
Verwijs-een-Vriend Programma (Nederlands)

Wij bieden onze bestaande klanten de mogelijkheid om onze diensten aan te bevelen
aan mogelijk geïnteresseerde klanten en hiervoor bij wijze van gunst een bonus te

ontvangen ("Verwijs-eenVriend Programma"). Om deel te nemen aan het
Verwijs-een-Vriend Programma moet uvoldoen aan de volgende voorwaarden:

1. Subsidiabiliteit

In aanmerking voor deelname aan het Verwijs-een-vriend Programma komen
bestaande klanten, d.w.z. personen die cumulatief aan volgende voorwaarden
voldoet:

a) ten minste één voertuig hebben verkocht aan AUTO1 European Cars B.V. en
b) een voor hem/haar gegenereerde persoonlijke uitnodigingslink hebben ontvangen.

2. Bonus
a) De bestaande klant ontvangt een bonus van 100 euro voor de succesvolle

doorverwijzing van een potentiële klant. Er is sprake van een succesvolle
doorverwijzing als cumulatief aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- De bestaande klant ontvangt per e-mail een voor hem/haar gegenereerde persoonlijke
uitnodigingslink. De bestaande klant moet deze doorsturen naar potentiële
geïnteresseerde klanten.

- Een potentieel geïnteresseerde klant klikt op de uitnodigingslink en voert de
voertuiggegevens van een voertuig in het openingsvenster op de website
wijkopenautos.be in en voltooit het registratieproces.

- De potentieel geïnteresseerde klant boekt een taxatieafspraak en verkoopt dit voertuig
aan AUTO1 European Cars B.V. binnen 90 dagen na de datum waarop de
bestaande klant de uitnodigingslink heeft ontvangen.

b) De bonus wordt op de rekening van de bestaande klant uitgekeerd zoals laatst gekend
in de bestanden van AUTO1 European Cars B.V binnen 30 dagen nadat de potentieel
geïnteresseerde klant zijn voertuig heeft verkocht en overgedragen aan AUTO1
European Cars B.V., voor zover deze verkoop niet behept is met nietigheids- en/of
ontbindingsgronden.

3. Beperkingen

a) De potentiële geïnteresseerde klant en de bestaande klant moeten verschillende
meerderjarige natuurlijke personen zijn.
b) De persoonlijke uitnodigingslink voor de bestaande klant is 90 dagen geldig.



c) Het Verwijs-een-Vriend Programma houdt geen enkele juridisch bindende verplichting in voor
wijkopenautos.be (WKA B.V.)
d) Wijkopenautos.be (WKA B.V.) behoudt zich het recht voor het Verwijs-een-Vriend Programma
te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgave van redenen te wijzigen of te
beëindigen.
e) Wijkopenautos.be (WKA B.V.) behoudt zich het recht voor om individuele bestaande klanten
naar eigen goeddunken uit te sluiten of te weigeren van het Verwijs-een-Vriend Programma
indien Wijkopenautos.be vermoedt dat de bestaande klanten misbruik of fraude plegen of de
voorwaarden of beperkingen van het Verwijs-een-Vriend Programma schenden. Een
rechtvaardiging van de uitsluiting door wirkaufendeinauto.de GmbH is niet vereist.
f) De bestaande klant is aansprakelijk voor alle persoonlijke fiscale gevolgen van dit
Verwijs-een-Vriend Programma, en Wijkopenautos.be (WKA B.V.) aanvaardt geen
aansprakelijkheid in dit verband.
g) Werknemers van WKA B.V. en haar verbonden en geassocieerde vennootschappen mogen
niet deelnemen aan het Verwijs-Een-Vriend Programma.


