AANVULLENDE VOORWAARDEN 2LEASE PRIVATE LEASE

Definities
De definities die in de door 2Lease Private Lease gehanteerde Algemene Voorwaarden van de Stichting
Keurmerk Private Lease worden gebruikt zijn onverkort van toepassing op onderhavige ‘Aanvullende
Voorwaarden’ van 2Lease Private Lease.

Artikelsgewijze aanvullingen
Aanvulling artikel 1 (toepasselijke voorwaarden)
a.

Op de Leaseovereenkomst tussen U en de Leasemaatschappij zijn de
Verzekeringsvoorwaarden van toepassing, zoals die worden gehanteerd
verzekeringsmaatschappij waar het Voertuig is verzekerd. Een afschrift van de
Verzekeringsvoorwaarden is voorafgaand aan het sluiten van de Leaseovereenkomst aan
gesteld en is tevens bij de Leaseovereenkomst bijgevoegd.

Algemene
door de
Algemene
U ter hand

Aanvulling artikel 7 (einde van de leaseperiode)
a.

Wanneer vóór het verstrijken van de looptijd in maanden, het totaal aantal gecontracteerde kilometers,
is bereikt, blijft het Voertuig voor de resterende maanden onverminderd in gebruik bij U, althans voor
zover het door de Leasemaatschappij voor het Voertuig vastgesteld maximum kilometeraantal zoals
vermeld in het Leasecontract nog niet is bereikt.

b.

Voor de periode van het verlengd gebruik van het Voertuig blijven de contractsbepalingen van de
Leaseovereenkomst en de daarin opgesomde documenten waarin de voorwaarden van de
Leaseovereenkomst zijn vastgelegd, onverkort van toepassing.

c.

Als het Voertuig vóór het verstrijken van de Leaseperiode het door de Leasemaatschappij voor het
Voertuig vastgesteld maximum kilometeraantal bereikt, zoals vermeld in het Leasecontract, eindigt de
Leaseovereenkomst per die dag dat het Voertuig dit maximum kilometeraantal bereikt. U dient in een
dergelijk geval het Voertuig overeenkomstig de regels en procedures van hoofdstuk W van de Algemene
Voorwaarden en het Innameprotocol in te leveren.

Aanvulling artikel 8 (ophalen Voertuig)
In het Leasecontract staat vermeld bij welke dealer U het Voertuig kunt ophalen. Als bij het ondertekenen van het
Leasecontract nog niet bekend is waar U het Voertuig kunt ophalen, ontvangt U een bericht van de
Leasemaatschappij of de leverancier zodra wel bekend is waar U het Voertuig kunt ophalen. Uiteraard vermeldt
dit bericht dan ook waar U het Voertuig kunt ophalen. Bij het ophalen van het Voertuig moet U altijd persoonlijk
aanwezig zijn en een geldig Nederlands rijbewijs kunnen tonen.
Aanvulling artikel 11 (tenaamstelling kenteken)
Het kenteken van het Voertuig staat op naam van de Leasemaatschappij.
Aanvulling artikel 15 (meer-/minderkilometers)
Minderkilometers zullen bij een afwijking groter dan 10% van het totaal overeengekomen aantal kilometers,
maximaal worden vergoed tot 10% van het totaal overeengekomen aantal kilometers.
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Aanvulling artikel 16 (waarborgsom)
Indien sprake is van een waarborgsom binnen het Leasecontract, dan zal de bestelling van het Voertuig pas
worden geplaatst, nadat de waarborgsom door de Leasemaatschappij is ontvangen. De waarborgsom dient
derhalve altijd vooraf door U te worden voldaan.
Aanvulling artikel 20 (betalingsvoorwaarden)
U betaald door middel van automatische incasso door 2Lease B.V. van uw bankrekening. U dient voor ingang
van de contractduur een machtiging tot automatische incasso in te vullen en te ondertekenen. Als u dit niet doet,
wordt het voertuig niet meegegeven.
Het bedrag van de leaseprijs wordt telkens aan het eind van de voorafgaande maand geïncasseerd. De uiterste
incasseerdatum is de eerste werkdag van de maand waarop het te betalen bedrag betrekking heeft.
Overige bedragen die U op grond van de Leaseovereenkomst, Algemene Voorwaarden en/of deze Aanvullende
Voorwaarden aan de Leasemaatschappij verschuldigd bent, moeten binnen 14 dagen na de factuurdatum
worden voldaan en worden, afhankelijk van factuurdatum, op iedere 1e of 15e dag van de maand geïncasseerd.
Aanvulling artikel 22 en 51 (ontbindingsvergoeding bij voortijdige beëindiging door Leasemaatschappij)
De ontbindingsvergoeding die U moet betalen aan de Leasemaatschappij in geval van een ontbinding van de
Leaseovereenkomst op grond van artikel 22 en/of hoofdstuk Q van de Algemene Voorwaarden, is gelijk aan de
gezamenlijke termijnbedragen conform het oorspronkelijke Leasecontract over de resterende termijnen als de
Leaseovereenkomst volledig zou zijn uitgediend, onder aftrek van de kosten van verzekering en
houderschapsbelasting.
Aanvulling artikel 25 (Verzekeringsvoorwaarden met uitsluitingen dekking)
Er gelden specifieke voorwaarden met betrekking tot de verzekering en dekking van WA- en cascoschade, op
grond waarvan in sommige gevallen geen verzekeringsdekking bestaat. Deze specifieke voorwaarden zijn
opgenomen in de toepasselijke Verzekeringsvoorwaarden. Deze Verzekeringsvoorwaarden maken onderdeel uit
van de Leaseovereenkomst en zijn voorafgaand aan het sluiten van de Leaseovereenkomst aan U ter hand
gesteld.
Aanvulling artikel 26 (eigen bijdrage WA- of cascoschade)
De standaard in het Leasecontract opgenomen eigen bijdrage per schadegeval is van toepassing op
afzonderlijke schadegevallen. Bij meer dan twee schadegevallen in een periode van 12 maanden, zal de eigen
bijdrage voor de resterende periode van het Leasecontract verhoogd worden naar € 1.000,- per schadegeval.
Aanvulling artikel 28 (Wat moet ik doen bij casco- of WA-schade?)
Indien sprake is van casco- of WA-schade bent U verplicht om de Leasemaatschappij hiervan per direct
telefonisch (0341-431696) of per mail (administratie@2-lease.nl) op de hoogte te stellen. Daarna dient U binnen
48 uur na het schadegeval een volledig ingevuld Europees schadeformulier aan de Leasemaatschappij te
versturen (per e-mail en/of gewone post).
In geval van schade gelden daarnaast de navolgende verplichtingen:
-

U dient direct de gegevens te noteren van getuigen van het schadevoorval en hun verklaringen aan de
Leasemaatschappij te overleggen;
U mag geen uitlatingen doen of handelingen verrichten waaruit enige aansprakelijkheid van U, de
Leasemaatschappij of de verzekeringsmaatschappij, zou kunnen worden afgeleid;
U dient ten alle tijden de instructies van de Leasemaatschappij op te volgen;
U dient alle informatie die mogelijk van belang zou kunnen zijn voor zowel de Leasemaatschappij als de
verzekeringsmaatschappij op eerste verzoek aan hen te verschaffen;
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-

Al dan niet op verzoek van de Leasemaatschappij dient u eventuele aanspraken op schadeloosstelling
ten opzichte van derden aan de Leasemaatschappij over te dragen;
U dient zich te houden aan de verplichtingen die de Verzekeringsvoorwaarden U opleggen.
U bent (mits sprake is van schade) het in het Leasecontract bepaalde bedrag aan eigen bijdrage
verschuldigd aan de Leasemaatschappij;

Bij niet-naleving van bovengenoemde verplichtingen bent U aansprakelijk voor alle schade die de
Leasemaatschappij hierdoor zal lijden.
Schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen die zich op het moment van het schadevoorval in het
Voertuig bevonden komen voor Uw rekening, tenzij deze schade door derden wordt vergoed.
Aanvulling artikel 29 (Recht op vervoer van het Voertuig en de inzittenden bij een ongeval)
Het in het Leasecontract opgenomen vervangend vervoer, is in het geval van schade of ongeval niet van
toepassing. Voor de nadere uitwerking van de regels met betrekking tot recht op vervoer van het Voertuig en de
inzittende bij een ongeval verwijst de Leasemaatschappij naar de toepasselijke Verzekeringsvoorwaarden.
Aanvulling artikel 32 (Hoe dient met het Voertuig te worden omgegaan?)
Het Voertuig mag alleen worden gebruikt in de landen waarvoor de op het Voertuig rustende verzekering dekking
biedt. Op de groene kaart behorend bij het voertuig kunt U zien in welke landen het Voertuig is verzekerd.
Aanvulling artikel 36 (Wie houdt bij wanneer het Voertuig een onderhoudsbeurt nodig heeft?)
U bent verantwoordelijk voor het tijdige en juiste onderhoud aan het Voertuig. U kunt hiertoe contact
onderhouden over de onderhoudsbeurten met de door de Leasemaatschappij aangewezen merkdealer van Uw
Voertuig. Bij veel Voertuigen is daarnaast een service-indicator opgenomen in het kilometerdisplay of
boordcomputer van het Voertuig. Raadpleeg hiervoor eventueel ook de wagendocumentatie (instructieboekje
e.d.).
Aanvulling artikel 41 (Voorwaarden voor gebruik vervangend voertuig)
Voor zover van toepassing zal voor vervangend vervoer een zoveel mogelijk gelijkwaardig Voertuig worden
aangeboden. Een en ander is afhankelijk van de bij de dealer aanwezige Voertuigen. Indien geen gelijkwaardig
Voertuig aanwezig is, dan zal een ander voertuig worden aangeboden van een klasse welke zoveel als mogelijk
overeenkomt met het normaal geleasede voertuig.
Aanvulling artikel 42 (Pech onderweg)
Indien sprake is van pech onderweg, dan kunt U zich wenden tot de bij het Voertuig behorende
mobiliteitsgarantie welke vanuit de diverse merken wordt uitgedragen. De daar bijhorende voorwaarden kunt U in
principe terugvinden in de bij het Voertuig geleverde documentatie, dan wel bij het betreffende merk opvragen.
Het van toepassing zijnde vervangend vervoer in het Leasecontract geldt voor de reparatieperiode van het
voertuig na 72 uur. Bij verblijf in het buitenland kan het raadzaam zijn een aanvullende (reis) verzekering af te
sluiten voor vervangend vervoer en/of repatriëring naar Nederland van het Voertuig en uzelf.
Aanvulling artikel 44 (Afhandeling boetes en naheffingen parkeerbelasting)
Boetes en naheffingen parkeerbelasting worden door de Leasemaatschappij rechtstreeks aan U doorbelast en
door de Leasemaatschappij rechtstreeks betaald aan de partij die de boete/naheffingsaanslag opgelegd heeft. De
Leasemaatschappij stuurt de boetebeschikking dan wel naheffingsaanslag zo spoedig mogelijk aan U door. Voor
het afhandelen van eventueel ontvangen boetes/naheffingsaanslagen wordt door de Leasemaatschappij € 7,50
inclusief BTW voor behandelingskosten aan U doorbelast. U kunt zelf rechtsmiddelen aanwenden om de
boete/naheffingsaanslag juridisch aan te vechten.
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Aanvulling artikel 46 en 48 (Opzegging tijdens eerste twaalf maanden en berekening opzeggingsvergoeding)
Het Leasecontract kan in de eerste twaalf maanden van de Leaseperiode schriftelijk worden opgezegd met
inachtneming van een opzegtermijn van een maand. In dat geval bent U wel een opzeggingsvergoeding
verschuldigd aan de Leasemaatschappij. De opzeggingsvergoeding is gelijk aan de gezamenlijke
termijnbedragen conform het oorspronkelijke Leasecontract over de resterende termijnen van het eerste jaar als
het Leasecontract niet tussentijds zou zijn opgezegd, onder aftrek van de kosten van verzekering en
houderschapsbelasting. Een opzeggingsverklaring kan verzonden worden aan: 2Lease B.V., Postbus 307,v3840
AH in Harderwijk.
Aanvulling artikel 47 (Opzegging na eerste twaalf maanden en berekening opzeggingsvergoeding)
Het Leasecontract kan na de eerste twaalf maanden van de leaseperiode schriftelijk worden opgezegd met
inachtneming van een opzegtermijn van één maand. In dat geval bent u wel een opzeggingsvergoeding
verschuldigd aan de Leasemaatschappij. De opzeggingsvergoeding is gelijk aan 40% van de gezamenlijke
resterende termijnbedragen conform het oorspronkelijke Leasecontract, als het Leasecontract niet tussentijds zou
zijn opgezegd, met dien verstande dat de opzeggingsvergoeding nooit meer bedraagt dan het maximum zoals
opgenomen in artikel 47 van de Algemene Voorwaarden.
Hier volgt een voorbeeldberekening voor de opzegvergoeding:
Vaste opzegvergoeding in procenten is 40%.
U betaalt een maandelijkse leasetermijn van € 399,- waarbij na opzegging de resterende leaseperiode nog 14
maanden is. De bereken voor de opzegvergoeding is dan als volgt: € 399,- x 14 x 40% = € 2.234,40
Bovengrens opzegvergoeding:
Er is een bovengrens gesteld aan de opzegvergoeding waarbij het verschil tussen de maandtermijnen die u
reeds heeft betaald en nog zou moeten betalen tot het moment van opzegging en de gezamenlijke
termijnbedragen die u tot dat moment had moeten betalen als er direct een lease overeenkomst zou zijn
aangegaan voor de kortere periode. Het resultaat dat hier uit voorkomt, is de maximale opzegvergoeding
Maandtermijn op basis van 48 maanden € 399,Maandtermijn op basis van 34 maanden € 449,Verschil voor resterende betaling is dan het verschil in leasetermijn over de achterliggende periode: € 449,- -/-€
399,- = € 50,- x 34 = € 1.700,Eventuele opzegvergoedingen dienen op de rekening van 2Lease te zijn bijgeschreven op de dag dat het
voertuig wordt ingeleverd.
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