Concept voorwaarden JustDrive
Laten we beginnen met de spelregels!

Wat zijn de verhuurvoorwaarden?
Wanneer je voor deze aanbieding kiest, ga je akkoord met de verplichting je auto minimaal
twee dagen per kalendermaand te verhuren via onze partner Juuve.
Deze verplichte verhuurdagen zijn geen gemiddelde over de looptijd van je contract, maar
moet je iedere maand halen.
Justlease en Juuve doen hun uiterste best om je zo goed mogelijk te helpen en
ondersteunen met het verhuren van je auto zodat je goed aan deze verplichting kunt
voldoen, of zelfs je auto nog vaker kan verhuren zodat je zelfs geld kunt verdienen met je
auto!
Je online agenda wordt automatisch gevuld zodat je auto altijd aangeboden wordt op het
platform. Het staat je vrij om de agenda naar wens in te vullen, rekening houdend met de
minimum eis dat de auto 10 dagen per kalendermaand beschikbaar moet zijn op het
autodeel platform, waarvan 4 dagen per maand in het weekend.
Je kiest dus zelf de dagen waarop je zelf in de auto wilt rijden met een maximum is 50% van
de kalenderdagen per maand voordat de eerste 2 verhuren zijn bereikt.
Heb je de auto 2 keer of vaker verhuurd, dan mag je de rest van de dagen aan jezelf
toerekenen indien gewenst.

Waarom kom ik vanwege mijn woonplaats niet in aanmerking voor dit product?
Justlease en Juuve willen natuurlijk zo veel mogelijk deelauto’s op de weg zetten maar
tegelijkertijd willen we jou ook beschermen. Als er in jouw woonplaats niet genoeg vraag is
naar deelauto’s wordt je auto niet vaak genoeg verhuurd om rendabel te zijn. Daarom
hebben wij er voor gekozen om dit product in een beperkt aantal steden aan te bieden.
Benieuwd welke steden dat zijn? Bekijk dan de lijst met postcodegebieden.

Wat wordt er van mij verwacht?
Van jou als verhuurder wordt verwacht dat je zelf actief probeert de auto te verhuren. Dat
betekent dat we je vragen om zelf actief op zoek te gaan naar mensen die van jouw auto
gebruik gaan maken.
Justlease en Juuve helpen je daarbij door je te voorzien van een informatiepakket dat je kan
uitdelen aan buurtbewoners, vrienden, collega’s en familie.

Wat zijn de harde voorwaarden en hoe worden deze bewaakt?
Zoals je weet moet je er voor zorgen dat je je auto minimaal twee dagen per maand verhuurt
via Juuve. Mocht je dit niet lukken kijkt Justlease met je mee om te kijken waarom dit niet lukt
en hoe dit te verbeteren. Justlease kijkt onder andere naar de volgende zaken;
• Heb je je auto minimaal 10 dagen (bij 2 keer delen) per kalendermaand beschikbaar,
waarvan vier dagen in het weekeinde?
• Accepteer je meer dan 70% van de huurverzoeken?
• Bied je je auto aan in de regio waarin je woonachtig was ten tijde van het afsluiten van het
leasecontract?

wat als ik niet genoeg huurverzoeken krijg?
Het platform van Juuve is nog aan het groeien dus het kan zijn dat er niet voldoende
gebruikers in jouw buurt wonen waardoor de vraag kan tegenvallen. Wij vragen jou om actief
op zoek te gaan naar gebruikers zodat zowel wij als jij geld kunnen verdienen met het
verhuren van de auto.
Op dit moment zijn er nog geen consequenties verbonden aan het niet halen van de 2
verhuren per maand, mits je hebt voldaan aan de gestelde eisen van Justlease.

Wanneer wordt het contract ontbonden?
Justlease heeft het recht jouw leasecontract te laten ontbinden op het moment dat je in totaal
drie maanden niet aan je verhuurvoorwaarde hebt voldaan. Je contract kan worden
ontbonden als je te veel huurverzoeken hebt geannuleerd of de auto niet vaak genoeg hebt
aangeboden op het platform.

Mag ik huurverzoeken weigeren?
Ja natuurlijk. Je bent helemaal vrij om huurverzoeken te weigeren, zolang je maar wel je
auto twee dagen per kalendermaand verhuurt. Het doel is dat je je auto zo vaak mogelijk
gaat verhuren.

