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Aanvullende voorwaarden Keurmerk Private Lease Autoplanning
Onderstaande aanvullende voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene voorwaarden
keurmerk private lease versie 1.1 ingangsdatum 01-12-2017.
Artikel 1.
1.1
Per contract geldt dat er een waarborgsom in rekening wordt gebracht ter hoogte van 2
leasetermijnen. (ter uitwerking van artikel H, punt 16, pagina 7 van de algemene
voorwaarden keurmerk private lease)
1.2
Op het contract zijn de verzekeringsvoorwaarden van de leasemaatschappij van toe passing.
Deze voorwaarden zijn te vinden op de website www.autoplanning.nl en worden bovendien
op eerste verzoek van u aan u ter beschikking gesteld. Bovendien zijn deze voorwaarden i n
het bedrijf van Autoplanning voor u aanwezig ter raadpleging. Dit betreft de voorwaarden die
wij met de verzekeraar hebben afgesproken. Daarin staan ook bepalingen die al l ee n tussen
de verzekeraar en ons van belang zijn, zoals over betaling van premie, bonus -/malus en
voortzetting. Die gelden niet tussen u en ons. De bepalingen van de
verzekeringsvoorwaarden die van belang zijn voor de dekking, ui tsluiting van dekking,
verplichtingen bij schade en andere bepalingen die gezien hun tekst of strekking ook
betrekking hebben op u als houder van het voertuig of de bestuurders, gelden we l tussen u
en ons. (ter uitwerking van artikel D punt 1, pagina 3 van de algemene voorwaarden
keurmerk private lease).
1.3
In het geval dat u kiest voor een winterbandenregeling zult u separaat een bijlage ontvangen
met voorwaarden die van toepassing zijn op de winterbanden.
1.4
De Keurmerk Private Lease overeenkomst is onlosmakelijk verbonden aan de algemene en
aanvullende voorwaarden. Alles wat hierop vermeld staat, is onderdeel van de
leaseovereenkomst .
1.5
Wanneer u uw bevoegdheden en rechten uit het contract aan een derde wilt overdragen dan
is daarvoor de schriftelijke toestemming van de leasemaatschappij nodig. De
leasemaatschappij heeft het recht aanvullende voorwaarden te stellen aan de
Totstandkoming van deze overdracht.
1.6
De leasemaatschappij mag alle vorderingen, bevoegdheden, rechten, voorrechten,
eigendomsrechten en acties verband houdend met het contract aan een derde ove rdrage n
dan wel verpanden. U verklaart nu al dat u in dat geval aan een dergelijke overdracht of
verpanding zult meewerken.
1.7
Indien u een partner heeft, dient deze het contract mede te ondertekenen. Als meerdere
personen de leaseovereenkomst ondertekend hebben, zijn die personen e l k aansprakeli jk
voor het volledig nakomen van de verplichtingen uit de leaseovereenkomst, waaronde r he t
betalen van de leasetermijnen.
Artikel 7.
7.1
Indien voor het einde van de leaseperiode het in het contract opgenomen maximaal aantal te
rijden kilometers wordt overschreden, dan behoudt de leasemaatschappij zich het recht voor
om de overeenkomst voortijdig te beëindigen. ( ter uitwerking van artikel F, punt 7, pagina 5
van de algemene voorwaarden keurmerk private lease)
Artikel 8.
8.1
De leasemaatschappij informeert u vooraf over de locatie waar de auto opgehaald kan
worden. De exacte locatie wordt vermeld op het Keurmerk Private Lease overeenkomst . Bij
aflevering dient u zich met een geldig identiteitsbewijs te legitimeren en het
bevestigingsformulier voor aflevering van de auto te ondertekenen. U ontvangt op de dag
van aflevering ook informatie over het gebruik en het onderhoud van de auto (service
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instructieboekje). U bent verplicht de voorschriften en richtlijnen uit het serviceinstructieboekje te volgen. Daarnaast ontvangt u bij aflevering ook alle wettelijk vereiste
documenten. ( ter uitwerking van artikel G, punt 8, pagina 5 van de algemene voorwaarden
keurmerk private lease)
Artikel 11.
11.1 De auto wordt op uw eigen naam tenaamgesteld, maar blijft in alle opzichten het eigendom
van de leasemaatschappij (een zogenaamde RTL registratie). Bekeuringen worden daarom
gezonden naar uw eigen adres. U dient zelf zorg te dragen voor een tijdige betaling. Adresen/of naamsveranderingen moeten tenminste tien (10) werkdagen van te voren schriftelijk
aan de leasemaatschappij worden medegedeeld. De adres-en/of naamsveranderingen
kunnen niet met terugwerkende kracht worden doorgevoerd. ( ter uitwerking van artikel O,
punt 44, pagina 12 van de algemene voorwaarden keurmerk private lease )
Artikel 15. ( ter uitwerking van artikel H, punt 15, pagina 6 van de algemene voorwaarden keurmerk
private lease )
15.1 Als op het leasecontract één meerkilometerprijs is vermeld, geldt die per meerkilometer,
ongeacht het aantal meer kilometers.
Als er meer meerkilometerprijzen gelden, waarvan de hoogte afhankelijk is van het aantal
meer kilometers, is op het leasecontract een schema van die meer kilometerprijzen vermeld.
Dan is ook de maximale meer kilometerprijs op het leasecontract vermeld.
15.2 Indien de leasemaatschappij signaleert dat u meer kilometers rijdt dan contractueel is
overeengekomen, dan worden de meer kilometers afgerekend met dit tarief. Ook kan de
leasemaatschappij besluiten om over de resterende termijn een voorschot in rekening te
brengen gebaseerd op de gemiddeld meer gereden kilometers per maand. Aan het einde
van het contract, worden alle bedragen verrekend.
Artikel 20 (( ter uitwerking van artikel I, punt 17, t/m 22 pagina 7 van de algemene voorwaarden
keurmerk private lease )
20.1 Het termijnbedrag wordt telkens uiterlijk op de eerste werkdag van de maand geïncasseerd.
20.2 Na ondertekening van het contract dient u ook de SEPA machtiging te tekenen, die geldt
voor de termijnbedragen en andere door de leasemaatschappij in rekening te brengen
bedragen.
20.3 Incasso zal plaats vinden rond de 1e en 15e van iedere maand. U verklaart dat u deze
machtiging niet eerder zal intrekken dan na afloop van de door u aangegane
leaseovereenkomst.
20.4 Bij niet-tijdige betaling van een termijnbedrag of een aan u gefactureerd bedrag, waarvan de
betalingstermijn is verstreken, mag de leasemaatschappij u de wettelijke rente over de
periode welke u niet betaald heeft in rekening brengen, zonder dat een ingebrekestelling
nodig zal zijn. Buitengerechtelijke kosten die door de leasemaatschappij worden gemaakt
komen voor uw rekening. De geldende wettelijke regeling met betrekking tot het in rekening
brengen van incassokosten aan consumenten is van toepassing.
20.5 Het is u niet toegestaan om (tijdelijk) niet te betalen omdat u compensatie wilt voor volgens
u door u geleden schade, tenzij u dit recht volgens de wet heeft.
20.6 Het feit dat u de auto om wat voor reden dan ook niet kan gebruiken, heeft geen invloed op
uw verplichting om de termijnbedragen te betalen, tenzij de leasemaatschappij u schriftelijk
heeft laten weten dat u tijdelijk niet hoeft te betalen.
20.7 In het geval dat het rijbewijs van u van overheidswege is ingetrokken of aan u de
rijbevoegdheid is ontzegd of als het voertuig van overheidswege in beslag wordt ge nomen,
ontslaat dit u niet van de verplichtingen uit de leaseovereenkomst, waaronder de
verplichting tot het betalen van de termijnbedragen.
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20.8

20.9

Indien u nalatig bent, wordt, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, he t ge he el
der resterende termijnen tot het eind van de contractperiode direct opeisbaar. Indien het
een niet tijdige betaling betreft, wordt u hiervoor een ingebrekestelling gestuurd.
U verliest zolang u in gebreke bent met enige verplichting jegens de leasemaatschappij , he t
recht de auto te gebruiken. Een en ander onverminderd het recht van de leasemaatschappij
om volledige schadevergoeding van u te vorderen.

Artikel 25 (ter uitwerking van artikel K, punt 25 t/m 31, pagina 8 van de algemene voorwaarden
keurmerk private lease)
25.1 De leasemaatschappij zorgt voor verzekering tegen het risico van Wettelijke
Aansprakelijkheid en zorgt voor een Cascoverzekeringsdekking.
25.2 De door de leasemaatschappij gebruikte verzekeringsvoorwaarden zijn van toepassing.
25.3 De verzekeringsvoorwaarden bevatten diverse bepalingen, die enkel de relatie tussen de
leasemaatschappij en de verzekeringsmaatschappij betreffen. Bijvoorbeeld bepalingen ove r
premiebetaling, bonus/malusregeling, aan- en afmelding en royement. Deze bepalingen zi jn
niet op u van toepassing. De bepalingen van de verzekeringsvoorwaarden die van belang zi jn
voor de dekking, uitsluiting van dekking, verplichtingen bij schade en andere bepalingen di e
gezien hun tekst of strekking ook betrekking hebben op u als houder van het voe rtui g of d e
bestuurders, gelden wel tussen u en ons. Voor zover de verzekeringsvoorwaarden bepalingen
bevatten die strijdig zijn met bepalingen in de Algemene Voorwaarden van het Keurmerk
Private Lease, gelden in plaats van de strijdige voorwaarden, de voorwaarden v an het
Keurmerk Private Lease als deze gunstiger voor u zijn.
25.4 Schade die niet door de verzekering wordt gedekt, komt voor uw rekening.
25.5 Schadeaanspraken jegens derden voor wat betreft schade aan het leasevoertuig worden op
voorhand door ondertekening van de leaseovereenkomst gecedeerd aan de
leasemaatschappij.
25.6 U bent verplicht:
 Om u te onthouden van alle handelingen, toezeggingen en verklaringen, waaruit
schulderkenning en aansprakelijkheid voor schade kan worden afgeleid en in het
algemeen van alles wat de belangen van de leasemaatschappij en de
verzekeringsmaatschappij zou kunnen schaden;
 de door de leasemaatschappij te geven instructie ingeval van schade op te volgen;
 alle inlichtingen ter zake te verstrekken, die voor de leasemaatschappij van belang zijn.
25.7 Ingeval van niet-nakoming van voormelde verplichtingen en het niet jui st opvol gen van de
door de leasemaatschappij te geven instructies, bent u aansprakelijk voor de door de
leasemaatschappij daardoor geleden schade.
25.8 Als de verzekeringsmaatschappij, op grond van het ontbreken van een proces-verbaal e n/of
andere noodzakelijke gegevens en/of verstrekking van onjuiste informatie of gegeve ns, ni e t
tot betaling overgaat, zal de schade ten laste komen van u.
25.9 De door u aan een auto aangebrachte accessoires en/of reclamebeschilderingen we lke ni e t
zijn begrepen in de leaseprijs en/of niet staan vermeld op de lease overeenkomst, zullen
door de leasemaatschappij niet worden meeverzekerd en in geval van schade derhal ve ni et
door de leasemaatschappij worden vergoed.
25.10 U bent aansprakelijk voor alle schade die, al dan niet buiten uw schuld, aan de auto wordt
toegebracht voor zover deze schade niet door de verzekeringsmaatschappij wordt ge de kt.
Bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, als de bestuurder onder zodanige invloed van
alcoholhoudende drank of bedwelmend of opwekkend middel verkeert dat deze niet in staat
moet worden geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen.
25.11 In het buitenland is de verzekering alleen van toepassing in het dekkingsgebied dat op de
groene kaart is omschreven en tijdens de maximaal toegestane verblijfsduur.
25.12 Na afloop van de leaseovereenkomst kunt u op uw verzoek een opgave van schadevrije jaren
van de leasemaatschappij krijgen.
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25.13 Potentiële leasenemers met een slechte schadehistorie kunnen door de lease maatschappi j
geweigerd worden.
25.14 De leasemaatschappij is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, en daarom nooit
verplicht tot vergoeding daarvan, door u of door derden geleden en ontstaan door uw
gebruik van de door de leasemaatschappij aan u ter beschikking gestelde auto. De
leasemaatschappij is ook nooit verplicht tot vergoeding van bedrijfsschade, of schade i n de
vorm van gemiste inkomsten. U vrijwaart de leasemaatschappij tegen aanspraken van
derden met betrekking tot gemiste inkomsten. Dit geldt niet indien de schade is ontstaan
door opzet of grove nalatigheid van de leasemaatschappij.
25.15 De hoogte van het eigen risico per schade kan per contract verschil len en bedraagt maximaal
€ 500,-. Hoeveel het voor u bedraagt kunt u terugvinden op uw contract. Als er zich binnen
12 maanden meer dan twee schadegevallen voordoen, dan wordt het eigen risico
verdubbeld. Deze verhoging geldt dan voor de gehele resterende duur van de leaseperiode.
Artikel 27 (ter uitwerking van artikel K punt 27, pagina 9 van de algemene voorwaarden keurmerk
private lease)
27.1 In het termijnbedrag is geen schade verzekering inzittenden (SVI) opgenomen. Wel kunt u
deze verzekering optioneel afsluiten.
Deze verzekering dekt letselschade van inzittenden en bestuurder als gevolg van een
ongeval. De verzekeringsvoorwaarden van de leasemaatschappij zijn van toepassing. Deze
voorwaarden zijn te vinden op de website www.autoplanning.nl en worden bovendien op
eerste verzoek van u aan u ter beschikking gesteld. Bovendien zijn deze voorwaarden in het
bedrijf van Autoplanning voor u aanwezig ter raadpleging.
Artikel 28 (ter uitwerking van artikel K, punt 25 t/m 31, pagina 8 van de algemene voorwaarden
keurmerk private lease)
28.1 U bent verplicht in geval van diefstal van de auto of schade aan de auto of veroorzaakt met
de auto, de leasemaatschappij onmiddellijk telefonisch te informeren en vervolgens binnen
48 uur ook een volledig ingevuld schadeformulier op te sturen. Tevens dient u zo snel
mogelijk verklaringen van getuigen, die op de gebeurtenis betrekking hebben, te overleggen.
28.2 In geval van diefstal van, vermissing van, vandalisme aan en (poging tot) inbraak in de auto
dient u en/of de berijder namens u altijd proces-verbaal en/of politierapport te laten
opmaken. Dit proces-verbaal en/of politierapport dient u binnen vijf (5) werkdagen aan de
leasemaatschappij te overleggen. U bent aansprakelijk voor de gevolgen van te late of
incomplete actie.
28.3 In geval van diefstal of vermissing dient u en/of de berijde r namens u altijd binnen vijf (5)
werkdagen alle autosleutels, bescheiden en de ter beperking van braak-en diefstalschade
verwijderbare delen van audio-, beveiliging- en communicatieapparatuur aan de
leasemaatschappij te overleggen. U bent aansprakelijk voor de gevolgen van te late of
incomplete actie.
28.4 Als de auto uit uw macht raakt, kan de leasemaatschappij ook zelf de door de
leasemaatschappij geachte noodzakelijke maatregelen nemen. U geeft hierbij de
leasemaatschappij een onherroepelijke machtiging om deze maatregelen eventueel i n uw
naam te treffen.
28.5 U bent verplicht voor het herstel van de schade de instructies van de leasemaatschappij stipt
op te volgen.
28.6 Als de leasemaatschappij in geval van diefstal, vermissing, vandalisme, (poging tot) i nbraak
en/of schade, gebruik maakt van een onderzoeksbureau, dan bent u en/of de be ri jde r van
de auto verplicht alle medewerking te verlenen aan het onderzoek en alle benodigde en
beschikbare informatie aan het onderzoeksbureau ter beschikking te stellen.
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28.7

In geval van schade bent u het vastgestelde bedrag aan eigen risico verschuldigd. Als het
schadebedrag lager is dan het bedrag aan eigen risico dan wordt het lagere bedrag in
rekening gebracht. Indien de schade volledig verhaald kan worden op een derde, bent u geen
eigen risico verschuldigd.
28.8 Schade aan, of verlies van , uw in de auto bevindende persoonlijke e i gendommen kom en
voor uw rekening, tenzij deze schade door derden wordt vergoed.
28.9 Het definitieve verlies door diefstal of verduistering van de auto, of total loss op economische
of technische gronden, doet het contract eindigen.
28.10 In geval van diefstal eindigt het contract op de datum van vaststelling van het definitieve
verlies (d.w.z. de datum van diefstal + maximaal de wachttermijn (verzekeraars houden
normaliter een termijn aan van 30 dagen)). U heeft gedurende deze periode recht op
vervangend vervoer.
28.11 In geval van verduistering eindigt het contract op de dag van de verduistering van de auto.
28.12 In geval van een total loss eindigt het contract binnen tien (10) werkdagen na de
schadedatum. U heeft gedurende deze periode recht op vervangend vervoer.
Artikel 32 (ter uitwerking van artikel L, punt 32, pagina 10 van de algemene voorwaarden ke urmerk
private lease)
32.1 De landen waarmee u met de auto mag rijden, staan vermeld op de groene kaart.
Artikel 33 (ter uitwerking van artikel L, punt 33, pagina 10 van de algemene voorwaarden ke urmerk
private lease
33.1 De auto mag uitsluitend worden gebruikt door een bekwame bestuurder di e be schikt ove r
een in Nederland voor het betreffende auto verplicht geldig rijbewijs. De contractant moe t
minimaal 21 jaar oud zijn. De maximale toegestane leeftijd u (als contractant) is 80 jaar
inclusief de looptijd van het contract. Dus bij een contractduur van 48 maanden mag u bij het
sluiten van het contract maximaal 76 jaar oud zijn.
Artikel 36 (ter uitwerking van artikel M, punt 35 t/m 38, pagina 10 van de algemene voorwaarden
keurmerk private lease)
36.1
36.2
36.3
36.4

36.5

36.6

36.7

Zonder schriftelijke toestemming van de leasemaatschappij mogen geen accessoires worde n
aangebracht aan of in het voertuig.
Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de leasemaatschappij stickers
of andere vormen van (reclame-) uitingen aan te brengen op de auto.
U mag geen technische wijzigingen aan de auto aanbrengen.
De leasemaatschappij mag op elk moment een controle uitvoeren op de staat waarin de auto
verkeert. U verklaart vooraf alle medewerking te verlenen aan de leasemaatschappij om
controle te (laten) uitoefenen.
U bent verplicht de auto volgens het onderhoudsschema van de fabrikant te laten
onderhouden. Reparaties en onderhoudsbeurten dienen te worden uitgevoerd door een
officiële dealer van het merk van de betreffende auto, dan wel een ander door de
leasemaatschappij goedgekeurd bedrijf, volgens de bepalingen zoals vermeld in het
instructieboek van de auto.
U dient het niveau van olie, koel- en remvloeistof en de bandenspanning te control ere n e n
op peil te houden conform de voorschriften van de fabrikant, een en ander in
overeenstemming met de voorschriften, zoals vermeld in het bij de auto behorende
instructieboek.
Voor reparatie- en onderhoudsbeurten in het binnenland dient vooraf door de
leasemaatschappij toestemming te worden gegeven. Als deze reparaties zonder
voorafgaande toestemming van de leasemaatschappij worden uitgevoerd, of als de schade i s
ontstaan door uw schuld of door personen, voor wie u verantwoordelijk bent, zijn de
reparatiekosten geheel voor uw rekening.
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36.8

36.9

36.10

36.11

36.12

36.13

Voor reparatie- en onderhoudsbeurten in het buitenland, dient u altijd vooraf (telefonisch) te
overleggen met de leasemaatschappij. Als de goedgekeurde kosten door u zijn betaald,
zullen deze kosten door de leasemaatschappij met u worden verrekend. U moet hiervoor de
facturen en het bewijs van betaling aan de leasemaatschappij toesturen. De facturen di e ne n
altijd aan de leasemaatschappij te zijn gericht.
Een defect aan de kilometerteller van de auto moet binnen 24 uur na constatering aan de
leasemaatschappij worden gemeld. Het aantal gereden kilometers in de peri ode waari n de
kilometerteller defect was, wordt in onderling overleg geschat.
U dient op verzoek van de leasemaatschappij de auto in te leveren bij de leasemaatschappi j
wanneer de leasemaatschappij om een technisch onderzoek verzoekt. Ti jde ns de duur van
het technisch onderzoek zal de leasemaatschappij een vervangende auto aan u ter
beschikking stellen.
Indien naar het oordeel van de leasemaatschappij sprake is van meer dan gebruikelijke
vervanging en/of reparatie van onderdelen en/of banden van de auto, dit beoordeeld op
basis van de door de leasemaatschappij gehanteerde maatstaven dan wel de opgaven van de
fabrikant van de auto of de banden, worden vervanging en/of reparatie geacht te zi jn
veroorzaakt door onjuist gebruik of nalatigheid van u als leasenemer en zijn de kosten van
een en/of ander voor uw rekening, onverminderd de mogelijkheid dat u ter onzen
beoordeling aantoont dat van onjuist gebruik of nalatigheid geen sprake is geweest.
De constatering van enig gebrek aan dan wel ondeugdelijkheid van de ter beschikking
gestelde auto geeft u niet het recht de leaseovereenkomst dan wel een afzonderlijk
leasecontract te ontbinden, te vernietigen of de ontbinding c.q. vernietiging daarvan in
rechte in te roepen noch een beroep te doen op een wilsgebrek. U zult zo spoe di g moge l ijk
de leasemaatschappij van het gebrek of de ondeugdelijkheid in kennis stellen. Indien de
leasemaatschappij, na onderzoek, uw bevindingen onderschrijft zal zij afhankelijk van de aard
van het gebrek dan wel de gestelde ondeugdelijkheid opdracht geven tot reparatie van de
auto bij een door haar aan te wijzen garagebedrijf dan wel de auto op haar kosten vervangen
door een gelijkwaardig voertuig, dit laatste te haren discretie.
Het aanwijzen van de officiële dealer of een ander garagebedrijf voor het uitvoeren van
onderhoud en/of reparaties aan de auto maakt de leasemaatschappij niet verantwoordel ijk
en aansprakelijk voor de wijze waarop dit onderhoud en/of die reparaties zijn uitgevoerd.
Voor eventuele schade ontstaan als gevolg van de wijze van uitvoeren van onderhoud e n/of
reparaties zult u zich slechts wenden tot het desbetreffende garagebedrijf en ziet u
uitdrukkelijk af van enige aanspraak uit dien hoofde jegens de leasemaatschappij.

Artikel 41 (ter uitwerking van artikel N, punt 39 t/m 42, pagina 11 van de algemene voorwaarden
keurmerk private lease)
41.1. De huurklasse van de vervangende auto is zo veel mogelijk gelijkwaardig aan de leaseauto.
Artikel 42 (ter uitwerking van artikel N, punt 39 t/m 42, pagina 11 van de algemene voorwaarden
keurmerk private lease)
42.1
42.2

42.3

42.4

U kunt, zowel in binnen-als buitenland, bij calamiteiten en/of pech, een ongeval of incide nt,
met de auto een beroep doen op de hulpdienst van de leasemaatschappij.
Indien u door pech of schade niet meer verder kunt rijden met uw leaseauto, kunt u te al l e n
tijde contact opnemen met de Autoplanning Hulpdienst op +31 (0) 570 783638. Wij zullen
ervoor zorgen dat u snel weer op weg wordt geholpen.
U heeft recht op vervangend vervoer vanaf het moment dat de reparatie of he t onde rhoud
langer duurt dan 48 uur. Indien de reparatie of onderhoud korter duurt dan 48 uur, dan
worden de kosten van vervangend vervoer aan u doorbelast. Autoplanning betaalt dus al ti jd
pas vanaf de derde dag het vervangend vervoer.
Hulpverlening in het buitenland geldt in de landen die staan vermeld op de groene kaart.
Mocht u twijfelen of er een dekking is in het land waar u naar toe reist, adviseren wij u bij ons

Versie 4.4 Ingangsdatum 08-06-2020

7

42.5

42.6

na te vragen of hulpverlening in dat land is geregeld. Mocht dit nie t het geval zijn, dan bent u
verplicht zelf zorg te dragen voor een verzekering die de kosten van hulpverlening in het
desbetreffende land dekt. De kosten hiervan zijn voor uw eigen rekening.
In sommige landen is een buitenlandverklaring van de leasemaatschappij nodig om me t de
leaseauto dit land te kunnen betreden. Deze verklaring kunt u opvragen bij onze afdeling
Schade/Assurantie, 036-5278787.
Repatriëring van mensen en goederen valt niet onder hulpverlening buitenland. Indien
gewenst, kunt u hier zelf een verzekering voor afsluiten.

Artikel 44 (ter uitwerking van artikel O, punt 8, pagina 12 van de algemene voorwaarden keurmerk
private lease)
44.1 De auto wordt op uw eigen naam tenaamgesteld, maar blijft in alle opzichten het eigendom
van de leasemaatschappij (een zogenaamde RTL registratie). Bekeuringen worden daarom
gezonden naar uw eigen adres. U dient zelf zorg te dragen voor een tijdige betaling.
44.2 U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van niet in de leaseprijs opgenomen
hulpmiddelen (bijvoorbeeld milieusticker, alcoholtestapparatuur), die door een (plaatselijke)
overheid worden vereist.
Artikel 46 ter uitwerking van artikel P, punt 46, pagina 12 van de algemene voorwaarden keurmerk
private lease)
46.1 U kunt het contract eerder beëindigen (vroegtijdige beëindiging), op zijn vroegst tegen de
eerste dag van het tweede jaar. U moet dit schriftelijk per aangetekend schrijven meedelen
aan de leasemaatschappij en een opzeggingsvergoeding betalen zoals omschreven in artikel
47. U kunt uw opzegging sturen naar:
Algemene Lease Maatschappij Autoplanning B.V
Postbus 60146
1320 AC Almere
Artikel 47 (ter uitwerking van artikel P en Q, punt 47 en 51 , pagina 13 en 14 van de algemene
voorwaarden keurmerk private lease)
47.1

47.2

U kunt het contract eerder beëindigen (vroegtijdige beëindiging), op zijn vroegst tegen de
eerste dag van het tweede jaar. U moet dit één maand van te voren schriftelijk per
aangetekend schrijven meedelen aan de leasemaatschappij en de vergoeding be tal en zoal s
beschreven in lid 2 van dit artikel.
Het bedrag dat u moet betalen bestaat uit het bedrag dat gelijk is aan een vast percentage
van 50% van de resterende termijnbedragen die u voor de resterende duur van het contract
aan de leasemaatschappij zou moeten betalen. Hiervoor geldt de maximale vergoe di ng van
de algemene voorwaarde. De opzeggingsvergoeding is namelijk hoogstens het bedrag van
het verschil tussen de gezamenlijke termijnbedragen die u hebt betaald en nog moet b etalen
tot het moment van opzegging en de gezamenlijke –hogere- termijnbedrage n di e u tot dat
moment had moeten betalen als u direct de leaseovereenkomst voor kortere duur was
aangegaan.
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In een rekenvoorbeeld ziet dit er zo uit;
U heeft een contract afgesloten van 36 maanden/ 10.000 kilometer per jaar. Het
termijnbedrag is € 260,-. U zou bij een looptijd van 24 maanden € 322,- betalen. U zegt op i n
de 24e maand, bij een kilometerstand van 20.000.
De opzeggingsvergoeding bedraagt dan:
50% x € 260,- x 12 = € 1.560,-, echter…. De maximale opzeggingsvergoeding mag zijn;
24 x (€ 322,- -/- € 260,-) = 24 x € 62,- = € 1.488,-. Dit is dus het bedrag wat u in rekening wordt
gebracht. Let op: Dit is een voorbeeld. Uw eigen situatie kan hiervan afwijken.
Artikel 48 (ter uitwerking van artikel P, punt 48, pagina 13 van de algemene voorwaarden keurmerk
private lease)
48.1
48.2

Het is niet mogelijk om het contract eerder op te zeggen dan tegen een datum voor het begin
van het tweede jaar van de leaseperiode.
Er geldt een opzegtermijn van één maand.

Artikel 49 (ter aanvulling van artikel P, punt 49, pagina 13 van de algemene voorwaarden keurmerk
private lease)
49.1

In de algemene voorwaarden staat opgenomen dat als het leasecontract is ondertekend door
twee personen en de andere persoon niet is overleden, de leaseovereenkomst ni et we ge ns
het overlijden van de hoofdcontractant kan worden opgezegd. De andere persoon wordt dan
de enige contractspartner. Bij Autoplanning wijken wij van deze voorwaarde af. De twe e de
contractant mag de overeenkomst voortzetten, maar is dit niet verplicht. Indi e n de twe e de
contractant de leaseovereenkomst wil beëindigen na overlijden van eerste contractant, zal
dit schriftelijk gemeld moeten worden aan de leasemaatschappij en zal he t contract
kosteloos ontbonden worden.

Artikel 66
66.1

U kunt eigen geld aanwenden voor een vooruitbetaling. Wij kunnen u hiertoe niet
verplichten. Deze vooruitbetaling zal door ons in mindering worden gebracht op de door u te
betalen maandtermijnen van het leasecontract. De vooruitbetaling wordt dan gebruikt om
elke maand, gedurende de gehele looptijd, een gelijkblijvend gedeelte van uw maandtermijn
te voldoen, zodat u nog slechts het resterende deel van de maandtermijn hoe ft te be tal en.
Aan het einde van de leaseperiode is de vooruitbetaling opgebruikt.

66.2

U kunt eigen geld aanwenden voor een vooruitbetaling. Wij kunnen u hiertoe niet
verplichten. U kunt een vooruitbetaling eenmalig doen en enkel voorafgaand aan de
leaseperiode. Een vooruitbetaling wordt door ons in mindering gebracht op de som van de
door u te betalen maandtermijnen van het leasecontract. De vooruitbetaling verlaagt
evenredig uw maandtermijn. De vooruitbetaling is een definitieve betaling aan de
leasemaatschappij en kan niet worden teruggevorderd anders dan bij een voortijdige
beëindiging van het leasecontract, zoals hieronder is beschreven. Vooruitbetalingen kunnen
in geval van een faillissement slechts worden teruggevorderd indien er na afwikkeling
voldoende middelen aanwezig zijn.
U mag niet méér vooruitbetalen dan de helft van alle leasetermijnen te samen. Over het
saldo van uw vooruitbetaling wordt geen rente vergoed en de vooruitbetaling vermindert
niet de in de leasetermijnen opgenomen rentebedragen. Het is niet mogelijk om dit bedrag
gedurende de looptijd van het leasecontract te verhogen of te verlagen.
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Mocht het leasecontract onverhoopt eerder eindigen, dan ontvangt u het resterende bedrag
van de vooruitbetaling, naar evenredigheid van de nog resterende looptijd van het
leasecontract, binnen 65 dagen na datum einde contract (na verrekening met eventuele
bedragen die wij nog van u te vorderen hebben) terug.

Voorbeeld:
U heeft een bedrag van € 2.700 vooruitbetaald voor een contract van 36 maanden. Maandelijks
wordt € 75 (€ 2.700 / 36) in mindering gebracht op de leasetermijn. Mocht het contract na 17
maanden worden beëindigd, dan ontvangt u een gedeelte retour. De berekening is als volgt: 19
maanden resterend, dus u krijgt 19/36e deel van € 2.700, ofwel € 1.425 retour (minus eventueel te
verrekenen bedragen).
Indien u van deze faciliteit gebruik maakt, dan zullen wij:
- u bij het leasecontract een overzicht verstrekken waarin u van alle maanden in de
leaseperiode kunt zien wat het saldo van uw vooruitbetaling is;
- u een rekening sturen voor dit bedrag onder de noemer ‘vooruitbetaling leasetermijnen’;
- maandelijks een gelijk bedrag gebruiken voor de gedeeltelijke voldoening van uw
maandtermijn;
- de eventuele administratievergoeding voor deze faciliteit op het leasecontract vermelden.”
Artikel 67
67.1 U verklaart zich ermee bekend dat de leasemaatschappij de geleasde auto(‘s) aan Dealers
Financieringsmaatschappij N.V. gevestigd te Amersfoort, heeft verpand of zal gaan
verpanden en dat u de auto(‘s) voor Dealers Financieringsmaatschappij N.V. als
pandhoudster zal houden. U verklaart zich er voorts mee bekend dat alle vorderingen en
rechten van de leasemaatschappij, die voortvloeien uit de onderhavige ove reenkomst, aan
Dealers Financieringsmaatschappij N.V. zijn verpand of zullen worden verpand.
67.2 Betaling van de maandelijkse leasebedragen zal geschieden aan de leasemaatschappij op de
door haar aangegeven wijze, zulks totdat Dealers Financieringsmaatschappij N.V. anders aan
u zal hebben medegedeeld.
67.3 Deze overeenkomst kan van rechtswege worden beëindigd in geval van onder
curatelestelling, aanvraag van surséance van betaling of faillissement van de
leasemaatschappij; bij vestiging in het buitenland, bij ontbinding of liquidatie van de
leasemaatschappij of indien de leasemaatschappij haar activiteiten staakt.

Artikel 68
68.1 De leasemaatschappij behoudt zich het recht voor persoonsgegevens te verwerken en te
verstrekken aan derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de
overeenkomst en/of indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang. Hieronder wordt
met name verstaan het verstrekken van gegevens aan handelsinformatiebureau Economic
Data Resources B.V en/of gelieerde bedrijven voor het beoordelen van kredietrisico’s. Voor
zover dit doorgeven geschiedt in afwijking van het bepaalde in punt 65 van de Al gemene
Voorwaarden gaat u door het sluiten en ondertekenen van de leaseovereenkomst
uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk met dit doorgeven akkoord en doet u afstand van de
mogelijkheid hiertegen bezwaar te maken.
Artikel 69
69.1 De leasemaatschappij heeft de verplichting op zich genomen een achterstand in de be tal ing
van meer dan 60 dagen te melden bij het BKR. Dit betekent dat wanneer de achterstallige
betaling(en) niet binnen die termijn alsnog zijn voldaan, de leasemaatschappij verplicht is die
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betalingsachterstand bij het BKR te melden. Melding van een betalingsachterstand kan
gevolgen hebben voor iedere eventuele volgende financieringsaanvraag.
Artikel 70
70.1

Ontbindingsvoorwaarden leaseovereenkomst inzake “Subsidieregeling Elektrische
Personenauto’s Particulieren”

Deze leaseovereenkomst kan door u worden ontbonden in het geval een aanvraag tot
subsidieverlening onder artikel 2.3.2 of 2.4.2 van de “Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s
Particulieren” wordt afgewezen of wordt uitgesteld. De ontbinding dient schriftelijk en binnen 14
dagen na de afwijzing of het uitstel van de aanvraag te geschieden. Een brief of mailberi cht ge richt
aan het overeengekomen contactadres van ons is voldoende.
Omdat beschikbaarheid en de prijsstelling van een personenauto door de fabrikant kan worden
aangepast, kunnen wij deze leaseovereenkomst ontbinden in het geval de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland de termijn voor haar besluit verlengt of indien de toewijzing van de
aanvraag wordt uitgesteld.
Partijen zijn alsdan gehouden alles te doen en na te laten om reeds verrichte (rechts)handeling en
ongedaan te maken. Geen van de partijen is gehouden tot enige vergoeding van schade of kosten al s
de overeenkomst om deze redenen ontbonden wordt. U bent enkel gerechtigd tot ontbi nding al s u
uw wettelijke en contractuele verplichtingen ter verkrijging van een positief besluit tot verlening van
voormelde subsidie, bent nagekomen en indien u voldoet aan de gestelde voorwaarden.
Als de subsidieverstrekker na de aanvraag tot subsidieverlening en die tot subsidievaststelling
aanvullende informatie wenst te verkrijgen, dan zult u deze onmiddellijk verstrekke n. Wi j zul l en u
van alle voor de aanvragen benodigde informatie voorzien, voor zover die bij ons bekend is.
Hoe sneller uw aanvraag tot subsidieverlening verwerkt is des te sneller kan uw auto worden besteld.
 U zal de aanvraag voor de subsidieverlening tijdig, dat wil zeggen binnen 10 werkdagen na
het aangaan van de leaseovereenkomst, volledig en overeenkomstig de daarvoor ge ste lde
voorwaarden bij de uitvoeringsinstantie van de subsidieregeling moeten indienen.
• U zal de aanvraag tot subsidievaststelling zo spoedig mogelijk na tenaamstelling van het
kenteken indienen.
• U zal ons binnen 5 werkdagen na ontvangst informeren over de inhoud van de beschikkingen
van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) tot aanvraag en die tot de vastste l l ing
van de subsidie, alsmede omtrent eventuele berichtgeving rondom uitstel van de
beslistermijn.
U kunt schriftelijk afzien van het recht op ontbinding van de leaseovereenkomst om reden van
afwijzing of van uitstel van de subsidieaanvraag in het kader van de “Subsidieregeling Elektrische
Personenauto’s Particulieren”.
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