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A LG E M E NE VO O RWAAR D E N I KEURMERK PRIVATE LEASE

A. DEFINITIES
Bestelauto

Auto die is ingericht voor het vervoer van goederen en waarvan het leeggewicht inclusief
niet groter is dan 3.500 kilogram.

Consument
Leasecontract

Leaseovereenkomst
Leasemaatschappij

Leaseperiode

Meerkilometers
overeengekomen aantal kilometers.
Meerkilometerprijs

Termijnbedrag

U

Voertuig

B. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN
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C. HET AANBOD/DE OFFERTE
datum het aanbod vervalt.

zodat de consument een goede beoordeling van het aanbod kan maken.

D. DE DOCUMENTEN VAN DE LEASEOVEREENKOMST EN HUN ONDERLINGE RANGORDE
1. In welke documenten staan de rechten en plichten vermeld die ik op grond van de leaseovereenkomst heb?

•
•
•
•

•
•
•
In deze Algemene voorwaarden.

voor.

3

A LG E M E NE VO O RWAAR D E N I KEURMERK PRIVATE LEASE

E. REGISTRATIE VAN DE OVEREENKOMST EN BETALINGSACHTERSTANDEN
2. Worden de leaseovereenkomst en eventuele betalingsachterstanden geregistreerd bij het BKR?

leaseovereenkomst is OA.

Deze gegevens worden in het kader van de eerder genoemde doelstelling door BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten

geregistreerde gegevens.

F. DE DUUR VAN DE LEASEOVEREENKOMST EN INGANG VAN DE LEASEPERIODE
3. Vanaf wanneer is de leaseovereenkomst van kracht?

direct over het voertuig wil beschikken.
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5. Wanneer kan ik het voertuig ophalen?

de waarborgsom hebt betaald en het voertuig klaarstaat om door u afgehaald te worden.

mogelijk aan dat verzoek tegemoet te komen en kan nadere voorwaarden stellen.
6. Wanneer gaat de leaseperiode in?

7. Wanneer eindigt de leaseperiode?

OF ONDERHOUDSKOSTEN; TENAAMSTELLING VAN HET KENTEKEN
In de Aanvullende voorwaarden staat waar het voertuig kan worden afgehaald en wat u mee moet nemen.

door u.
10. Houd ik de gehele leaseperiode hetzelfde voertuig?

dan gelijk.
11. Staat het kenteken op mijn naam of op naam van de leasemaatschappij?
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H. HET TERMIJNBEDRAG, WIJZIGING VAN HET TERMIJNBEDRAG, MEERKILOMETERS EN DE WAARBORGSOM
12. Welke kosten voor gebruik van het voertuig zijn bij het termijnbedrag inbegrepen?
gebruik van het voertuig voor haar rekening:

13. Welke kosten van gebruik van het voertuig zijn niet in het termijnbedrag inbegrepen?

tolgelden voor uw eigen rekening.
14. Mag de leasemaatschappij het termijnbedrag na ondertekening van het leasecontract wijzigen?
gevallen:

leasecontract.

het leasecontract.

15. Wat gebeurt er als er sprake is van meerkilometers?
Dan betaalt u een aanvullend bedrag. Dat bedrag wordt berekend door vermenigvuldiging van het aantal meerkilometers
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een creditnota voor het verschil.

betaalde bedragen voor meerkilometers aan u terugbetaald.
16. Moet ik een waarborgsom betalen?
met de hoogte van de waarborgsom. De waarborgsom is niet hoger dan 3 maal het termijnbedrag. U dient de waarborgsom

U mag het termijnbedrag en andere door u te betalen bedragen niet verrekenen met de waarborgsom.

I. BETALING VAN HET TERMIJNBEDRAG EN VAN ANDERE BEDRAGEN
17. Vanaf wanneer betaal ik het termijnbedrag?

18. Tot wanneer betaal ik het termijnbedrag?

inlevering van het voertuig door u niet.
19. Hoe wordt het termijnbedrag over een deel van een maand berekend?

20. Wat zijn de betalingsvoorwaarden?
voorwaarden zijn de verdere betalingsvoorwaarden uitgewerkt en is ook omschreven hoe u moet betalen.

na de eerste dag van een kalendermaand begint. Dan kan vooruitbetaling verlangd worden van de termijnbedragen over het deel

21. Kan de leasemaatschappij incassokosten in rekening brengen?
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vertragingsrente en incassokosten voor zover deze zijn aangezegd. In de Aanvullende voorwaarden kan echter een afwijkende

dat zij anders de leaseovereenkomst mag ontbinden en dat u dan de hiervoor genoemde vergoeding verschuldigd wordt. Indien

J. AANBRENGEN VAN ACCESSOIRES
23. Mag ik accessoires of andere wijzigingen of toevoegingen aanbrengen in het voertuig?

24. Heb ik recht op een vergoeding voor niet-verwijderde accessoires?

AANSPRAKELIJKHEID VOOR ANDERE SCHADE AAN HET VOERTUIG DAN CASCOSCHADE
25. Hoe is het risico voor aan of met het voertuig veroorzaakte schade verzekerd of afgedekt?

dekking van cascoschadeverzekeringen. Ook voor cascoschade geldt dat in sommige gevallen geen dekking bestaat en dat de

voorwaarden voor de afdekking gelden.
26. Moet ik bij gedekte WA- of cascoschade een eigen bijdrage betalen?

terug. Een verhoging van de eigen bijdrage in verband met dat schadegeval wordt dan ook teruggedraaid.
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27. Zijn er andere verzekeringen van toepassing?

afzonderlijke voorwaarden.
28. Wat moet ik doen bij casco- of WA-schade?
In de Aanvullende voorwaarden of in de afzonderlijke dekkings- en verzekeringsvoorwaarden is vermeld wat u moet doen bij

30. Hoe is de aansprakelijkheid voor andere schade aan het voertuig dan cascoschade geregeld?
Als er schade aan het voertuig ontstaat die niet in de Aanvullende voorwaarden of de bij het leasecontract gevoegde verzekerings-

het voertuig is veroorzaakt en zo ja hoe vaak en - voor zover bekend - wanneer dat is gebeurd. Als u die verklaring wilt gebruiken

L. GEBRUIK VAN HET VOERTUIG
32. Hoe dient met het voertuig te worden omgegaan?
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In de Aanvullende voorwaarden is vermeld in welke landen het voertuig mag komen.

Het voertuig mag niet tegen betaling aan derden ter beschikking worden gesteld.
33. Wie mogen het voertuig besturen?

overige kan iedereen die in het bezit is van een voor het voertuig geldig rijbewijs het voertuig besturen. Daarbij geldt natuurlijk wel

34. Ben ik aansprakelijk voor het doen en laten van andere gebruikers van het voertuig?

M. REPARATIE EN ONDERHOUD
35. Wie verricht het dagelijks onderhoud van het voertuig?

onderhoud moet vragen.

met de onderhoudsbeurt gewacht worden tot het voertuig weer in Nederland is. Voorwaarde daarbij is dat het voertuig na het

toestemming moet worden gevraagd.
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vergoed.

onderhoudskosten weer aan u in rekening worden gebracht.

N. VERVANGEND VERVOER

dat verzoek tegemoet te komen.

40. Wie organiseert de inzet van een vervangend voertuig?

41. Wat zijn de verdere voorwaarden voor gebruik van een vervangend voertuig?

voertuig.
42. Wat kan ik doen als ik onderweg pech krijg met het voertuig?
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O. BESLAG OP HET VOERTUIG EN BOETES
43. Wat moet ik doen als er beslag op het voertuig wordt gelegd?

daarvan wordt in het leasecontract vermeld.
45. Moet ik bijhouden wie er in het voertuig rijdt?

het goed om bij te houden wie er in het voertuig rijdt.

P. OPZEGGING VAN DE LEASEOVEREENKOMST EN DE OPZEGGINGSVERGOEDING
46. Kan ik de leaseovereenkomst opzeggen voordat de leaseperiode voorbij is?

van ten minste 1 maand in acht nemen.

vermeld in de Aanvullende voorwaarden. Bij wijziging van die gegevens ontvangt u daarvan bericht.

komt.
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47. Hoe wordt de hoogte van de opzeggingsvergoeding bepaald bij opzegging na het eerste jaar?

1. Berekening

Rekenvoorbeeld:
Het vaste percentage is 50%. Het termijnbedrag is € 200,-. De overeengekomen leaseperiode is 36 maanden.
U zegt op tegen het begin van de 25e maand.
Zonder de opzegging zou u aan termijnbedragen nog 12 maanden x € 200,- = € 2.400,- moeten betalen.
De opzeggingsvergoeding bedraagt dus 50% van € 2.400,- = € 1.200,-.

voorwaarden wordt in dat geval met een rekenvoorbeeld toegelicht.

het bedrag van het verschil tussen de gezamenlijke termijnbedragen die u hebt betaald en nog moet betalen tot het
u direct de leaseovereenkomst voor de kortere duur was aangegaan.
48. Als volgens de Aanvullende voorwaarden opzegging voor het begin van het tweede jaar van de leaseperiode mogelijk is,
hoe wordt de opzeggingsvergoeding dan bepaald?

49. Kan de leaseovereenkomst worden opgezegd als ik overlijd?
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Q. ONTBINDING VAN DE LEASEOVEREENKOMST
50. Kan de leaseovereenkomst ontbonden worden?

onverantwoord is het voertuig te herstellen.

51. Moet ik een vergoeding betalen bij ontbinding van de leaseovereenkomst door de leasemaatschappij?

De ontbindingsvergoeding bent u verschuldigd naast andere bedragen.

rekening brengen.

ontbindingsvergoeding verschuldigd.

R. SCHADE DOOR EEN GEBREK AAN HET VOERTUIG
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S. ADRESWIJZIGING
53. Wat moet ik doen als ik verhuis?

T. TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLENCOMMISSIE
54. Welk recht is van toepassing op de leaseovereenkomst?

55. Hoe lossen we geschillen op?

een termijn van 5 weken. Zij vermeldt dat zij het geschil bij de gewone rechter aanhangig zal maken als u binnen

kennis te nemen.

besluit het bindend advies binnen 2 maanden ter toetsing aan de rechter voor te leggen en de rechter het bindend advies
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U. WIJZIGING VAN DE LEASEOVEREENKOMST
56. Is het mogelijk de leaseovereenkomst te wijzigen?

V. HOOFDELIJKHEID

W. INLEVERING VAN HET VOERTUIG EN AFHANDELING VAN BIJ INNAME AAN HET VOERTUIG
GECONSTATEERDE SCHADE
58. Wanneer moet ik aan het einde van de leaseovereenkomst het voertuig inleveren?

leasetermijn over die dag of dagen wordt in dat geval aan u terugbetaald.
59. Waar moet ik het voertuig inleveren?

61. Hoe wordt de staat van het voertuig bij inlevering vastgesteld?

62. Ben ik aansprakelijk voor bij inname van het voertuig geconstateerde schade,
verontreiniging of ontbrekende toebehoren en documenten?

verontreinigingen. Daarbij is telkens vermeld in hoeverre dergelijke schade voor uw rekening komt.
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63. Welk bedrag komt voor mijn rekening als ik aansprakelijk ben voor beschadigingen?
bij één schadegeval meer beschadigingen zijn veroorzaakt.

beschadigingen telkens het bedrag van de eigen bijdrage na verhoging De beschadigingen met de laagste herstelkosten
worden daarbij gezien als de eerste 2 beschadigingen.
1 beschadiging worden beschouwd. Een voorbeeld daarvan is schade door steenslag.

64. Wat als ik het niet eens ben met het oordeel van de leasemaatschappij?

in kennis stellen van uw bezwaar.

dient te betalen.

moet worden afgehandeld.
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X. PERSOONSREGISTRATIE
65. Worden mijn persoonsgegevens geregistreerd?
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Behorend bij de “Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease”.
I.
De volgende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op de betreffende artikelen uit de Algemene
Voorwaarden:
artikel 7
Het leasecontract eindigt tevens bij overschrijding van een totaalkilometrage van 150.000 km voor benzine
auto’s en 180.000 km voor diesel auto’s.
artikel 8
Het voertuig kan worden afgehaald bij de leverende dealer. Hiervoor dient de lessee zich te legitimeren
middels een geldig legitimatiebewijs. Desgewenst kan het voertuig tegen betaling worden afgeleverd op
een willekeurig adres in Nederland. De hoogte van de te betalen transportkosten staat vermeld op
www.directleaseprivate.nl.
artikel 11
Het kenteken is ten naam gesteld op naam van de lessee.
artikel 16
Waarborgsom
Het betalen van een waarborgsom is bij DirectLease niet van toepassing. Dit is een positieve afwijking ten
opzichte van de algemene voorwaarden Stichting Keurmerk Private Lease.
artikel 17
Vooruitbetaling
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.
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.
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Voorbeeld:
U heeft een bedrag van € 2.700 vooruitbetaald voor een contract van 36 maanden. De door u te betalen
leasetermijnen zijn daardoor met € 75 (€ 2.700 / 36) verlaagd. 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 (administratieve) saldo van uw vooruitbetaling is;
- u eenmalig een rekening sturen voor dit bedrag onder de noemer ‘vooruitbetaling leasetermijnen’;
- In onze administratie maandelijks een gelijk bedrag toerekenen aan uw leasecontract. U kunt niet meer
over het vooruitbetaalde bedrag beschikken en het is niet mogelijk om dit bedrag gedurende de
leaseperiode te wijzigen;;
- de eventuele administratievergoeding voor deze faciliteit op het leasecontract vermelden.
artikel 20
Betaling van de termijnbedragen vindt plaats middels automatische incasso.
artikel 22
Tussentijdse opzegging door de lessee, dan wel door de leasemaatschappij in geval van niet nakoming van
de betalingsverplichtingen door de lessee, geschiedt tegen betaling van 50% van de resterende
leasetermijnen met inachtneming van artikel 47 van deze aanvullende voorwaarden.
artikel 25
De regeling met betrekking tot de dekking van WA- en Cascoschade is opgenomen in het document
“verzekeringsvoorwaarden” dat is te downloaden op de website van DirectLease Private Lease.
artikel 26
Het eigen risico WA bedraagt € 150,- per gebeurtenis, het eigen risico voor Cascoschades bedraagt € 300,per gebeurtenis. Wanneer sprake is van zowel WA- als Cascoschade bij een incident dan wordt maximaal
€ 300,- eigen risico in rekening gebracht. Indien sprake is van meer dan 2 schuldschades per jaar zal het
eigen risico Casco worden verhoogd naar € 1.000,artikel 27
Personen Ongevallen Inzittenden verzekering (POI) of Schade Verzekering Inzittenden (SVI) zijn optioneel
op te nemen in het leasecontract.
artikel 28
-In geval van schade aan of veroorzaakt door de Auto is de Lessee verplicht DirectLease hiervan terstond in
kennis te stellen en zo spoedig mogelijk aan DirectLease de verklaringen van getuigen en/of andere
bescheiden te overleggen welke op de gebeurtenis betrekking hebben, zulks onder inzending van een
volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier.
-De Lessee dient de politie te verzoeken proces-verbaal van het gebeuren op te maken. De Lessee zal zich
in zodanige situaties steeds onthouden van het doen van toezeggingen of verklaringen waaruit een
erkenning van enige verplichting tot schadevergoeding zou kunnen worden afgeleid en in het algemeen
van alles wat de belangen van DirectLease (en haar assuradeur) zou kunnen schaden.
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-Niet-nakoming door Lessee van de in de voorgaande leden van dit artikel bedoelde verplichtingen leidt
voor de Lessee tot volledige schadeplichtigheid tegenover DirectLease.
-In geval van schade, als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de Lessee gehouden DirectLease tijdig een alsdan
voor de Lessee bindende instructie te vragen over het bedrijf dat de schade zal herstellen.
-Kosten en schade die niet in de prijs zijn begrepen of niet door de verzekering worden gedekt, alsmede
betaling van boetes e.d. voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van de Auto, komen
voor rekening van de Lessee.
-In geval van diefstal van een navigatiesysteem met demontabel front / display worden de initi le kosten
vergoed. Bovengenoemde componenten en waardevolle spullen mogen niet onbeheerd in het voertuig
achterblijven. Is dat wel het geval, dan is de Lessee bij diefstal ook verantwoordelijk voor schade aan de
auto.
artikel 29
Indien na een ongeval het voertuig niet meer kan rijden zal het worden afgesleept naar het dichtstbijzijnde
reparatie- of bergingsbedrijf. De berijder en eventuele inzittenden zal een vervangende auto ter
beschikking worden gesteld.
artikel 32
Het voertuig mag uitsluitend worden bereden in de op de bij het voertuig geleverde groene kaart
vermelde landen.
artikel 36
Het voertuig mag uitsluitend worden onderhouden in een door DirectLease aangewezen autobedrijf,
zijnde een Van Mossel Vestiging, onderdeel van de Van Mossel Automotive Groep waartoe ook
DirectLease behoort. Dit is dus niet per definitie een dealer van het automerk waarin gereden wordt. Een
overzicht van alle Van Mossel Vestigingen is te vinden via de volgende link:
https://www.vanmossel.nl/vestigingen/
artikel 39
Standaard zit vervangend vervoer na 72 uur in het leasecontract. Optioneel kan vervangend vervoer na
24 uur worden afgesloten tegen een meerprijs.
artikel 41
De minimale (huur)klasse voor vervangend vervoer is de A-klasse (Volkswagen Up of gelijkwaardig)
artikel 42
Lessee heeft recht op pechhulp in geval van pech onderweg in de op de groene kaart vermelde landen.
Hiertoe belt lessee met het alarmnummer van DirectLease. Indien het voertuig niet meer kan rijden zal het
worden afgesleept naar het dichtstbijzijnde reparatie- of bergingsbedrijf. De berijder en eventuele
inzittenden zal een vervangende auto ter beschikking worden gesteld.
artikel 44
Boetes en naheffing van parkeerboetes worden rechtstreeks in rekening gebracht bij de lessee zonder
tussenkomst van de leasemaatschappij. Het kenteken staat op naam van de lessee.

4

Aanvullende voorwaarden | Private Lease van DirectLease

artikel 46
Tussentijdse opzegging zijdens de lessee is mogelijk na het verstrijken van het eerste jaar tegen betaling
van een opzeggingsvergoeding (zie artikel 47). Hierbij wordt een opzeggingstermijn in acht genomen van
een maand.
artikel 47
De hoogte van de vaste opzeggingsvergoeding bedraagt 50% van de resterende termijnen met in
achtneming van hetgeen vermeld staat in artikel 47 lid 2.
Conform dit artikel bedraagt de maximum opzeggingsvergoeding: het verschil tussen de gezamenlijke
termijnbedragen die zijn betaald en nog moeten worden betaald tot het moment van opzegging en de
gezamenlijke (hogere) termijnbedragen die betaald zouden moeten worden tot dat moment indien de
leaseovereenkomst direct voor deze kortere periode zou zijn aangegaan.
Rekenvoorbeeld
Uitgangspunt: contract met looptijd 36 maanden. Tussentijdse opzegging geschiedt in de 24e maand.
Looptijd 24 maanden: leaseprijs € 289,Looptijd 36 maanden: leaseprijs € 249,De vaste opzeggingsvergoeding bedraagt 50% van 12 termijnen x € 249 = € 1.494,De maximale opzeggingsvergoeding bedraagt 24 x (€ 289,- minus € 249,-) = 24 x € 40,- = € 960,In dit geval wordt maximaal € 960,- in rekening gebracht.
artikel 49
Ook als het Leasecontract is ondertekend door twee personen en de andere persoon is niet overleden, kan
de Leaseovereenkomst wegens uw overlijden direct worden opgezegd. Dit is een positieve afwijking ten
opzichte van de algemene voorwaarden Stichting Keurmerk Private Lease.
II.
Optioneel wordt aangeboden een Personen Ongevallen Inzittende Verzekering (POI).
Dit is een aanvulling op de autoverzekering. De POI komt tot uitkering wanneer een inzittende van de auto
als gevolg van een ongeval blijvend invalide raakt of komt te overlijden. De uitkering betreft een vast
bedrag.
III.
Optioneel wordt aangeboden een Schade Verzekering Inzittenden (SVI).
Dit is een aanvulling op de autoverzekering. De SVI dekt niet alleen lichamelijke - maar ook materiële
schade van inzittenden. Bij de SVI worden geen vaste bedragen uitgekeerd maar zijn de werkelijke kosten
gedekt.
IV.
Mogelijkheid tot overzetting van het Private Leasecontract.
Het is mogelijk het leasecontract éénmalig onomkeerbaar over te laten zetten op naam van een andere
natuurlijke persoon. Hiermee gaan alle rechten en verplichtingen over naar de overnemende persoon. De
kosten van deze overzetting bedragen €198,- inclusief btw.
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V.
Bezoek- en correspondentieadres:
DirectLease B.V.
Goudstraat 70
7554 NE Hengelo
Telefoon 0541 571710 (algemeen)
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