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Algemene gebruiksvoorwaarden Free2Move Rent  
Versie van 11/02/2021  

 
1. INLEIDING.  
 
De toegang tot en het gebruik van de website Free2Move Rent, hierna “Free2Move Rent” of de 
“Website”,  zijn onderworpen aan onderhavige gebruiksvoorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) en de 
wetten/voorschriften die erop van toepassing zijn.  
 
De verbinding met en de toegang tot de Website veronderstellen de integrale en onvoorwaardelijke 
aanvaarding van alle bepalingen van de Voorwaarden door de gebruiker (hierna: de “Gebruiker”).  
 
Free2Move SAS behoudt zich het recht voor onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden en de 
elementen die op de Website vertoond worden zonder kennisgeving te wijzigen en/of bij te werken. 
Bij elke consultatie van de Website zijn deze wijzigingen bindend voor de internetgebruiker.  De 
Gebruiker dient deze regelmatig te raadplegen. 
 
2. PUBLICATIE en HOSTING  
 
De algemene pagina's van de Website worden gepubliceerd door Free2Move SAS, waarvan het 
hoofdkantoor is gevestigd op het adres 45 rue de la Chaussée d’Antin, 75009 Parijs, Frankrijk, 
ingeschreven bij het handelsregister van Parijs onder het nummer  790 020 606. 
 
Free2Move Rent wordt gehost door Amazon Web Services: Amazon Web Services LLC 1200, 12th 
Avenue South Seattle, Washington 98144-2734. 
 
De verantwoordelijken voor de publicatie van de pagina's die door Free2Move SAS worden uitgegeven 
zijn:  

- Publicatiedirectrice: Brigitte COURTEHOUX  

- Verantwoordelijke persoon: AHMED MHIRI  
 
Men kan met een verantwoordelijke persoon contact opnemen via de volgende URL: 
https://www.free2move.com/nl-NL/support 
 
3. WAT IS FREE2MOVE RENT?                                                                                                                   
 

Free2Move Rent biedt de verhuur van auto’s  aan afkomstig van de licentiehouders van Free2Move 

Rent (hierna: “Licentiehouders”), die in Nederland de merken Peugeot, Citroën, DS en Opel 

vertegenwoordigen en biedt de Gebruiker de mogelijkheid om een huurauto te reserveren.  
 
De elementen van de verhuuraanbiedingen van elke Licentiehouder worden telkens door deze 
licentiehouders gepubliceerd. Free2Move SAS host deze inhoud, maar is niet verantwoordelijk voor de 
inhoud ervan. Elke Licentiehouder is verantwoordelijk voor de inhoud en het updaten van zijn 
aanbiedingen en met name de prijzen en beschikbaarheid die worden vermeld. 

https://www.free2move.com/nl-NL/support
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Free2Move Rent stelt  zijn Gebruikers hiermee  de mogelijkheid om:  
- de aanbiedingen voor de verhuur van voertuigen van de merken Peugeot, Opel, Citroën en DS in 
Nederland te bekijken - een huurauto te selecteren op basis van verschillende criteria, zoals plaats, 
data, verhuurder, voertuig, prijs  
- online een huurovereenkomst af te sluiten met de Licentiehouder van Free2Move Rent die de 
verhuur aanbiedt  
- online het huurbedrag te betalen  
 
De huurovereenkomsten die via de Website worden afgesloten, zijn opgemaakt en worden afgesloten 
tussen de Licentiehouder van Free2Move Rent in het kader van het verhuuraanbod waarvan de 
gegevens worden vermeld op de Website, en de Gebruiker. Voor de geldende huurvoorwaarden op 
de verhuurovereenkomsten wordt verwezen naar de Licentiehouders van Free2Move Rent. 
 
Free2Move SAS, maar ook Peugeot Nederland NV, Citroën Nederland BV (tevens handelende onder 
de naam DS Nederland) en Opel Nederland BV zijn in geen geval de verhuurder van het voertuig en 
dragen in het kader van de huurovereenkomst geen enkele aansprakelijkheid.  
 
De huuraanbiedingen op Free2Move Rent zijn geldig zolang ze op de Website worden weergegeven.  
 
4 ANDERE AANBIEDERS OP FREE2MOVE RENT 
 
Free2Move Rent biedt tevens de verhuur van auto’s afkomstig van andere verhuurbedrijven, die 
geen licentiehouders zijn van Free2Move Rent (hierna: “Verhuurbedrijven”).  
De elementen van de verhuuraanbiedingen van deze Verhuurbedrijven worden telkens door deze 
laatsten gepubliceerd op de website Free2Move Rent.  
Free2Move SAS host deze inhoud, maar is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. De 
Verhuurbedrijven zijn ieder verantwoordelijk voor de inhoud en het updaten van hun 
verhuuraanbiedingen en met name de prijzen en beschikbaarheid die worden vermeld op de 
Website.  
De reserveringen die worden gemaakt bij de Verhuurbedrijven worden niet beheerst door artikel 3 
noch van artikel 6 van de Voorwaarden. Op deze reserveringen zijn de specifieke contractuele 
voorwaarden van de Verhuurbedrijven van toepassing waartoe de Gebruiker toegang krijgt via de 
aanbieder ervan. De contactgegevens van de Gebruiker (achternaam, voornaam, e-mailadres, 
telefoonnummer, land) worden in zo’n geval doorgegeven aan de Verhuurbedrijven. 
 
Free2Move SAS, maar ook Peugeot Nederland NV, Citroën Nederland BV (tevens handelende onder 
de naam DS Nederland) en Opel Nederland BV zijn in geen geval de verhuurder van het voertuig en 
dragen in het kader van de huurovereenkomst tussen het Verhuurbedrijf en de Gebruiker geen enkele 
aansprakelijkheid. 
 
De huuraanbiedingen op Free2Move Rent zijn geldig zolang ze op de Website worden weergegeven.  
 
4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN  
 
De Gebruikers van de Website worden hierbij geïnformeerd over het feit dat de meeste onderdelen 
van de Website:   

a. beschermd worden door het auteursrecht, dit geldt met namen voor teksten, foto’s, 
artikelen, tekeningen, bewegende beelden, software, de architectuur van de Website etc.  
b. en/of beschermd worden door de wetgeving betreffende tekeningen en modellen: met 
namen de modellen van voertuigen die op de Website worden weergegeven;  
c. en/of beschermd door het merkenrecht: met namen de merken "Peugeot", "Opel", 
"Citroën" en "DS"  
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d. en/of beschermd door de wetgeving inzake naburige rechten, rechten op afbeeldingen 

enz.  

 
Dientengevolge is ieder(e) gehele of gedeeltelijke reproductie, weergave, gebruik, toepassing, 
wijziging, opneming, vertaling of commercialisering van (een deel van) de website, op welke wijze, in 
welke vorm en door middel van welke drager dan ook (papier, digitaal enz.) verboden zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Free2Move SAS, of het bedrijf dat deze elementen bezit, 
behoudens wettelijke uitzonderingen. Deze handelingen, die een schending van auteursrechten en/of 
het recht op tekeningen en modellen en/of het merkenrecht vormen, zijn onrechtmatig, en worden in 
sommige gevallen als een strafbaar feit beschouwd dat bestraft kan worden met boetes of 
gevangenisstraf in overeenstemming met de geldende wetgeving. 
 
5. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS  
 
Uw persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europese Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke 
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens 
("AVG").  
De persoonsgegevens die over u worden verzameld bij het afsluiten van de Huurovereenkomst zijn 
onder andere bestemd voor de verhuurder, de Licentiehouder, ten behoeve van de verwerking en 
uitvoering van de huurovereenkomst, zoals beschreven in onze Privacyverklaring. Als ze niet worden 
verstrekt, kan de Licentiehouder de huur mogelijk niet verwerken. 
Voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt onze Privacyverklaring hier 
raadplegen. Wij verwijzen u naar de privacyverklaring van de Licentiehouder voor de verwerking van uw 

persoonsgegevens door de Licentiehouder. 

 
6. HYPERTEXTLINKS  
 
Om een hypertextlink naar Free2Move Rent te kunnen plaatsen, moet vooraf een schriftelijke 
goedkeuring van Free2Move SAS verkregen worden. Free2Move SAS kan hoe dan ook in geen geval 
aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud en voor de producten of diensten die worden 
aangeboden op de Websites waar Free2Move Rent via hypertextlinks of andere soorten koppelingen 

mee verbonden zou zijn, noch voor de werking of het gebruik ervan. 

 
7. VEILIGHEID  
 
De Gebruiker verbindt zich ertoe de Website enkel te gebruiken voor het beoogde doel ervan, waarbij 
enig ander doel uitgesloten is. 
De Gebruiker verbindt zich ertoe om in het gebruik dat hij van de Website zal maken, zich te onthouden 
van elke activiteit die zou kunnen leiden tot computer-, functionele of andere storingen, die de werking 
van de Website of een dienst die via de Website toegankelijk is, zouden kunnen beïnvloeden. De 
Gebruiker verbindt zich ertoe om enkel betrouwbare informatie en gegevens ter beschikking te stellen, 
die de werking van de Website of een dienst die via de Website toegankelijk is, niet zouden kunnen 
beïnvloeden.  
Bij gebruik van de Website of van een dienst die via de Website toegankelijk is, dienen de geldende 
nationale en internationale voorschriften en de rechten van derden in acht te worden genomen, en 
mag er geen schade worden toegebracht aan Free2Move SAS, in welke hoedanigheid of op welke wijze 
dan ook.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.free2move.com/api/media/20200702/eUs_Z-pLkxx0Rd1zRBGFjARAewcehVKq9M02zvP64QhDi47WuzO765OvxHjxWO0DYtLzZW6ji9U1YN_zuR2o4jaVqkVFd-b0PeShEuSjD5SWtTTarHxNlaJgYUJOUxh4/free-2-move-rent-nl-privacy-policy-30-06-2020.pdf
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8. INSCHRIJVING 
 

De Gebruiker is een natuurlijke of rechtspersoon. Hij kan zich inschrijven door via de Website een 
account aan te maken om lid te worden. De inschrijving is gratis.  
 

Naar aanleiding van zijn inschrijving op de Website ontvangt de Gebruiker op het opgegeven e-
mailadres een bevestiging van ontvangst met daarop zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De 
inschrijving is voltooid wanneer de Gebruiker zijn inschrijvingsaanvraag heeft bevestigd, door op de 
hypertextlink te klikken in de bevestiging van ontvangst die Free2Move SAS verstuurt. De Gebruiker 
kan zich dan op de Website aanmelden door zijn gebruikersnaam en geheim wachtwoord in te vullen 
in de daartoe bestemde velden. 
 
Als een Gebruiker zich inschrijft, worden in de database van Free2Move SAS gegevens over hem 
opgeslagen, raadpleeg onze Privacyverklaring hier voor meer informatie.  
 
De gegevens die hierbij worden verzameld, worden verwerkt overeenkomstig de toepasselijke 
voorschriften inzake persoonsgegevens, in het bijzonder de AVG. Alle nuttige informatie over de 
verwerking van deze gegevens staat ter beschikking in de Privacyverklaring. 
 
De Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van en de toegang tot zijn account. In dit verband 
moet de Gebruiker ervoor zorgen dat niemand anders met zijn wachtwoord toegang krijgt tot de 
Website. Indien de Gebruiker weet zou hebben van het feit dat een andere persoon zich met zijn 
wachtwoord aanmeldt op de Website, moet hij Free2Move SAS hierover onmiddellijk via e-mail 
inlichten op het adres: contact@free2move.com. Alle toepasselijke nationale en internationale 
voorschriften en de rechten van derden mogen Free2Move SAS op geen enkele manier schade 
berokkenen.  
 
9. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID  
 

De Gebruiker is zelf aansprakelijk voor het gebruik dat hij maakt van de Website. Free2Move SAS en 

de Licentiehouders van Free2MoveRent kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van 
gegevens of programma's naar aanleiding van het gebruik van de Website of de daaraan verbonden 
websites of websites waar men naar kan doorklikken.  
 
10. TOEPASSELIJK RECHT  
 
Deze Algemene Gebruikersvoorwaarden worden beheerst door Frans recht. Niettegenstaande deze 
rechtskeuze komt de consument de bescherming toe die het dwingende recht van het land van zijn 
woonplaats hem biedt. In geval over de interpretatie of de uitvoering van deze Algemene 
Gebruiksvoorwaarden zullen Free2Move SAS en de Gebruiker trachten hierover tot een minnelijke 
schikking te komen. Indien geen minnelijke schikking wordt bereikt, geen gebruikt wordt gemaakt van 
bemiddeling (alleen met wederzijds goedvinden) of de voorgestelde oplossing niet door beide partijen 
wordt aangenomen, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Parijs. Indien de 
Gebruiker als consument handelt, wordt het geschil voorgelegd aan de rechtbank van de woonplaats 
van de Gebruiker. 

https://www.free2move.com/api/media/20200702/eUs_Z-pLkxx0Rd1zRBGFjARAewcehVKq9M02zvP64QhDi47WuzO765OvxHjxWO0DYtLzZW6ji9U1YN_zuR2o4jaVqkVFd-b0PeShEuSjD5SWtTTarHxNlaJgYUJOUxh4/free-2-move-rent-nl-privacy-policy-30-06-2020.pdf
mailto:contact@free2move.com

