
Actievoorwaarden Europcar ‘Wij Helpen Mee’  

1. Algemeen 

1.1 Toepasselijkheid 

1.1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Europcar ‘Wij Helpen Mee’ actie, hierna te noemen: 

'actie', die wordt georganiseerd door Europcar, gevestigd te Den Haag, Binckhorstlaan 297, 2516 

BC, hierna te noemen: 'Europcar'. 

1.1.2 Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden. 

 

2. De actie 

2.1 Specificatie actie 

2.1.1 Deelname aan de actie kan van donderdag 9 april tot en met woensdag 20 mei 2020, hierna te 

noemen: 'actieperiode’. 

2.1.2 Door deel te nemen aan deze actie maakt de deelnemer kans op een gratis huurperiode van een 

personenauto of bestelbus.  

2.1.3 U kunt de huurauto alleen ophalen en terugbrengen bij een Nederlandse Europcar vestiging. 

2.1.4 Winnaars hebben de keuze uit de volgende autoklassen: Voor personenauto’s: MCMR, ECMR, 

ECAR, CDMR. Voor bestelbussen: VSNN of VMLN. Bekijk ons wagenpark om een keuze te maken. 

2.1.5 Er geldt een standaard Eigen Risico voor de berijder. Het verlagen van het Eigen Risico is voor eigen 

rekening. 

2.1.6 Extra kilometers zijn voor eigen kosten (Het aantal vrije kilometers is 150 km per dag voor 

personenauto’s en bussen en 100 km per dag voor bestel- en vrachtauto’s). 

2.1.7 De huurauto dient volgetankt retour te worden gebracht. Wanneer dit niet gebeurt zullen er 

aftank- en benzinekosten in rekening worden gebracht. 

2.1.8 Enkel de winnaar is gemachtigd om in het gesponsorde voertuig te rijden. Eventueel extra 

bestuurders zijn voor rekening van de winnaar. 

2.1.9 De sponsoring is niet inwisselbaar voor geld en kan niet omgeruild worden voor andere producten 

of diensten. 

2.1.10 De particuliere of zakelijke algemene huurvoorwaarden van Europcar blijven van toepassing. 

 

2.2 Deelname 

2.2.1 De actie is alleen toegankelijk voor personen van 18 jaar of ouder die in Nederland woonachtig zijn 

met een geldig rijbewijs. 

2.2.2 Van deelname aan de actie zijn uitgesloten: medewerkers van Europcar. 

2.2.3 De winnaar van de sponsoring geeft Europcar hierbij toestemming om de naam en/of het 

beeldmateriaal van de winnaar te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met 

deze actie. 

2.2.4 Door deelname aan de actie geeft men Europcar toestemming om zijn/haar persoonsgegevens te 

gebruiken voor marketingdoeleinden. 

 

2.3 Vaststelling van de winnaars 

2.3.1 Deelnemers maken alleen kans als ze het contactformulier compleet invullen. 

2.3.2 Uit de door Europcar ontvangen reacties wordt gedurende de Actieperiode door Europcar de 

winnaars geselecteerd. De winnaars worden mede geselecteerd op basis van hun bedachte 

initiatief. Commerciële initiatieven zijn uitgesloten. 

2.3.3 De deelnemers horen persoonlijk wie er gewonnen heeft. Iedere dinsdag wordt er een winnaar 

bekendgemaakt: op dinsdag 14, 21, 28 april en 5, 12 en 19 mei 2020. 

2.3.4 Met de winnaar wordt zo snel mogelijk via e-mail of telefoon contact opgenomen om de 

sponsoring in orde te maken. Indien een mogelijke winnaar niet binnen 24 uur reageert, gaat de 

sponsoring naar een andere deelnemer. 

https://www.europcar.nl/wagenpark-personenautos
https://www.europcar.nl/files/Algemene_voorwaarden_consumenten_nov_2012_2pag_0.pdf
https://www.europcar.nl/files/Algemene-huurvoorwaarden-auto-zakelijk-webversie-01-11-19.pdf


2.3.5 De sponsoring is persoonlijk en niet aan derden overdraagbaar. 

 

3. Aansprakelijkheid 

3.1 Aansprakelijkheid Europcar 

3.1.1 Deelname geschiedt op eigen risico van de deelnemer behoudens dwingend recht. 

3.1.2 Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juiste invoer en de verzending van gegevens. 

3.1.3 De organisator is niet verantwoordelijk voor het niet of niet juist functioneren van de website op 

de computer van de deelnemer waardoor hij niet afdoende aan de actie kan deelnemen. 

 

4. Slotbepalingen 

4.1 Voorbehoud 

4.1.1 Europcar behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere kennisgave: 

a. deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij van mening is dat deze 

misbruik maken van de actie, niet conform deze actievoorwaarden handelen, frauduleus 

handelen en/of de actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden. 

b. wijzigingen en verbeteringen op de actie aan te brengen of de toegang tot de actie te 

beperken en/of te beëindigen; 

c. deze actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de actie voortijdig 

te beëindigen; voor zover zij dat naar eigen goeddunken noodzakelijk acht. 

4.1.2 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door 

Europcar. 

 

4.2 Vragen en klachten 

4.2.1 Vragen en klachten met betrekking tot deze actie kunnen worden gericht aan het Europcar 

hoofdkantoor op emailadres marketing@europcar.nl. 

4.2.2 Toepasselijk recht en forumkeuze. 

4.2.3 Op deze actie en de actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen zullen 

uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. 

 


