Gebruikersvoorwaarden ChangeMyCar
Welkom bij ChangeMyCar, de flexibele oplossing voor zakelijke automobiliteit! In het kort de 13 praktische
voorwaarden die horen bij ChangeMyCar:
1.

Jouw werkgever heeft ChangeMyCar gekozen voor jouw zakelijke automobiliteit! Zij hebben jouw
budget bepaald en ons verzocht om je uit te nodigen voor jouw persoonlijke ChangeMyCar
omgeving!

2.

De basis van onze dienstverlening is flexibiliteit. Je kan (als je dat wenst) iedere maand
veranderen naar een andere auto. Zo rijd je altijd in een auto die ‘past’.

3.

Wij leveren auto’s gewassen en gestofzuigd af op een door jou opgegeven locatie in Nederland.

4.

De auto’s op het ChangeMyCar platform, worden geleased bij Athlon inclusief verzekering (WA,
Casco en POI).

5.

Voor niet verhaalbare schades wordt een Eigen Risico doorbelast aan je werkgever. Wat is nou
wel of niet een schade? Wij vinden dat hier geen verschil van mening over mag ontstaan! Dat
voorkomen we op 2 manieren:
1.

Met een schademeter is voor iedereen vooraf duidelijk wat wel of niet een schade is
(https://www.athlon.com/nl/nl-nl/zakelijk/uw-leaseauto/teruggeven/inname/schademeter)

2.

Bij het omruilen van je auto wordt deze ter plekke, gezamenlijk geïnspecteerd op
schades. Je krijgt van deze inspectie direct ter plaatse een rapport

6.

Alle kosten worden door ons met je werkgever verrekend, behalve bekeuringen. Voor een
bekeuring krijg je een e-mail van Athlon met een betalingsverzoek/link voor iDeal. Wel zo
eenvoudig! Betaal tijdig, zo voorkom je dat we de bekeuring bij jouw werkgever in rekening
brengen.

7.

ChangeMyCar zal je informeren wanneer jij je auto voor onderhoud moet aanbieden. Wij zullen je
hiervoor een e-mail sturen en je kan gebruik maken van de haal- en brengservice van de
reparateur. Dat scheelt weer tijd! Via deze link vind je de reparateurs en kun je handig het
onderhoud inplannen https://www.athlon.com/nl/nl-nl/zakelijk/uw-leaseauto/rijden/servicecenter/afspraak-maken

8.

Mocht je onverhoopt toch een keer een vervangende auto nodig hebben dan krijg je deze direct
mee!

9.

Iedere maand rekenen wij de gereden kilometers af met je werkgever. Hiervoor hebben wij zuivere
kilometerstanden nodig. In de auto is hiervoor een systeem gebouwd dat de kilometers bijhoudt.
ChangeMyCar heeft en gebruikt alleen de kilometergegevens. Je privacy is dus volledig
beschermd.

10. Wij kunnen je, namens je werkgever, verzoeken om de auto in te leveren. Bijvoorbeeld op de
laatste werkdag. Voor de inlevering van de auto worden geen extra kosten in rekening gebracht.
11.

ChangeMyCar bepaalt het aanbod van auto’s. Voor een optimale exploitatie van de auto kunnen
wij jou verzoeken om de auto te ruilen. Wij zorgen uiteraard voor een goed alternatief! Het
omruilen stemmen we met jou af.

12.

Wij willen je mede namens een volgende bestuurder vriendelijk verzoeken om niet in de auto te
roken. Als er wordt gerookt in de auto, zijn we genoodzaakt de schoonmaakkosten door te
belasten.

13. Iedereen met een in Nederland geldig rijbewijs en die bevoegd is om te rijden mag de auto
besturen.
Veel plezierige en veilige kilometers!

