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Artikel 1 (AVK, hoofdstuk B)
Toepasselijkheid aanvullende algemene voorwaarden
1.1

1.2
1.3

Deze Aanvullende Algemene Voorwaarden Private Lease, hierna te noemen AAVP, gelden in
aanvulling op de Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease, hierna te noemen AVK. Bij
tegenstrijdigheid prevaleren de AVK boven de AAVP.
Indien van toepassing wordt in deze AAVP per artikel verwezen naar het betreffende artikel in
de AVK.
Deze AAVP kunnen door Automotions Lease B.V. worden gewijzigd. De gewijzigde AAVP zullen
slechts van toepassing zijn op nieuw af te sluiten Leasecontracten, met uitzondering van
wijzigingen die het gevolg zijn van aanpassingen in de wet- en regelgeving. In voorkomende
gevallen zal Automotions Lease B.V. u hierover schriftelijk informeren.

Artikel 2
Leasecontract (AVK, artikel 1, 4 & 16)
2.1

2.2

2.3

2.4

Door middel van het ondertekenen van het Leasecontract verklaart u kennis te hebben
genomen van en akkoord te gaan met de inhoud en strekking van de AVK en deze AAVP. Het
Leasecontract bestaat uit het Bestelformulier en de AAVP.
Automotions Lease B.V. is gerechtigd een waarborgsom verplicht te stellen. Deze zal maximaal
3 termijnbedragen bedragen. Een eventuele overeengekomen waarborgsom wordt vermeld in
het Leasecontract.
Automotions Lease B.V. biedt tevens een vooruitbetalingsfaciliteit. 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 hoeft te betalen. Aan
het einde van de leaseperiode is de vooruitbetaling opgebruikt. U mag niet méér
vooruitbetalen dan de helft van alle leasetermijnen te samen. Over het saldo van uw
vooruitbetaling wordt geen rente vergoed. Mocht het Leasecontract onverhoopt eerder
eindigen, dan ontvangt u het resterende bedrag van de vooruitbetaling 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.
Na ontvangst door Automotions Lease B.V. van het door u getekende Bestelformulier heeft u
nog de mogelijkheid om binnen 14 dagen de leaseovereenkomst te ontbinden. Hiervoor bent u
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dan geen ontbindingsvergoeding verschuldigd. Ontbinding dient schriftelijk te geschieden door
middel van een herroepingsformulier of een andere, vergelijkbare verklaring.
Indien u de leaseovereenkomst wilt ontbinden na het verstrijken van de bedenktijd van 14
dagen maar voor aflevering van het voertuig dan bent u een ontbindingsvergoeding
verschuldigd van 6 termijnbedragen. Indien het voertuig reeds is afgeleverd wordt de
leaseovereenkomst beëindigd conform artikel 13 en 15 van deze AAVK.

Artikel 3
Duur van de overeenkomst (AVK, artikel 3 & 7)
3.1
3.2
3.3
3.4

De leaseovereenkomst gaat in zodra u het Leasecontract op de overeengekomen wijze heeft
ondertekend en door Automotions Lease B.V. is ontvangen.
De leaseovereenkomst eindigt zodra de overeengekomen leaseperiode is verstreken of als de
leaseovereenkomst eerder wordt ontbonden of volgens de AVK wordt opgezegd.
De leaseovereenkomst eindigt ook zodra het op het Leasecontract vermelde maximaal aantal
kilometers is gereden.
De wijze waarop de leaseovereenkomst wordt beëindigd staat beschreven in artikel 13 van
deze aanvullende algemene voorwaarden.

Artikel 4
Aflevering (AVK, artikel 8 & 11)
4.1

4.2

4.3

Tenzij Automotions Lease B.V. en u gezamenlijk anders overeenkomen geschiedt de aflevering
van het voertuig bij de leverende dealer. U dient zich te legitimeren met een geldig
identiteitsbewijs.
Bij aflevering ontvangt u een Afleverformulier. Door ondertekening hiervan verklaart u het
voertuig schadevrij en conform de in het Leasecontract vermelde specificatie in ontvangst te
hebben genomen.
Tenzij anders overeengekomen en vastgelegd in het Leasecontract wordt het voertuig op uw
naam gesteld. Automotions Lease B.V. blijft te allen tijde eigenaar van het voertuig.

Artikel 5
Leaseprijs (AVK, artikel 12,13 & 15)
5.1
5.2

Op het Leasecontract staat vermeld welke kosten voor het gebruik van het voertuig zijn
inbegrepen in het termijnbedrag.
Eén keer per jaar doet u schriftelijk opgave van de kilometerstand. Indien daaruit blijkt dat met
het voertuig meer is gereden dan het overeengekomen jaarkilometrage dan bent u een
aanvullend bedrag verschuldigd. Dit wordt berekend door het aantal meerkilometers te
vermenigvuldigen met de toepasselijke meerkilometerprijs zoals staat vermeld op het
Leasecontract.

Artikel 6
Gebruik (AVK, artikel 32 t/m 38)
6.1

U zult zorg dragen voor het juist in acht nemen en tijdig opvolgen van de voorschriften van de
fabrikant van het voertuig met betrekking tot het laten uitvoeren van periodiek onderhoud en
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tevens regelmatig de diverse vloeistoffen en de bandenspanning controleren en indien nodig
op peil brengen.
Tenzij door schriftelijke toestemming van Automotions Lease B.V. overeengekomen is het niet
toegestaan het voertuig te brengen buiten het dekkingsgebied van de in artikel 9.1 van deze
AAVP genoemde verzekeringen en zoals vermeld op de bij het voertuig behorende groene
kaart.
Het is niet toegestaan het voertuig te verhuren of in onderhuur te geven, het voertuig te
gebruiken voor vervoer van personen tegen betaling, het voertuig te (doen) gebruiken voor
het geven van rijlessen of het rijden van rally’s c.q. races, al dan niet op gesloten circuits.
Schade als gevolg van onzorgvuldig gebruik, nalatigheid of het niet nakomen van contractuele
verplichtingen is voor uw rekening. Hierbij zijn inbegrepen de kosten voor de eventueel in te
schakelen onafhankelijk expert.
Indien zich een defect aan de kilometerteller van het voertuig voordoet zult u dit direct melden
aan Automotions Lease B.V.. Partijen zullen in gezamenlijk overleg het aantal kilometers
gereden tot aan herstel van het defect vaststellen, waarbij dit aantal per dag niet lager zal
worden gesteld dan het op het Leasecontract vastgelegde jaarkilometrage gedeeld door 365
dagen.
Private lease via automotions Lease is bedoeld voor mensen van minimaal 21 jaar en maximaal
75 jaar, op het moment van afsluiten van het leasecontract. Daarnaast dienen zij tenminste 3
jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Het voertuig mag niet bestuurd worden door
een zeventienjarige in het kader van begeleid rijden (“2todrive”).

Artikel 7
Accessoires (AVK, artikel 23 & 24)
7.1
7.2

U bent pas gerechtigd wijzigingen of toevoegingen aan, op of in het voertuig aan te brengen na
schriftelijke toestemming van Automotions Lease B.V..
Eventuele schade of waardevermindering ontstaan door wijzigingen of toevoegingen aan, op
of in het voertuig komt voor uw rekening.

Artikel 8
Betaling (AVK, artikel 17 t/m 22)
8.1

8.2
8.3
8.4

U machtigt Automotions Lease B.V. tot automatische incasso van de verschuldigde
termijnbedragen alsmede overige uit de leaseovereenkomst voortvloeiende verschuldigde en
gefactureerde bedragen.
U verbindt zich de machtiging niet eerder in te trekken dan nadat al uw verplichtingen jegens
Automotions Lease B.V. zijn voldaan.
De termijnbedragen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan. De betaling van alle
verschuldigde bedragen vindt uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.
Automotions Lease B.V. is gerechtigd incassokosten bij u rekening te brengen conform artikel
20 van de AVK.

Artikel 9
Verzekering en schade (AVK, artikel 25 t/m 31)
9.1

Het voertuig is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden (WAverzekering) alsmede schade aan het eigen voertuig (Cascoverzekering). Aanvullend kunt u een
schadeverzekering voor inzittenden afsluiten.
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9.2

Door ondertekening van het Leasecontract verklaart u zich akkoord met de polisvoorwaarden
van de bij de leaseovereenkomst behorende verzekeringen. Een kopie van de
polisvoorwaarden wordt op schriftelijk verzoek kosteloos naar u toegestuurd.
9.3 De polisvoorwaarden bevatten diverse bepalingen die niet voor u van toepassing zijn. Zoals
bepalingen over premiebetaling, bonus/malusregeling, aan- en afmelding en royement. Voor
zover de polisvoorwaarden bepalingen bevatten die strijdig zijn met bepalingen in de AVK,
gelden in plaats van de strijdige voorwaarden, de voorwaarden in de AVK als deze gunstiger
voor u zijn.
9.4 Tussentijdse wijzigingen in de polisvoorwaarden zijn toegestaan mits deze niet de reikwijdte
van de dekking aantasten. Uitzondering hierop zijn aanpassingen als gevolg van gewijzigde
wet- en regelgeving.
9.5 De hoogte van de eigen bijdrage per niet-verhaalbare cascoschade staat vermeld op het
Leasecontract en bedraagt maximaal € 200 per gebeurtenis.
9.6 Indien zich binnen een periode van 12 maanden meer dan 2 niet-verhaalbare casco
schadegevallen voordoen, waarvan het schadebedrag groter is dan de geldende eigen
bijdrage, dan is Automotions Lease B.V. gerechtigd de eigen bijdrage voor de resterende duur
van de leaseovereenkomst te verhogen naar maximaal € 750 voor iedere volgende nietverhaalbare casco schade. Een niet-verhaalbare schade valt buiten deze regeling indien u het
volledige bedrag van de onderhavige schade zelf heeft vergoed.
9.7 U heeft recht op hulpverlening bij schade in binnen- en buitenland. De hulpverlening omvat
onder meer de repatriëring van het voertuig en de inzittenden naar een veilige locatie. De
voorwaarden zijn vastgelegd in het hulpverleningsprotocol van Automotions Lease B.V. en
maken deel uit van het Leasecontract.
9.8 In geval van schade dient u Automotions Lease B.V. direct doch uiterlijk binnen 1 werkdag te
informeren. Aansluitend op de melding stuurt u binnen 48 uur een volledig schadeformulier
naar Automotions Lease B.V.. Deze handelswijze staat ook beschreven in de bij aflevering van
het voertuig overhandigde berijderinstructie.
9.9 Het schadeherstel vindt plaats na toestemming van Automotions Lease B.V. en door een door
Automotions Lease B.V. aan te wijzen schadehersteller.
9.10 Alle aanwijzingen van Automotions Lease B.V. met betrekking tot de behandeling van
schadekwesties zullen door u nauwgezet worden opgevolgd. U zult nooit schuld erkennen, dan
wel toezeggingen doen over de afwikkeling van de schade.
9.11 U zult aan voormelde verzekeringen jegens Automotions Lease B.V. geen andere en niet meer
rechten kunnen ontlenen dan Automotions Lease B.V. jegens de verzekeraar(s). Automotions
Lease B.V. is voorts niet aansprakelijk voor enige gevolg- en/of bedrijfsschade, veroorzaakt
door het voertuig, welke wordt toegebracht aan u of aan derden.
9.12 Schade die het gevolg is van uw handelen of nalaten en waarvoor geen verzekeringsdekking is,
komt voor uw rekening. Hierbij zijn inbegrepen de kosten voor de eventueel in te schakelen
onafhankelijk expert.-

Artikel 10
Reparatie, onderhoud en banden (AVK artikel 35 t/m 38 & 52)
10.1 Alle door de fabrikant voorgeschreven onderhoudsbeurten alsmede noodzakelijke reparaties
dienen tijdig te worden uitgevoerd door een door Automotions Lease B.V. aan te wijzen
officiële dealer of erkend reparateur van het betreffende merk.
10.2 Reparatie- en onderhoudskosten ontstaan of verhoogd door onzorgvuldig gebruik zijn voor uw
rekening. Het tanken van verkeerde brandstof wordt beschouwd als onzorgvuldig gebruik.
10.3 Schade ontstaan door het niet kunnen gebruiken van het voertuig komt voor uw rekening en
risico, tenzij deze schade het gevolg is van het handelen en/of nalaten van Automotions Lease
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B.V.. Indien een gebrek aan het voertuig leidt tot bovenmatig niet kunnen gebruiken van het
voertuig dan zullen beiden partijen in redelijkheid tot een passende oplossing komen.
10.4 U heeft recht op hulpverlening bij stranding door pech in binnen- en buitenland. De
voorwaarden zijn vastgelegd in het hulpverleningsprotocol van Automotions Lease B.V. en
maken deel uit van het Leasecontract.
10.5 Indien winterbanden deel uitmaken van de leaseovereenkomst dan wordt dit vastgelegd in het
Leasecontract. Tenzij anders overeengekomen is het aantal winterbanden gelimiteerd tot vier
(1 set) per leaseovereenkomst. Iedere volgende aan te schaffen winterband komt voor uw
rekening.
10.6 Automotions Lease B.V. is gerechtigd om reparatie- en onderhoudswerkzaamheden niet of
slechts gedeeltelijk uit te laten voeren indien de hoogte van de kosten van de werkzaamheden
niet in relatie staat tot de resterende looptijd van de leaseperiode.

Artikel 11
Vervangend vervoer (AVK artikel 39 t/m 42)
11.1 In geval van reparatie en/of onderhoud zal na 24 uur een vervangend voertuig uit het
autoklasse a-segment worden ingezet. In geval van schadeherstel zal per direct een
vervangend voertuig uit het autoklasse a-segment worden ingezet. Hierop afwijkende
afspraken worden vastgelegd in het Leasecontract.
11.2 Een vervangend voertuig wordt alleen in Nederland ter beschikking gesteld. De voorwaarden
zijn vastgelegd in het hulpverleningsprotocol van Automotions Lease B.V. en maken deel uit
van het Leasecontract.
11.3 Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Automotions Lease B.V. zelf een
vervangend voertuig te huren. De inzet geschiedt door een door Automotions Lease B.V. aan
te wijzen leverancier.

Artikel 12
Eigendom (AVK artikel 43 t/m 45)
12.1 Ongeacht de tenaamstelling blijft het voertuig, dat aan u ter beschikking wordt gesteld, te
allen tijde volledig eigendom van Automotions Lease B.V..
12.2 Automotions Lease B.V. is gerechtigd alle rechten, en eventueel ook alle verplichtingen,
voortvloeiend uit deze AAVP en/of het Leasecontract aan derden over te dragen.
12.3 Het is u niet toegestaan het voertuig te vervreemden, of daarover te beschikken als ware u
eigenaar of anderszins te beschikken dan wel namens Automotions Lease B.V. aan derden
toezeggingen te doen of met derden enige overeenkomst aan te gaan met betrekking tot het
voertuig.
12.4 Boetes, bekeuringen, parkeerbelastingen en naheffingsaanslagen die het gevolg zijn van het
gebruik van het voertuig zijn voor uw rekening. Voor de eventuele afhandeling hiervan rekent
Automotions Lease B.V. administratiekosten van € 10 per gebeurtenis.
12.5 Beslag, maatregelen van derden en bekeuringen die leiden tot schade en/of kosten voor
Automotions Lease B.V. komen voor uw rekening tenzij deze zijn ontstaan door toedoen van
Automotions Lease B.V..
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Artikel 13
Beëindiging van de leaseovereenkomst (AVK artikel 46 t/m 51)
13.1 In de volgende gevallen zal een leaseovereenkomst worden beëindigd:
a. De overeengekomen leaseperiode is verstreken. De leaseovereenkomst wordt beëindigd op
de datum waarop het voertuig door u wordt ingeleverd. Er vindt een verrekening plaats van
de eventuele meerkilometers. De inlevering en inname van het voertuig geschiedt conform
de AVK en artikel 14 van deze AAVP.
b. Het maximum aantal kilometers is bereikt. De leaseovereenkomst wordt beëindigd op de
datum waarop het voertuig door u wordt ingeleverd. Er vindt een verrekening plaats van de
eventuele meerkilometers. De inlevering en inname van het voertuig geschiedt conform de
AVK en artikel 14 van deze AAVP.
c. Het voertuig is gestolen en niet binnen 30 dagen teruggevonden. De leaseovereenkomst
wordt beëindigd op de datum van diefstal van het voertuig. Er vindt een verrekening plaats
van de eventuele meerkilometers op basis van de laatst bekende kilometerstand. Tenzij er
blijkens de AVK, deze AAVP en/of de polisvoorwaarden van de verzekering sprake is van
verwijtbaar handelen of nalatigheid door u, bent u alleen de eigen bijdrage verschuldigd
zoals vastgelegd in het Leasecontract.
d. Het voertuig is vanwege schade of technische mankementen zodanig onbruikbaar
geworden dat herstel uit economisch of technisch oogpunt niet meer verantwoord is,
indien nodig vast te stellen door een onafhankelijk expert. De leaseovereenkomst wordt
beëindigd op de datum waarop de schade aan het voertuig is ontstaan of het technisch
mankement is geconstateerd. Er vindt een verrekening plaats van de eventuele
meerkilometers. Tenzij er blijkens de AVK, deze AAVP en/of de polisvoorwaarden van de
verzekering sprake is van verwijtbaar handelen of nalatigheid door u, bent u alleen een
eigen bijdrage verschuldigd als er sprake is van een schade zoals omschreven in artikel 9.
e. U heeft de leaseovereenkomst voortijdig opgezegd. Een opzegging dient altijd schriftelijk te
geschieden en te worden gestuurd naar Automotions Lease B.V., Pearyweg 19, 4462 GT te
Goes. De leaseovereenkomst wordt beëindigd op de datum waarop het voertuig door u
wordt ingeleverd. Er vindt een verrekening plaats van de eventuele meerkilometers. De
inlevering en inname van het voertuig geschiedt conform de AVK en artikel 14 van deze
AAVP. Tevens is een ontbindingsvergoeding verschuldigd conform artikel 15 van deze
AAVP.
f. In geval u komt te overlijden kan de leaseovereenkomst door uw erfgenamen worden
opgezegd conform artikel 49 van de AVK. De leaseovereenkomst wordt beëindigd op de
datum waarop het voertuig door uw rechtmatige vertegenwoordiger wordt ingeleverd. Er
vindt een verrekening plaats van de eventuele meerkilometers. De inlevering van het
voertuig geschiedt conform de AVK en artikel 14 van deze AAVP. Deze bepaling geldt niet
als het leasecontract is getekend door twee (of meer) personen en die andere persoon
(personen) is (zijn) niet overleden.
13.2 Eventuele meerkilometers worden tussentijds en na het verstrijken van de leaseperiode
afgerekend conform artikel 15 van de AVK.
13.3 Indien u tussentijds een aanvullend bedrag voor meerkilometers heeft betaald, kan van u tot
aan het volgende afrekenmoment een maandelijkse aanvulling op het termijnbedrag worden
gevraagd. Als het aantal meerkilometers bij de afrekening daarvan kleiner is dan het aantal
waarop het voorschot is gebaseerd, ontvangt u een creditnota voor het verschil.
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Artikel 14
Inleveren van het voertuig (AVK artikel 58 t/m 64)
14.1 U maakt tijdig voor het einde van de leaseperiode een inleverafspraak met Automotions Lease
B.V.. Tenzij gezamenlijk anders wordt overeengekomen wordt het voertuig ingeleverd ten
kantore van Automotions Lease B.V..
14.2 Automotions Lease B.V. hanteert voor niet-gemelde schades een innameprotocol. Door
ondertekening van het Leasecontract verklaart u zich akkoord met dit protocol. Een kopie
hiervan wordt op uw schriftelijk verzoek kosteloos naar u toegestuurd.

Artikel 15
Opzegging en ontbinding van de leaseovereenkomst (AVK artikel 46 t/m 51)
15.1 Indien de leaseovereenkomst op initiatief van Automotions Lease B.V. wordt ontbonden op
grond van artikel 50 van de AVK of op grond van de wet dan bent u een ontbindingsvergoeding
verschuldigd. Deze is gelijk aan de opzeggingsvergoeding zoals omschreven in artikel 15.3 tot
en met 15.5 van deze AAVP.
15.2 Indien er sprake is van ontbinding vanwege diefstal of total loss van het voertuig dan is
voorgaand artikel 15.1 alleen van toepassing indien er sprake is van verwijtbaar handelen of
nalatigheid door u.
15.3 Bij opzegging van de leaseovereenkomst door u voor het verstrijken van het eerste jaar van de
leaseperiode bedraagt de opzeggingsvergoeding de helft van de som van de resterende
termijnbedragen in het eerste jaar vermeerderd met de opzeggingsvergoeding vanaf het begin
van het tweede jaar en zoals bepaald in artikel 15.4 van deze AAVP.
15.4 Bij opzegging van de leaseovereenkomst door u na het verstrijken van het eerste jaar van de
leaseperiode geldt een vaste opzeggingsvergoeding van 35% van de som van de gezamenlijke
resterende termijnbedragen die u per de datum van opzegging normaliter nog had moeten
betalen. Deze opzeggingsvergoeding zal echter nooit hoger zijn dan de opzeggingsvergoeding
zoals bepaald in artikel 47.2 van de AVK.
Rekenvoorbeeld
U sluit een leaseovereenkomst af van EUR 250 per maand met een looptijd van 36 maanden.
Na 24 maanden besluit u op te zeggen, er staan dan nog 12 maanden open. De
opzegvergoeding bedraagt 12 x 250 = 3.000 x 35% = EUR 1.050. Bij het aangaan van de
leaseovereenkomst was het leasetarief op basis van 24 maanden EUR 280 geweest. De
maximale opzeggingsvergoeding bedraagt derhalve 280 - 250 = 30 x 24 maanden = EUR 720.
Omdat dit maximum lager ligt, hanteert Automotions Lease B.V. dat bedrag als
opzegvergoeding.
15.5 Bij opzegging of ontbinding van de leaseovereenkomst worden naast de van toepassing zijnde
opzegvergoeding ook eventuele meerkilometers afgerekend conform artikel 15 van de AVK.
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