          
wenst te worden op het Platform; 

● De Doorverwezen Huurder klikt op de Doorverwijzingslink die de gebruiker in staat            
stelt een Getaround-account aan te maken; 

● Mits het account van de Doorverwezen Huurder op het Platform geldig en conform             
de AGV van Getaround is, ontvangen de Doorverwezen Huurder en de Sponsor een             
voucher t.w.v. vijftien euro (€ 15) op hun account (de “Huurkrediet”) onder de             
volgende voorwaarden: 

○ de Doorverwezen Huurder ontvangt een Huurkrediet geldig voor twaalf (12)          
maanden na de datum waarop de Doorverwezen Huurder zich registreerde          
op het Platform. De Huurkrediet wordt automatisch in mindering gebracht op           
de prijs van de eerste huur van de Doorverwezen Huurder.  

○ wanneer de Doorverwezen Huurder zijn/haar eerste huur heeft afgerond,         
ontvangt de Sponsor ook een Huurkrediet, die wordt bijgeschreven op het           
account van de Sponsor en zal automatisch in mindering worden gebracht op            
de prijs van zijn/haar volgende huur (als de Sponsor enkel een           
Eigenaarsprofiel op het Platform heeft, dan moet hij/zij een Huurdersprofiel          
aanmaken waarmee hij de gevraagde informatie en documenten geeft om te           
kunnen genieten van Huurkrediet voor zijn/haar eerste huur)  
Een huur wordt afgerond en geldig beschouwd wanneer (de “Afgeronde          
Huur”): 

- de huur niet geannuleerd werd door noch de Eigenaar, noch          
Getaround (met name naar aanleiding van de profielverificatie van de          
Doorverwezen Huurder); en 

- de Eigenaar niet in hetzelfde huishouden verblijft als de Sponsor of de            
Doorverwezen Huurder (d.w.z. niet dezelfde naam of hetzelfde adres         
hebben). 

 



Wat zijn de beperkingen? 
 
De Sponsor kan per maand maximaal vijf (5) Doorverwezen Huurders doorverwijzen. 
 
De Huurkrediet kan niet ingewisseld worden voor cash of overgebracht worden naar een             
andere Gebruiker. Deze kunnen niet (zonder beperkingen) gebruikt worden om later           
geselecteerde franchiseopties te betalen, openstaande schulden te vereffenen of boetes of           
kosten te betalen die voortvloeien uit een incident or andere potentiële kosten.  
 
Huurkrediet uitgegeven in euro’s (€) kunnen enkel gebruikt worden voor verhuringen in            
landen van de eurozone. Huurkrediet uitgegeven in Britse ponden (£) kunnen enkel gebruikt             
worden voor verhuringen in het Verenigd Koninkrijk. Huurkrediet kunnen niet omgezet           
worden van een munteenheid naar een andere.  
 
Het Lid zal altijd één euro (€ 1) moeten betalen voor zijn/haar huur om verzekeringsredenen,               
ook indien de Huurkrediet hoger is dan de huurprijs.  
 
De Doorverwijzingslink kan niet gepubliceerd of verspreid worden via openbare middelen           
(zoals coupon websites, Reddit, of Wikipedia), waarbij er geen redelijke grondslag is dat alle              
of de meeste ontvangers persoonlijke vrienden of familieleden zijn. In dit verband behoudt             
Getaround zich het recht voor om bewijs te vragen over de Doorverwijzingslink ontvangen             
door de Doorverwezen Eigenaar, om te verifiëren dat de Doorverwezen Huurder en de             
Sponsor in lijn zijn met de AV. 
 
 
 
HOE KAN IK NIEUWE EIGENAARS DOORVERWIJZEN (VOOR GETAROUND CONNECT         
AUTO’S)? 
 
Verwijs nieuwe Getaround Connect Eigenaars door en ontvang beiden een          
Amazon-voucher (t.w.v. € 100 voor jou en € 50 voor de nieuwe Eigenaar).  
 
Wie kan deelnemen? 
 
Het Lid dat een van zijn/haar contactpersonen wil doorverwijzen (de “Sponsoreigenaar”)           
moet een natuurlijke persoon zijn die op de dag van zijn/haar doorverwijzing: 

- reeds een account op het Platform heeft als Eigenaar met Getaround Connect; en 
- heeft verklaard niet in de hoedanigheid van professional op het Platform te verhuren;             

en 
- reeds twee verhuringen heeft afgerond met zijn/haar Voertuig met Getaround          

Connect tijdens de afgelopen zes (6) maanden.  
 
Om volgens het Doorverwijzingsprogamma voor Eigenaars een geldige nieuwe Eigenaar te           
zijn, moet de contactpersoon van de Sponsoreigenaar op de dag van inschrijving: 

- geen account op het Platform hebben als een Eigenaar (d.w.z. dat hij/zij nog nooit              
een voertuig heeft ingeschreven op zijn/haar naam op het Platform); en 



- een voertuig bezitten dat voldoet aan alle verplichtingen om ingeschreven te kunnen            
worden als een voertuig met Getaround Connect, en dat de Getaround Connect-box            
(de “Telematica-box”) door Getaround heeft laten installeren in het voertuig; en 

- minstens 21 jaar oud zijn in België, Duitsland, Spanje, Oostenrijk en het Verenigd             
Koninkrijk / 18 jaar oud in Frankrijk; en 

- niet tot hetzelfde huishouden beschouwd worden als de Sponsor (d.w.z. niet           
dezelfde naam of hetzelfde adres hebben). 

 
De persoon die voldoet aan al deze voorwaarden wordt hierna de “Doorverwezen            
Eigenaar” genoemd. 
 
Om in aanmerking te komen voor Getaround Connect, moet het voertuig voldoen aan de              
volgende voorwaarden (en zal hierna “Voertuig” genoemd worden): 

- een kilometerstand lager dan 150.000 kilometer in Frankrijk, Spanje, België,          
Duitsland en Oostenrijk / 80.000 mijl in het Verenigd Koninkrijk op de dag dat de               
Telematica-box geïnstalleerd wordt; 

- een leeftijd van strict onder tien (10) jaar in Frankrijk, Spanje, België, Duitsland en              
Oostenrijk / onder acht (8) jaar in het Verenigd Koninkrijk op de dag dat de               
Telematica-box geïnstalleerd wordt; 

- beschikbaar zijn voor Huurders op een vrij toegankelijke parkeerplaats, m.u.v.          
privéparkeerplaatsen met een sleutel, kaart of code; 

- de Doorverwezen Eigenaar moet uiteraard de Telematica-box door Getaround laten          
installeren nadat de Doorverwezen Eigenaar de Doorverwijzingslink van de         
Sponsoreigenaar heeft ontvangen. 

Alle voorwaarden voor een voertuig om in aanmerking te komen voor Getaround Connect             
zijn te vinden in deze sectie van het Helpcenter voor de Eigenaar op ons Platform, alsook in                 
onze AGV. 
 
Hoe werkt het? 
 
Het Doorverwijzingsprogramma voor Eigenaars werkt als volgt: 

● De Sponsoreigenaar logt in op het Platform, gaat naar de rubriek “Mijn auto’s” via het               
menu van zijn/haar account en klikt dan op “Vrienden uitnodigen” om een            
doorverwijzingslink (de “Doorverwijzingslink”) te genereren; 

● De Sponsoreigenaar deelt de Doorverwijzingslink met zijn/haar contactpersoon die         
Eigenaar wenst te worden op het Platform; 

● De Doorverwezen Eigenaar schrijft zijn/haar Voertuig in op het Platform en vraagt het             
abonnement van Getaround Connect aan via het Platform:        
https://be.getaround.com/connect-eigenaar; 

● De Doorverwezen Eigenaar wordt gebeld door de klantendienst van Getaround om           
te controleren of het Voertuig geschikt is en (indien geschikt) stelt een datum vast              
waarop de installatie van de Telematica-box in het Voertuig zal plaatsvinden. Tijdens            
dit telefoongesprek zal de Doorverwezen Eigenaar de Doorverwijzingscode aan de          
agent moeten doorgeven; 

● Getaround Connect wordt binnen dertig (30) dagen vanaf de kennisgeving van de            
Doorverwijzingscode door de Doorverwezen Eigenaar aan de agent geactiveerd. 

https://be.getaround.com/help/articles/ccb3648fa255
https://be.getaround.com/connect-eigenaar


Getaround Connect kan enkel worden geactiveerd indien (i) de Telematica-box in het            
Voertuig werd geïnstalleerd en indien (ii) het zoekertje van het Voertuig op het             
Platform juist ingevuld werd. Het zoekertje kan volledig worden beschouwd indien           
alle onderstaande voorwaarden zijn vervuld: 

- De foto’s van het Voertuig voldoen aan de voorwaarden van de           
kwaliteitseisen van Getaround (beschikbaar via     
https://be.getaround.com/help/articles/c91cbc743260); 

- De beschrijving en de toegangsinstructies juist zijn ingevuld. 
● Zodra de Telematica-box in het Voertuig geïnstalleerd en geactiveerd wordt, moet de            

Doorverwezen Eigenaar twee (2) verhuringen voltooien met Getaround Connect         
binnen één (1) maand vanaf de activatiedatum van Getaround Connect in het            
Voertuig.  
Een huur met Getaround Connect wordt als afgerond en geldig beschouwd indien            
(de “Afgeronde Huur”): 

- De reservering geaccepteerd werd door de Doorverwezen Eigenaar en         
betaald werd door een Huurder;  en 

- De huur niet geannuleerd werd door noch de Eigenaar, noch Getaround (met            
name naar aanleiding van de profielverificatie van de Doorverwezen         
Huurder); en 

- De huur niet twee keer door dezelfde Huurder is uitgevoerd; en 
- De Huurder niet in hetzelfde huishouden verblijft als de Sponsoreigenaar of           

de Doorverwezen Eigenaar (d.w.z. niet dezelfde naam of hetzelfde adres          
hebben). 

 
Mits het account van de Doorverwezen Eigenaar op het Platform geldig en in lijn is met de                 
AGV van Getaround: 

● ontvangt de Sponsoreigenaar een Amazon-voucher t.w.v. honderd euro (€ 100).  
● ontvangt de Doorverwezen Eigenaar een Amazon-voucher t.w.v. vijftig euro (€ 50). 

De geldigheidsduur en de voorwaarden van het gebruik van de vouchers ontvangen door de              
Doorverwezen Eigenaars en de Sponsoreigenaars (de “Vouchers”) zijn vastgesteld door          
Amazon. Getaround kan in dat opzicht niet aansprakelijk worden gesteld tegenover           
Doorverwezen Eigenaars of Sponsoreigenaars.  
 
Wat zijn de beperkingen? 
 
De Sponsoreigenaar kan per jaar maximaal drie (3) Doorverwezen Eigenaars doorverwijzen.  
 
De Vouchers hebben een vervaldatum die vastgesteld is door Amazon. De Sponsoreigenaar            
en de Doorverwezen Eigenaar zijn volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de            
Voucher voor de vervaldatum. De Voucher kan niet gewisseld worden voor cash en tenzij              
anders schriftelijk overeengekomen is de Voucher niet-restitueerbaar en niet-overdraagbaar. 
 
De Doorverwijzingscode die door Getaround naar de Sponsoreigenaar verstuurd werd, mag           
enkel doorgegeven worden aan natuurlijke personen die de Sponsoreigenaar persoonlijk          

https://be.getaround.com/help/articles/c91cbc743260


kent en van wie de laatstgenoemde denkt dat het een geldige Doorverwezen Eigenaar kan              
zijn.  

De Doorverwijzingscode kan niet gepubliceerd of verspreid worden via openbare middelen           
(zoals coupon websites, Reddit, of Wikipedia), waarbij er geen redelijke grondslag is dat alle              
of de meeste ontvangers persoonlijke vrienden of familieleden zijn. In dit verband behoudt             
Getaround zich het recht voor om bewijs te vragen over de Doorverwijzingscode ontvangen             
door de Doorverwezen Eigenaar, om te verifiëren dat de Doorverwezen Huurder en de             
Sponsor in lijn zijn met de AV. 


