Aanvullende voorwaarden

AANVULLENDE
VOORWAARDEN
Private lease Oostendorp Autolease

Industrielaan 1
5405 AA Uden
Postbus 189
5400 AD Uden
0413 24 20 33
oostendorp-autolease.nl

Artikel 1
Voor de verzekeringsvoorwaarden verwijzen wij u naar onze website www.oostendorp-autolease.nl. Vanaf onze website
kunt u de verzekeringsvoorwaarden, versie 20160126_PLK_2_Verzekeringsvoorwaarden Oostendorp Autolease
alsmede de Inzittenden verzekering met versie 20160126_PLK_2_Schade verzekering Inzittenden downloaden.

Artikel 7
De leaseovereenkomst wordt beëindigd wanneer de leaseperiode is verstreken zoals in de leaseovereenkomst is overeengekomen met een maximum van 60 maanden en/of met een maximum kilometrage van:
•
Benzineauto: 120.000 kilometer
•
Dieselauto: 150.000 kilometer

Artikel 8
De auto kan worden opgehaald bij de dealer die vermeld is op de leaseovereenkomst. U dient de auto in persoon af te
halen en dient daarbij een geldig Nederlands rijbewijs te overleggen. Bij aflevering van de auto wordt een afleveringsformulier opgesteld, waarop het kenteken, de kilometerstand, en een opsomming van de bij de auto geleverde toebehoren worden genoteerd. Dit afleveringsformulier moet door u en de leverende dealer worden ondertekend.

Artikel 11
De auto wordt met kenteken op uw naam van gesteld en in de Registratie Tenaamstelling Leasemaatschappijen (RTL)
geregistreerd ten name van Oostendorp Autolease.

Artikel 12 en 39
Voor vervangend vervoer in Nederland tijdens reparatie of onderhoud zijn de kosten na 48 uur inbegrepen. Het recht
op vervangend vervoer, bestaat slechts gedurende de periode van reparatie. U dient zelf bij de reparateur te informeren
naar de vorderingen van het herstel. U dient zelf zorg te dragen voor de afmelding van de huurauto bij de verhuurder.
Tegen meerprijs kunt u kiezen voor vervangend vervoer na 24 uur.

Artikel 15
De meer gereden kilometers worden jaarlijks in rekening gebracht op basis van uw opgave van de kilometerstand tegen
de in de leaseovereenkomst overeengekomen meerkilometerprijs. De meerkilometersprijs is vermeld op de leaseovereenkomst. De laatste eventuele verrekening van meer gereden kilometers zal plaatsvinden bij beëindiging van de
leaseovereenkomst.

Artikel 20
Betaling door u vindt plaats door middel van een automatische incasso, doorlopende machtiging particulieren.
De maandelijkse leasetermijn wordt op de 1ste werkdag van de maand waarin deze is verschuldigd geïncasseerd.

Artikel 22 en 51
Bij voortijdige ontbinding door Oostendorp Autolease in verband met wanbetaling is naast de openstaande bedragen
een ontbindingsvergoeding verschuldigd. De ontbindingsvergoeding is gelijk aan 40% van de gezamenlijke termijnbedragen over de resterende duur van de in de leaseovereenkomst vastgesteld leaseperiode.
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Artikel 25
Al onze auto’s zijn WA/Casco verzekerd. Voor de verzekeringsvoorwaarden verwijzen wij u naar onze website
www.oostendorp-autolease.nl. Vanaf onze website kunt u de verzekeringsvoorwaarden, versie
20160126_PLK_2_Verzekeringsvoorwaarden Oostendorp Autolease alsmede de Inzittenden verzekering met
versie 20160126_PLK_2_Schade verzekering Inzittenden downloaden.

Artikel 26
In de leaseovereenkomst is het bedrag van de Eigen Bijdrage vermeld. Wanneer door u meer dan 2 niet
verhaalbare schades zijn veroorzaakt binnen 12 maanden is Oostendorp Autolease gemachtigd de Eigen Bijdrage te
verhogen naar € 750,- inclusief BTW per niet verhaalbare schade. Deze verhoogde Eigen Bijdrage blijft van
toepassing voor de resterende leaseperiode. De verhoging geldt niet als u het volledige bedrag van de
cascoschade of WA-schade zelf heeft vergoed.. Als de schade is verhaald op een derde, betaald Oostendorp
Autolease u uiteraard de Eigen bijdrage in verband met die schade terug. Een verhoging van de Eigen Bijdrage
in verband met het schadegeval wordt dan ook teruggedraaid.

Artikel 27
Op de leaseovereenkomst is een Schade Verzekering Inzittende (SVI) afgesloten. De voorwaarden van deze verzekering
zijn via onze website op te vragen.

Artikel 28
In geval van schade aan, met of door de auto veroorzaakt, of vermissing van de auto of onderdelen daarvan,
of enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, bent u binnen 24 uur verplicht:
•
Oostendorp Autolease daarvan per email, online, of indien dit niet mogelijk is, telefonisch op de hoogte te
stellen;
•
Bij vermissing van de auto en bij ( het vermoeden van) een strafbaar feit aangifte te doen bij de politie;
•
Binnen 48 uur na de gebeurtenis een volledig ingevuld en ondertekend Europees Schadeformulier aan
Oostendorp Autolease te zenden;

Artikel 29
In geval van stranding/ ongeval binnen Nederland verzorgt de Alarmservice:
•
Vervoer van de bestuurder en de andere inzittende(n) van de personenauto naar een gezamenlijk adres in
Nederland. Het vervoer moet direct na het voorval plaatsvinden.
•
Berging van:
- de personenauto en/of
- de daaraan gekoppelde aanhanger en
- de daarmee vervoerde landing/bagage
•
Vervoer van de zaken die hierboven zijn omschreven naar:
- uw woonplaats/ plaats van vestiging of
- naar een andere, door Oostendorp Autolease aan te wijzen bestemming binnen Nederland.

Artikel 32
Landen waar het is toegestaan om met de auto te rijden zijn:
O
Oostenrijk		
F
Frankrijk				
AL
Albanië			
FIN
Finland					
AND Andorra			
GB
Verenigd Koningrijk en Noord Ierland
B
België			
GR
Griekenland				
BG
Bulgarije		
H
Hongarije				
BY
Wit Rusland		
HR
Kroatië					
CH
Zwitserland		
I
Italië					

M
MA
MD
MK
N
NL
P

Malta
Marokko
Moldavië
F.Y.R.O.M.
Noorwegen
Nederland
Portugal
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CY¹
CZ
D
DK
E
EST
TN

Cyprus				
Tsjechische Republiek		
Duitsland			
Denemarken			
Spanje				
Estland				
Tunesië				

IL
IRL
IS
L
LT
LV
TR

Israël			
Ierland			
IJsland			
Luxemburg		
Litouwen		
Letland			
Turkije			

PL
RO
RUS
S
SRB²
SLO
UA

Polen
Roemenië
Rusland
Zweden
Servië
Slowaakse Republiek
Oekraïne

1) In Cyprus mag alleen in de geografische delen van Cyprus die bestuurd worden door de regering van de Republiek
Cyprus gereden worden
2) In Servië mag alleen in de Republiek Montenegro en in de geografische delen van Servië die bestuurd worden door
de regering van Servië gereden worden.
Tijdens het contract kan een wijzing van de landen worden doorgevoerd in verband met oorlog, overstroming of andere
omstandigheden die de veiligheid in het geding brengt. Bij twijfel neem contact op met Oostendorp Autolease.

Artikel 33
De bestuurder dient minimaal 1 jaar in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs.

Artikel 41
De huurklasse voor inzet van vervangend vervoer is klasse A auto ( bv. Toyota Aygo, Hyundai I10, VW Up etc.)
Artikel 42
Vanuit Oostendorp Autolease ontvangt u een mobiliteitspas met daarop de telefoonnummers die u kunt bellen in noodsituaties. Dit nummer is 24/7 bereikbaar. Vanuit onze mobiliteitsservice wordt er getracht u zo spoedig mogelijk weer
mobiel te maken.
Artikel 44
Alle boetes, naheffingsaanslagen parkeerbelastingen en de gevolgen van andere maatregelen in verband met het
gebruik van het voertuig worden rechtstreeks naar u gestuurd omdat de auto op uw naam is geregistreerd. U blijft te
allen tijde verantwoordelijk voor alle boetes, naheffingsaanslagen parkeerbelasting of andere sancties die u worden
opgelegd.
Artikel 46
Wanneer u de leaseovereenkomst voortijdig wilt opzeggen, kunt u een opzeggingsverklaring downloaden vanaf onze
website. Deze dient u ingevuld en ondertekend op te sturen naar het onderstaande adres:
Oostendorp Autolease
T.a.v.: Afdeling Private Lease
Industrielaan 1
5405 AA UDEN
Of u kunt de opzeggingsverklaring mailen naar private@oostendorp-autolease.nl
Artikel 47
Het vaste percentage van de opzeggingsvergoeding is 40% van de resterende termijnbedrag.
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Rekenvoorbeeld:
U heeft een leasecontract afgesloten van 48 maanden. Het termijnbedrag is € 249,-. U zegt op tegen het begin van
de 36e maand.
Zonder opzegging zou u aan termijnbedragen nog 12 maanden x € 249,- = € 2988,- moeten betalen.
De opzeggingsvergoeding bedraagt dus 40% van € 2988,- = € 1195,20
Bovengrens opzegvergoeding
Er is een grens gesteld aan de opzegvergoeding. Bereken hiervoor het verschil tussen de gezamenlijke termijnbedragen
die je hebt betaald en nog moet betalen tot het moment van opzegging, en de gezamenlijke - hogere - termijnbedragen
die je tot dat moment had moeten betalen als je direct de leaseovereenkomst voor de kortere duur was aangegaan. Het
bedrag dat hier uitkomt, is de maximale opzegvergoeding die je betaalt.
Een rekenvoorbeeld
Leasetermijn obv 48 maanden € 249,Leasetermijn obv 36 maanden € 299,Verschil nog te betalen is het verschil in leasetermijn over de verstreken periode:
299 - 249 = 50,- x 36 maanden is € 1.800,In dit geval is de bovenste berekening voor jou het voordeligst. Deze € 1.195,20 is de opzegvergoeding die je dan aan
ons moet betalen. Het is belangrijk dat de opzegvergoeding aan Oostendorp Autolease betaald is op de dag dat je de
auto komt inleveren. Deze opzeggingsvergoeding staat los van de eventueel gereden meer kilometers en/of inleverschades waarvoor separaat een factuur volgt.
Voorwaarden Zekerheidspakket
Indien er bij het aangaan van een private leaseovereenkomst gekozen wordt voor het zekerheidspakket kan een consument de leaseovereenkomst voortijdig beëindigen, zonder dat consument aan Oostendorp Autolease een vergoeding is
verschuldigd als aan de daaraan gestelde voorwaarden wordt voldaan.
De leaseovereenkomst kan in dat geval zonder extra kosten van voortijdige contract beëindiging worden opgezegd
wanneer één van onderstaande gebeurtenissen zich voordoet gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst en van
de looptijd van de leaseovereenkomst minimaal 12 maanden is verstreken.
•
•
•
•

Onvrijwillig ontslag
Arbeidsongeschiktheid
Inkomensverlies door echtscheiding
Overlijden van één van de contractanten

De leaseovereenkomst kan per het einde van de maand opgezegd worden wanneer er sprake is van een niet vrijwillig
ontslag van de contractant die hoofdkostwinner is.
In het geval dat een echtscheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap, lijdt tot een dusdanig inkomstenverlies, waardoor er niet meer aan de verplichtingen uit de leaseovereenkomst kan worden voldaan, kan de leaseovereenkomst worden ontbonden.
Daarnaast kan het contract worden opgezegd wanneer de overeenkomst door twee contractanten wordt aangegaan en
één van deze twee contractanten gedurende de looptijd komt te overlijden.
Wanneer een van bovenstaande gevallen zich voordoet en de consument de situatie aantoont door overlegging van:
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• een vaststellingsovereenkomst, een beschikking van de kantonrechter en/of een door het UWV afgegeven
ontslagvergunning, of een schriftelijke bevestiging van de werkgever van lessee dat het dienstverband niet wordt
verlengd, in geval van onvrijwillig ontslag;
• een WIA beschikking in geval van arbeidsongeschiktheid;
• een echtscheidingsvonnis, een ontbindingsbeschikking of een ontbindingsovereenkomst in geval van echt
scheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap en relevante financiële informatie;
•
een ‘uittreksel register van overlijden’ in geval van overlijden van één van de contractanten.
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.
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 voor
uitbetaalde 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.

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 mailbericht gericht 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)handelingen ongedaan te maken.
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Geen van de partijen is gehouden tot enige vergoeding van schade of kosten als de overeenkomst om deze redenen
ontbonden wordt. U bent enkel gerechtigd tot ontbinding als 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 verstrekken. Wij zullen 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 gestelde 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 vaststelling 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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