
Algemene Voorwaarden bij 
Private Lease Overeenkomst 
Volkswagen Leasing B.V.

Artikel 1. Toepassing en wijziging voorwaarden
1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing 

op de tussen Volkswagen Leasing B.V., (hierna 

genoemd : “Leasemaatschappij”), en een klant, niet 

handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf 

(u) gesloten Private Lease Overeenkomst (hierna 

genoemd: “Contract”).

1.2  Het Contract is bedoeld om het leasen van de door 

u bestelde leaseauto (hierna genoemd: “auto”) 

mogelijk te maken voor een vastgesteld aantal 

maanden, waarbij een aantal te rijden kilometers is 

afgesproken.

1.3  De auto blijft in alle opzichten het eigendom van 

Leasemaatschappij. U mag de auto niet vervreemden, 

verpanden, of met andere rechten bezwaren.

1.4  U mag gebruik maken van de auto, volgens de 

voorwaarden van het Contract en deze Algemene 

Voorwaarden.

1.5  Afwijkende voorwaarden zijn alleen van toepassing 

als deze schriftelijk tussen u en Leasemaatschappij 

zijn overeengekomen.

1.6  Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden 

nietig is of vernietigd wordt, blijven de Algemene 

Voorwaarden voor het overige zoveel mogelijk 

gelden en wordt de betreffende bepaling vervangen 

door een bepaling die de oorspronkelijke bedoeling 

van de bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 2. Contractduur
2.1  Het Contract eindigt na afloop van de overeen-

gekomen looptijd in maanden, gerekend vanaf 

de datum van aflevering van de auto, tenzij 

Leasemaatschappij gebruik maakt van de 

mogelijkheid om het Contract vroegtijdig te 

beeindigen.

2.2  Wanneer u vóór het bereiken van de einddatum 

van het contract al het aantal overeengekomen 

kilometers heeft gereden, blijft de auto tot het einde 

van het contract gewoon door u in gebruik, tenzij 

het door de Leasemaatschappij voor uw type auto 

vastgestelde maximum kilometeraantal is bereikt. 

Het voor uw type auto vastgestelde maximaal  

aantal kilometers kunt u vinden in uw contract.  

U moet daarbij het contractueel overeengekomen 

leasetarief blijven betalen aan Leasemaatschappij.

2.3  Wanneer u minder kilometers met de auto rijdt dan 

u met Leasemaatschappij bent overeengekomen, 

kunt u de Leasemaatschappij schriftelijk vragen 

de looptijd van het Contract te verlengen. 

Verlenging van het Contract vindt alleen plaats als 

u schriftelijke goedkeuring van Leasemaatschappij 

ontvangt.

2.4  Bij verlenging blijven de contractueel overeen-

gekomen voorwaarden uit het Contract en deze 

algemene voorwaarden van toepassing.
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2.5  In geval van annulering van de bestelde auto op 

uw verzoek, nog voordat de auto wordt afgeleverd, 

zullen alle daarmee gemoeide kosten voor uw 

rekening komen.

Artikel 3. Leaseprijs
3.1  De leasetermijn (leaseprijs) omvat de kosten van 

het normale gebruik van de auto en diensten die in 

het Contract van toepassing zijn verklaard.

3.2  Inbegrepen in de leaseprijs zijn, tenzij anders in 

het Contract is aangegeven: 

 a) aanschaf van de auto en afschrijving daarop;

 b) rente over de investering in de auto;

 c) kosten rijklaar maken;

 d) keuringen;

 e) WA verzekering; 

 f) motorrijtuigenbelasting (MRB);

 g) reparatie en onderhoud;

 h) vervanging van banden;

 i) vervangend vervoer;

 j) administratie kosten, afschrijving en rente;

 k) 24-uurs-hulpdienst.

 Alle bedragen zijn inclusief BTW.

3.3  De leaseprijs is door Leasemaatschappij berekend 

aan de hand van de op dat moment bekende 

gegevens en rekening houdend met de looptijd in 

maanden en het aantal kilometers dat u verwacht 

tijdens de looptijd van het Contract met de auto te 

zullen rijden.

3.4  Voor zowel méér als voor minder door u gereden 

kilometers ten opzichte van het opgegeven aantal 

vermeldt het Contract de verrekenprijs per 

kilometer. 

3.5  Leasemaatschappij is niet verplicht om als bij 

tussentijdse verrekening blijkt dat u minder 

kilometers hebt gereden, meer dan 10% van het 

overeengekomen kilometrage te vergoeden

3.6  Jaarlijks zal Leasemaatschappij voor uw auto het 

aantal verreden kilometers zoals bekend in de 

administratie bij Leasemaatschappij vergelijken 

met het gecontracteerde aantal kilometerss. U 

bent verplicht om na ontvangst van het verzoek van 

Leasemaatschappij mee te werken aan controle op 

het aantal werkelijk verreden kilometers.

3.7  Als het aantal gereden kilometers niet kan worden 

vastgesteld aan de hand van de kilometerteller, 

zal het ontbrekende aantal kilometers door 

Leasemaatschappij worden geschat of vastgesteld 

op basis van de bij Leasemaatschappij bekende 

gegevens.

3.8  Als er contractueel een waarborgsom is overeen-

gekomen, geldt deze waarborgsom voor de gehele 

duur van het Contract en kunt u pas aanspraak 

maken op de terugbetaling hiervan nadat alle 

vorderingen uit hoofde van het Contract volledig 

aan Leasemaatschappij zijn betaald. De borgsom 

moet vóór de bestelling van de auto door Lease-

maatschappij zijn ontvangen. De borgsom heeft 

géén invloed op de berekening van de leaseprijs.

3.9  Als een aanbetaling (op de huurprijs of leaseprijs) 

onderdeel is van het Contract, zal dit bedrag door 

Leasemaatschappij in mindering worden gebracht 

op de investering, met als gevolg dat dit leidt tot 

een lagere leaseprijs. De aanbetaling moet vóór de 

bestelling van de auto door Leasemaatschappij zijn 

ontvangen. 

Artikel 4. Winterbanden
4.1  In het geval dat “winterbanden” zijn opgenomen in 

het Contract gelden onderstaande voorwaarden:

 a.  kosten voor (normaal gebruik van) de 

winterbanden, het wisselen en in opslag houden 

van de banden zijn opgenomen in het Contract 

via de component “winterbanden”;

 b.  U moet er zelf voor zorgen dat de winterbanden 

op tijd worden gewisseld, wat in ieder geval 

betekent dat de winterbanden vanaf 1 november 

gemonteerd mogen worden en uiterlijk 1 april 

weer moeten zijn omgewisseld voor de 

standaardbanden;

 c.  de kosten van het niet op tijd wisselen zijn voor 

uw rekening;

 d.  Leasemaatschappij bepaalt waar en door wie 

de banden worden geleverd en gewisseld en 

het merk en type van de winterband. Zowel de 

zomer- als winterbanden blijven daarbij in 

eigendom van Leasemaatschappij;

 e.  afhankelijk van de leverancier van de 

winterbanden zal de auto worden voorzien 

van de bestaande velgen of stalen velgen. 

Leasemaatschappij zal de leverancier volgen in 

diens beleid.
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Artikel 5. Niet inbegrepen zijn in de leaseprijs 
5.1  Alle kosten met betrekking tot het gebruik van de 

auto (zoals de brandstof) komen voor uw rekening, 

tenzij uit het Contract anders blijkt.

5.2  U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van 

niet in de leaseprijs opgenomen hulpmiddelen, 

die door een (plaatselijke) overheid worden vereist. 

Zulke hulpmiddelen kunnen wel op uw verzoek 

worden meegeleast en in de leaseprijs worden 

opgenomen.

5.3  Kosten die niet bij het normale gebruik van de 

auto horen, zoals komen voor uw rekening. 

Hieronder vallen ondermeer (maar niet alleen): 

boetes, (zware) beschadigingen als gevolg van 

onzorgvuldig gebruik van de auto, kosten van 

reiniging van de auto, parkeer- en stallingskosten, 

bijvullen van olie en vloeistoffen, accessoires die 

later door gewijzigde wetgeving moeten worden 

aangebracht, updates van navigatieapparatuur, 

overheidsheffingen die niet in de leaseprijs zijn 

opgenomen.

Artikel 6. Aanpassing van de leaseprijs
6.1  De leaseprijs kan na drie maanden na het afsluiten 

van het Contract worden aangepast wanneer tussen 

de datum van tariefberekening en de datum van 

aflevering van de auto zich wijzigingen voordoen 

in de componenten van de leasetermijn zoals 

genoemd in art. 3.2.

6.2  Tijdens de looptijd van het Contract kan 

Leasemaatschappij de leasetermijn vanaf drie 

maanden na ondertekening van het Contract 

aanpassen in geval van wijziging van:

 a)  de Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen 

(BPM), motorrijtuigenbelasting (MRB) dan 

wel andere externe omstandigheden die van 

invloed zijn op het economisch risico c.q. 

het waardeverloop van de auto en/of andere 

overheidsmaatregelen en heffingen die van 

invloed zijn op de kosten;

 b)  verzekeringspremie;

 c)  de specificatie van de auto op uw verzoek, dan wel 

als gevolg van wettelijke Voorwaarden;

 d)  bij bovengemiddelde kosten (onderhoud, 

reparaties, schade, et cetera) die het gevolg zijn 

van onzorgvuldig of onjuist gebruik van de auto;

 e)  de kostencomponenten Reparatie, Onderhoud, 

Banden en Vervangend vervoer. Deze kunnen 

worden aangepast aan het geldende CBS 

prijsindex arbeid, inkomen en sociale zekerheid, 

onderdeel van reparatie en onderhoud (code 

07230), indien deze prijsindex vanaf de 

aanvang van de leaseperiode of de datum van 

de laatste aanpassing van bovengenoemde 

kostencomponenten met minimaal 5% wijzigt. 

De aanpassing zal met terugwerkende kracht 

plaatsvinden en ingaan vanaf het moment van 

aanpassing van de CBS prijsindex. 

6.3  Wanneer het werkelijke met de auto gereden 

kilometers meer dan 10% afwijkt van de 

in het Contract vermelde kilometers, heeft 

Leasemaatschappij het recht de leaseprijs en 

zonodig ook de looptijd aan te passen aan het 

werkelijke gebruik. De aangepaste leaseprijs geldt 

vanaf de ingebruikname van de auto en zal worden 

verrekend met eerder in rekening gebrachte 

bedragen.

6.4  De aangepaste leasetermijn geldt vanaf het moment 

dat de omstandigheden zich hebben gewijzigd.

 

Artikel 7. Betaling van de leaseprijs
7.1  U moet de leaseprijs en andere bedragen steeds op 

tijd betalen:

 a)  de “leaseprijs”, telkens uiterlijk op de eerste 

werkdag van de maand waarvoor de leasetermijn 

betaald moet worden.;

 b)  de eerste termijn, een vergoeding die in 

verhouding staat tot het aantal dagen van de 

eerste maand dat de auto is gebruikt, vanaf de 

afleverdatum tot de eerste dag van de volgende 

maand;

 c)  overige verschuldigde bedragen direct na 

facturering, maar uiterlijk 14 dagen na 

verzenddatum van de betreffende factuur.

7.2  Leasemaatschappij kan facturatie van de 

leasetermijn en overige uit het Contract voort- 

vloeiende kosten uitvoeren door u een elektronische 

factuur toe te zenden. U gaat er nu al mee akkoord 

dat facturatie in dat geval door middel van een 

elektronische factuur zal plaats vinden. Voor het 

toezenden van de elektronische factuur zult u een 

e-mailadres aan Leasemaatschappij opgeven.
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7.3  Leasemaatschappij houdt zich het recht voor om, 

als het toezenden van de elektronische factuur om 

administratieve redenen of als gevolg van wettelijke 

bepalingen niet mogelijk en/of toegestaan blijkt,  

de factuur per post aan u toe te zenden.

7.4  Bij niet-tijdige betaling van een leasetermijn 

of een aan u gefactureerd bedrag mag 

Leasemaatschappij u de wettelijke rente over 

de periode dat u niet betaald heeft in rekening 

brengen. 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.

7.5  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. 

7.6  Het feit dat de auto om wat voor reden dan ook 

niet kan worden gebruikt heeft geen invloed op uw 

verplichting om de leasetermijnen te betalen, tenzij 

Leasemaatschappij u schriftelijk heeft laten weten 

dat u tijdelijk niet hoeft te betalen.

Artikel 8. Huur- / voorloopauto
8.1  Leasemaatschappij kan op uw verzoek voorafgaand 

aan de uitlevering van uw auto zorgen voor een in 

overleg te bepalen tijdelijke auto, een zogenoemde 

“voorloper”. 

8.2  Voor de duur en het aantal meer-km’s van het 

gebruik van de voorloper zal Leasemaatschappij de 

kosten apart bij u in rekening brengen.

8.3  Bij inzet van een huur- of voorloopauto blijven deze 

Algemene Voorwaarden van toepassing.

8.4  Bij de inzet van een huur- of voorloopauto treedt 

Leasemaatschappij op als huurder en bent u 

gebruiker van de auto.

8.5  Aanvullende voorwaarden die horen bij de huur- 

of voorloopauto en betrekking hebben op het 

gebruik van de betreffende auto zijn ook op u 

van toepassing. U accepteert deze voorwaarden 

voor zover deze niet zijn uitgesloten door de 

voorwaarden van Leasemaatschappij. Deze 

aanvullende voorwaarden worden op uw verzoek 

bij aflevering van de huur- of voorloopauto door de 

verhuurder aan u verstrekt.

8.6  Bij aflevering van de huur- of voorloopauto tekent 

u een door verhuurder af te geven verklaring 

met betrekking tot het gebruik van de huur- of 

voorloopauto.

8.7  Als u de huur- of voorloopauto weer inlevert, moet u 

die schriftelijk afmelden.

Artikel 9. Aflevering van de auto 
9.1  Bij aflevering van de auto dient u een 

bevestigingsformulier voor de aflevering van de 

auto te ondertekenen.

9.2  Bij aflevering van de auto ontvangt u ook 

informatie over het gebruik en het onderhoud van 

de auto (service instructieboekje), alle wettelijk 

vereiste documenten, kentekenplaten, en de 

voorwaarden van verzekering (op uw verzoek, 

deze zijn ook te downloaden van de website van 

Leasemaatschappij) en de te volgen procedures. U 

bent verplicht zich deze richtlijnen op te volgen.

9.3  Uw auto wordt, tenzij nadrukkelijk anders 

is overeengekomen, afgeleverd in de 

standaarduitvoering. Dit houdt in een auto:

 a)  zoals gespecificeerd door de importeur in 

Nederland van de betreffende auto;

 b)  voorzien van de door u schriftelijk opgegeven 

accessoires en opties;

9.4  De door de fabrikant aangebrachte wijzigingen 

in de specificaties van de auto kunnen niet leiden 

tot annulering van de bestelling c.q. het niet 

aanvaarden van de aflevering.

9.5  Na aflevering van de auto ontvangt u een 

“Contractspecificatie”, waarin de meest recente 

contractgegevens zijn vermeld.

9.6  Als u de voor aflevering gereed staande auto 

niet binnen een redelijke termijn na de door u 

opgegeven leverdatum afhaalt, wordt de aflevering 

geacht te hebben plaats gevonden vijf (5) werkdagen 

nadat u ervan op de hoogte bent gesteld dat de auto 

voor aflevering gereed staat.

9.7  Overschrijding van een door Leasemaatschappij 

genoemde levertijd levert geen verzuim op van 

Leasemaatschappij, de Leasemaatschappij kan 

hiervoor ook niet aansprakelijk worden gesteld. 

9.8  Het is toegestaan om na (schriftelijke) toestemming 

van Leasemaatschappij de auto te voorzien van 

accessoires, waarmee ook wielen en/of banden die 
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afwijken van de standaard fabrieksspecificaties 

bedoeld worden, en de kosten daarvan op te 

laten nemen in de leasetermijn. Deze Algemene 

Voorwaarden zijn dan van toepassing op 

verzekering (volgens de verzekeringsvoorwaarden), 

onderhoud en reparatie van deze accessoires.

9.9  Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke 

toestemming van Leasemaatschappij stickers 

of andere vormen van (reclame-)uitingen aan te 

brengen op de auto.

Artikel 10. Gebruik van de Auto
10.1  U dient de auto zorgvuldig te behandelen en 

ervoor te zorgen dat deze zich steeds in goede 

staat bevindt. U dient steeds alle toepasselijke 

voorschriften van de auto te kennen en zich volgens 

deze voorschriften te gedragen.

10.2  Zonder schriftelijke toestemming van 

Leasemaatschappij mogen geen accessoires 

worden aangebracht aan het Voertuig.

10.3  U mag geen technische wijzigingen aan de auto 

verrichten.

10.4  Leasemaatschappij mag op elk moment een 

controle uitvoeren op de staat waarin de auto 

verkeert. U verklaart vooraf alle medewerking te 

verlenen aan Leasemaatschappij om controle te 

(laten) uitoefenen.

10.5  De auto mag uitsluitend worden gebruikt door 

een bekwame bestuurder die beschikt over een 

in Nederland voor het betreffende auto verplicht, 

geldig rijbewijs.

10.6  U dient ervoor te zorgen dat de auto niet gebruikt 

wordt voor het geven van rijlessen, prestatie- en 

betrouwbaarheidsritten, voor het vervoer van 

gevaarlijke stoffen en voor gebruik in een gebied 

waarin de verzekering geen dekking biedt.

10.7  In het geval dat het rijbewijs van de berijder van 

overheidswege is ingetrokken of aan de berijder 

de rijbevoegdheid is ontzegd of als het voertuig van 

overheidswege in beslag wordt genomen, blijven 

uw verplichtingen uit de leaseovereenkomst, 

waaronder de verplichting tot het betalen van de 

leasetermijnen, gewoon gelden.

10.8  Wanneer met de auto een overtreding is begaan 

dan wel een misdrijf, bijvoorbeeld doorrijden na 

een aanrijding, dan wel een verkeersovertreding, 

bent u verplicht om binnen 48 uur naam en volledig 

adres van de bestuurder bekend te maken aan 

Leasemaatschappij en de politie. 

Artikel 11. Onderhoud en reparaties
11.1  U bent verplicht de auto volgens het onderhouds-

schema van de fabrikant te (laten) onderhouden. 

Reparaties en onderhoudsbeurten dienen te 

worden uitgevoerd door een officiële dealer van 

het merk van het betreffende auto, dan wel een 

ander door Leasemaatschappij goedgekeurd 

bedrijf, volgens de bepalingen zoals vermeld in het 

instructieboekje van de auto. 

11.2  U dient tenminste maandelijks het niveau van 

olie, koel- en remvloeistof en de bandenspanning 

te controleren en op peil te brengen, een en 

ander in overeenstemming met de voorschriften, 

zoals vermeld in het bij de auto behorende 

instructieboekje.

11.3  Voor reparaties en onderhoudsbeurten in het 

binnenland die meer kosten dan EUR 100,00 

(excl. BTW), dient vooraf door Leasemaatschappij 

toestemming te worden gegeven. Als deze 

reparaties zonder voorafgaande toestemming 

van Leasemaatschappij worden uitgevoerd, of 

als de schade is ontstaan door uw schuld of door 

personen, voor wie u verantwoordelijk bent, zijn de 

reparatiekosten geheel voor uw rekening.

11.4  Voor reparaties en onderhoudsbeurten in het 

buitenland, dient u altijd vooraf (telefonisch) 

te overleggen met Leasemaatschappij. Als de 

(goedgekeurde) kosten door u zijn betaald, zullen 

deze kosten door Leasemaatschappij met u 

worden verrekend. U moet hiervoor de facturen 

en het bewijs van betaling aan Leasemaatschappij 

toesturen. De facturen dienen altijd aan 

Leasemaatschappij te zijn gericht.

11.5  Een defect aan de kilometerteller van de 

auto moet binnen 24 uur na ontdekking aan 

Leasemaatschappij worden gemeld. Het aantal 

gereden kilometers in de periode waarin de 

kilometerteller defect was, wordt in onderling 

overleg geschat.

11.6  U dient op verzoek van Leasemaatschappij de 

auto in te leveren bij Leasemaatschappij wanneer 

Leasemaatschappij om een technisch onderzoek 
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verzoekt. Tijdens de duur van het technisch 

onderzoek zal Leasemaatschappij een vervangende 

auto aan u ter beschikking stellen.

11.7  Wanneer sprake is van meer dan gebruikelijke 

vervanging en/of reparatie van onderdelen en/of 

banden, zullen deze kosten voor uw rekening zijn.

Artikel 12. Hulpdienst
12.1  U kunt, zowel in binnen- als buitenland bij 

calamiteiten en/of pech met de auto, die niet het 

gevolg is van een ongeval of incident, een beroep 

doen op de mobiliteitsgarantie (voor zover het 

betreffende merk hierin voorziet).

12.2  De door de mobiliteitsgarantie te hanteren 

algemene voorwaarden zijn op deze faciliteit van 

toepassing. De betreffende voorwaarden liggen bij 

Leasemaatschappij ter inzage en zullen u op eerste 

verzoek kosteloos worden toegezonden.

12.3  De via de mobiliteitsgarantie gemaakte kosten 

van noodzakelijke reparaties en vervangende auto 

komen voor rekening van Leasemaatschappij, als 

deze kosten deel uitmaken van de leasetermijn.

12.4  Het Contract kan voorzien in uitgebreide hulp, ook 

in het buitenland, ingeval van pech (“Hulpdienst”).

12.5  Gedetailleerde informatie omtrent deze Hulpdienst 

en aanwijzingen hoe te handelen staan vermeld 

op de website van Leasemaatschappij (www.

volkswagenleasing.nl).

12.6  De via de hulpdienstfaciliteit gemaakte kosten 

van noodzakelijke reparaties, schadeherstel 

en vervangende auto komen voor rekening van 

Leasemaatschappij, als deze kosten deel uitmaken 

van het Contract

12.7  In geval van schade kunt u een beroep doen op de 

hulpdienst van de verzekeraar. Hiervoor wordt 

verwezen naar de relevante informatie op de groene 

kaart bij de verzekering van de auto.

Artikel 13. Vervangende auto 
13.1  In het Contract kunnen de volgende varianten van 

vervangend vervoer worden opgenomen:

 a)  vervangend vervoer per direct ongeacht de niet-

beschikbaarheidstermijn van de auto;

 b)  vervangend vervoer per direct indien de auto niet 

binnen 24-uur beschikbaar kan zijn;

 c)  geen recht op vervangend vervoer.

  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing 

op een vervangende auto met uitzondering van een 

eventueel afwijkend eigen risico.

13.2  Als de auto niet gebruikt kan worden als gevolg 

van een mankement of het herstel daarvan 

(in het binnenland volgens de in het Contract 

opgenomen termijn, in het buitenland binnen 

48 uur, zaterdagen, zondagen en feestdagen 

niet meegerekend, gerekend vanaf moment 

van melding aan Leasemaatschappij), zal 

Leasemaatschappij als u dat wilt en mits 

vervangend vervoer in het contract is opgenomen, 

zo snel mogelijk een vervangende auto ter 

beschikking stellen voor de periode dat de auto 

niet tot uw beschikking staat, zo mogelijk van 

een vergelijkbaar type en brandstofsoort, zonder 

dat Leasemaatschappij daarbij verplicht is u een 

vergoeding te betalen.

13.3  In geval van verduistering bestaat geen recht op 

vervangend vervoer.

13.4  De vervangende auto kan uitsluitend na goedkeuring 

en in overleg met Leasemaatschappij worden 

ingezet en wordt door of namens Leasemaatschappij 

afgeleverd op een in overleg met u te bepalen adres.

13.5  De met de vervangende auto gereden kilometers 

worden opgeteld bij het met de geleaste auto 

gereden kilomers en het totaal worden vergeleken 

met het aantal gecontracteerde kilometers.

13.6  Wanneer alleen een niet-gelijkwaardige auto 

beschikbaar kan worden gesteld, dan zijn 

de eventueel daaruit voortvloeiende hogere 

brandstofkosten (bijvoorbeeld benzine in plaats 

van diesel, hoger verbruik) voor uw rekening.

13.7  Als de kostenontwikkeling van uw auto dat nodig 

maakt, is mag Leasemaatschappij de auto voor 

de verdere duur van het Contract permanent 

vervangen door een auto van een gelijk of nagenoeg 

gelijk type en uitvoering. Een en ander gebeurt in 

overleg met u.

 

Artikel 14 Verzekering
14.1  Leasemaatschappij zorgt voor verzekering tegen 

het risico van Wettelijke Aansprakelijkheid. 

Leasemaatschappij maakt zelf de keuze de 

Cascorisico’s zelf te dragen dan wel zich te 

verzekeren tegen deze risico’s.
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14.2  De door Leasemaatschappij gebruikte 

verzekeringsvoorwaarden zijn van toepassing. 

Door ondertekening van deze Algemene 

Voorwaarden verklaart u een afschrift van deze 

verzekeringsvoorwaarden te hebben ontvangen, 

kennis te hebben genomen van de inhoud en deze 

zonder voorbehoud te accepteren.

14.3  Leasemaatschappij kan de verzekerings-

voorwaarden wijzigen of vervangen door andere 

voorwaarden.

14.4  Ingeval van een bestuurder van de auto die jonger 

is dan 24 jaar geldt een verhoogd “Eigen Risico” 

bedrag bij niet verhaalbare schades.

14.5  Schade die niet door de verzekering worden gedekt, 

komt voor uw rekening.

14.6 U bent verplicht:

 a)  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 Leasemaatschappij 

en de verzekeringsmaatschappij zou kunnen 

schaden;

 b)  de door Leasemaatschappij te geven instructie 

ingeval van schade op te volgen;

 c)  alle inlichtingen ter zake te verstrekken, die  

voor Leasemaatschappij van belang zijn;

 d)  op verzoek van Leasemaatschappij elke 

aanspraak op schadeloosstelling, die 

u ten opzichte van derden heeft, aan 

Leasemaatschappij over te dragen. 

  Ingeval van niet-nakoming van voormelde 

verplichtingen en het niet juist opvolgen van de 

door Leasemaatschappij te geven instructies, bent 

uaansprakelijk voor de door Leasemaatschappij 

daardoor geleden schade.

Artikel 15. Schade, diefstal
15.1  U bent verplicht in geval van diefstal of schade, 

overkomen aan of veroorzaakt met de auto, 

Leasemaatschappij onmiddellijk telefonisch en 

vervolgens binnen 48 uur ook door het opsturen 

van een volledig ingevuld schadeformulier, in 

kennis te stellen en zo snel mogelijk verklaringen 

van getuigen, die op de gebeurtenis betrekking 

hebben, te overleggen.

15.2  In geval van diefstal, vermissing, vandalisme 

en (poging tot) inbraak dient u en/of de berijder 

namens u altijd proces-verbaal en/of politierapport 

te laten opmaken en binnen twee (2) werkdagen 

aan Leasemaatschappij te overleggen. U bent 

aansprakelijk voor de gevolgen van te late of 

incomplete actie.

15.3  In geval van diefstal of vermissing dient u en/of de 

berijder namens u altijd binnen twee (2) werkdagen 

alle autosleutels, bescheiden en de ter beperking 

van braak- en diefstalschade verwijderbare 

delen van audio-, beveiliging- en communicatie-

apparatuur aan Leasemaatschappij te overleggen. 

U bent aansprakelijk voor de gevolgen van te late of 

incomplete actie.

15.4  U bent verplicht voor het herstel van de schade 

de instructies van Leasemaatschappij stipt op te 

volgen.

15.5  Als Leasemaatschappij gebruik maakt van 

een onderzoeksbureau in geval van diefstal, 

vermissing, vandalisme, (poging tot) inbraak en/

of schade, bent u en/of de berijder van de auto 

verplicht alle medewerking te verlenen aan het 

onderzoek en alle benodigde en beschikbare 

informatie aan het onderzoeksbureau ter 

beschikking te stellen.

15.6  In geval van schade bent u het vastgestelde bedrag 

aan eigen risico verschuldigd, totdat de ontstane 

schade geheel door een derde is vergoed.

15.7  Schade aan of verlies van uw zich in de auto 

bevindende persoonlijke eigendommen komt voor 

uw rekening, tenzij deze schade door derden wordt 

vergoed. Als uw eigendommen die zich in of aan de 

auto bevinden zijn inbegrepen in de verzekering 

van Leasemaatschappij, wat moet blijken uit 

een schriftelijke bevestiging bij aanvang van de 

verzekeringsdekking, bent u verplicht tegelijk met 

de schademelding de originele aankoopfacturen 

van de verzekerde zaken aan Leasemaatschappij ter 

beschikking te stellen.

15.8  Het definitieve verlies door diefstal of verduistering 

van de auto, danwel bij zodanige (aanrijdings-) 

schade, dat naar het oordeel van verzekeraar 

of Leasemaatschappij herstel in economisch 

of technisch opzicht niet mogelijk is, doet het 

Contract eindigen. 
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15.8.8.1  In geval van schade zoals gesteld in artikel 15.8 

eindigt het Contract tien (10) werkdagen na de 

schadedatum.

15.8.8.2  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)).

15.8.8.3  In geval van verduistering eindigt het Contract op 

de dag van de verduistering van de auto.

15.9  Leasemaatschappij mag, wanneer de verzekerings-

maatschappij in verband met het schadeverloop 

over gaat tot het tussentijds verhogen van de 

verzekeringspremie en/of eigen risico, die 

verhoging aan u door te berekenen.

15.10  Als er zich meerdere niet-verhaalbare schades 

voordoen binnen een aaneengesloten periode van 

12 maanden, mag Leasemaatschappij het eigen 

risico van het desbetreffende Contract aanpassen 

(zie ook artikel 6.2).

Artikel 16. Vroegtijdige beëindiging
16.1  U kunt het Contract eerder beëindigen (vroegtijdige 

beëindiging). U moet dit twee maanden van te voren 

schriftelijk medelen aan Leasemaatschappij en 

devergoeding betalen zoals beschreven in lid 2 van 

dit artikel. 

16.1.2  Het bedrag dat u moet betalen bestaat uit het totaal 

van onderstaande componenten:

 a)  het verschil tussen de op annuïtaire wijze 

berekende boekwaarde volgens de boekhouding 

van Leasemaatschappij en de marktwaarde 

danwel de daadwerkelijke opbrengst bij verkoop;

 b)  een vergoeding voor de gemiste inkomsten 

van Leasemaatschappij, die vastgesteld wordt 

op een bedrag dat gelijk is aan maximaal 1/4 

van de resterende leasetermijnen die u voor 

de resterende duur van het Contract aan 

Leasemaatschappij zou moeten betalen, met een 

minimum van drie (3) maanden;

 c)  eventuele overige voor de Leasemaatschappij 

geldende kosten van beëindiging zullen voor uw 

rekening komen.

16.1.2  Ook overige openstaande vorderingen moet u aan 

Leasemaatschappij betalen. 

16.3  Leasemaatschappij kan het Contract per 

aangetekende brief of per deurwaardersexploit met 

onmiddellijke ingang ontbonden verklaren en de 

auto weer in (laten) nemen, onder andere als:

 a)  U ondanks aanmaning in verzuim blijft uw 

verplichtingen tegenover Leasemaatschappij na 

te komen;

 b)  de wet schuldsanering natuurlijke personen op u 

van toepassing wordt verklaard;

 c)  u naar het buitenland verhuist;

 d)  executoriaal beslag op (een deel van) uw 

vermogen van of op de auto wordt gelegd, danwel 

een daarop gelegd conservatoir beslag van 

waarde wordt verklaard en in geval van fiscaal of 

justitieel beslag;

 e)  een normale (verzekerings-)dekking tegen 

WA- en cascoschade als gevolg van een extreem 

schadeverloop niet meer kan worden verkregen;

 f)  er bovengemiddelde kosten (onderhoud, 

reparaties, schade, etcetera) ontstaan die het 

gevolg zijn van onzorgvuldig of onjuist gebruik 

van de auto;

 g)  de auto door een overheidsinstantie wordt 

gevorderd;

 h)  u of berijder herhaaldelijk de bepalingen van de 

Wegenverkeerswet of het Wetboek van Strafrecht 

overtreden;

 i)  de auto meer dan 30 dagen als vermist staat 

geregistreerd;

 j)  zich andere omstandigheden voordoen die de 

verhaalsmogelijkheden van Lease-maatschappij 

in gevaar brengen.

16.4  Ingeval van voortijdige beeindiging van het 

Contract op grond van bovenstaande bent u 

verplicht Leasemaatschappij volledig schadeloos te 

stellen. 

16.5  U bent verplicht om op verzoek van 

Leasemaatschappij mee te delen waar het voertuig 

zich bevindt en verklaart dat u bij een eventuele 

inname van de auto deze ter beschikking zal 

stellen aan Leasemaatschappij en/of toegang zal 

verschaffen tot de ruimte waar de auto staat.

Artikel 17 Beslag en maatregelen van derden
17.1  Wanneer derden ten opzichte van de auto rechten 

willen doen gelden of maatregelen treffen, moet 

u en/of de berijder aan deze derden direct laten 
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weten dat niet u, maar de Leasemaatschappij de 

eigenaar van de auto is. 

17.2  Als de auto uit uw macht raakt, moet u en/of de 

berijder Leasemaatschappij daarvan onmiddellijk 

telefonisch en schriftelijk in kennis stellen en zo 

nodig zelf maatregelen treffen.

17.3  Leasemaatschappij kan ook zelf de door Leasemaat- 

schappij noodzakelijk geachte maatregelen nemen. 

U machtigt Leasemaatschappij hierbij deze 

maatregelen eventueel in zijn naam te treffen. De 

kosten van de te treffen maatregelen komen voor 

uw rekening.

Artikel 18 Inname van de auto en eindafrekening
18.1  Bij beëindiging van het Contract moet u de auto 

inleveren op een door Leasemaatschappij aan te 

geven locatie (“Inleveradres”). 

18.2  Inlevering van de auto wordt bevestigd door 

ondertekening van een “Innamebevestiging” 

waarop o.a. de kilometerstand en de staat van de 

auto waarin deze zich op dat moment bevindt  

wordt aangegeven.

18.3  Bij inlevering op een ander dan het 

overeengekomen adres bent u aansprakelijk 

voor de auto tot dat de auto daadwerkelijk op 

een inleveradres van Leasemaatschappij is 

aangekomen. Definitieve inname, in geval van 

inlevering op een ander adres dan een inleveradres, 

vindt plaats op het adres van Leasemaatschappij. 

Bij achterlating van de auto op een ander adres 

in Nederland, accepteert u automatisch de 

Innamebevestiging van Leasemaatschappij.

18.4  Bij inlevering levert u de sleutels in plus de 

reservesleutels, het gehele kentekenbewijs 

(wanneer u dat niet kunt, moet u een direct 

opeisbare boete van EUR 100,00 inclusief 

BTW aan Leasemaatschappij betalen), het 

verzekeringsbewijs, de overige bescheiden 

inclusief mogelijke codes en alle accessoires welke 

inbegrepen zijn in de leaseprijs.

18.5  Leasemaatschappij mag de herstelkosten en extra 

waardevermindering van de auto ontstaan door 

niet gemelde schade(s) en/of onzorgvuldig beheer 

aan u door berekenen. Ook de kosten als gevolg 

van verlies of niet tijdig aan Leasemaatschappij 

terugbezorgen van papieren, sleutels en andere 

zaken die bij de auto horen komen voor uw 

rekening.

18.6  Als u aan het einde van de looptijd geen 

medewerking verleent aan de inlevering van 

de auto, heeft Leasemaatschappij het recht de 

dienstverlening te staken, de auto in te vorderen 

en bent u verplicht alle als gevolg van de niet 

tijdige inlevering ontstane kosten en schade aan 

Leasemaatschappij te voldoen.

18.7  Aan het einde van het Contract vindt afrekening 

plaats van meer of minder gereden kilometers 

met verrekening van de eerder afgerekende 

méér- of minderkilometers tegen de in het 

Contract genoemde prijs. De met de vervangende 

auto gereden kilometers worden opgeteld bij 

het met de auto gereden aantal. Onder méér- en 

minderkilometers wordt verstaan het verschil 

tussen het werkelijk aantal verreden kilometers 

en het aantal gecontracteerde kilometers in 

verhouding tot de werkelijke looptijd. In het geval 

van minderkilometers, is Leasemaatschappij niet 

gehouden meer dan 10% van het contractuele 

jaarkilometrage te vergoeden. U heeft gedurende 

14 dagen de tijd schriftelijk bezwaar aan te tekenen 

tegen de voorgestelde kilometerafrekening.

 

Artikel 19. Koopoptie
19.1  Als dat vermeld is in het Contract heeft u het 

voorkeursrecht van koop met betrekking tot de 

auto. Wanneer u van de koopoptie gebruik wilt te 

maken moet u dit tenminste twee maanden voor 

het einde van het Contract schriftelijk laten weten. 

Leasemaatschappij zal dan opgeven tegen welke 

prijs u gebruik kunt maken van uw eerste recht 

van koop. Partijen beogen bij het aangaan van de 

leaseovereenkomst overigens uitdrukkelijk geen 

eigendomsoverdracht van de auto.

19.2  Als op het Contract een “koopoptieprijs” vermeld 

is, is dit het bedrag dat van toepassing is op 

het moment van reguliere beëindiging van het 

Contract; na de looptijd in maanden en het aantal 

kilometers als (oorspronkelijk) overeengekomen.

19.3  Wanneer u niet binnen drie (3) werkdagen na de 

dag van de contractsbeëindiging de koopprijs 

aan Leasemaatschappij heeft voldaan vervalt het 

voorkeursrecht van koop.
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19.4  U wordt pas eigenaar als u aan alle verplichtingen, 

voortvloeiend uit zowel het Contract als de 

koopoptie heeft voldaan.

19.5  De auto wordt overgenomen zonder winterbanden.

Artikel 20. Aansprakelijkheid
20.1  Leasemaatschappij is op geen enkele wijze 

aansprakelijk voor schade, en daarom nooit 

verplicht tot vergoeding daarvan, door u of derden 

geleden en ontstaan door uw gebruik van de door 

Leasemaatschappij ter beschikking gestelde 

auto. Leasemaatschappij is ook nooit verplicht 

tot vergoeding van bedrijfsschade, of schade 

in de vorm van gemiste inkomsten. U vrijwaart 

Leasemaatschappij tegen aanspraken van derden 

met betrekking tot gemiste inkomsten. Dit geldt 

niet indien de schade is ontstaan door opzet of 

grove nalatigheid van Leasemaatschappij.

20.2  Leasemaatschappij is in geen enkel geval 

aansprakelijk voor schade die is ontstaan of 

mogelijk verband houdt met de manier waarop 

reparatie- of onderhoudswerkzaamheden zijn 

uitgevoerd. 

20.3  U bent onder meer, maar uitdrukkelijk niet 

uitsluitend aansprakelijk voor:

 a)  het niet opvolgen van de richtlijnen voor 

gebruik en onderhoud van de auto, de 

verzekeringsvoorwaarden en de door 

Leasemaatschappij voorgeschreven procedures;

 b)  het niet op tijd betalen van belastingen en 

premies, waaronder verzekeringspremies, tenzij 

deze inbegrepen zijn in de leasetermijn;

 c)  kosten voor Leasemaatschappij als gevolg van 

overtreding van verkeersregels en –wetten;

 d)  kosten voor Leasemaatschappij als gevolg van het 

rijden onder invloed zoals bedoeld in Art. 8. van 

de Wegenverkeerswet.

20.4  Leasemaatschappij aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm 

dan ook, voor wat betreft de gevolgen van montage 

van een LPG-installatie. Alleen wanneer een 

door de importeur goedgekeurde LPG installatie 

is gemonteerd door een erkende dealer, zal 

Leasemaatschappij alleen de door de importeur 

afgegeven garanties verlenen onder uitsluiting van 

iedere verdere aansprakelijkheid. 

Artikel 21. Overdraagbaarheid
21.1  Wanneer u uw bevoegdheden en rechten uit het 

Contract aan een derde wilt over dragen dan 

is daarvoor de schriftelijke toestemming van 

Leasemaatschappij nodig. Leasemaatschappij 

heeft het recht aanvullende voorwaarden te stellen 

aan de medewerking.

21.2  Leasemaatschappij mag alle vorderingen, 

bevoegdheden, rechten, voorrechten en acties 

verband houdend met het Contract aan een derde 

over dragen dan wel verpanden. U verklaart nu 

al in dat geval aan een dergelijke overdracht of 

verpanding mee te werken.

Artikel 22. Overmacht
22.1  Indien Leasemaatschappij door een niet aan haar 

toerekenbare tekortkoming verhinderd is het 

Contract uit te voeren, is Leasemaatschappij bevoegd 

het Contract zonder rechterlijke tussenkomst door 

middel van aangetekende brief te ontbinden, of 

haar verplichtingen uit het Contract op te schorten, 

totdat de betreffende overmacht opgehouden heeft te 

bestaan, zonder dat Leasemaatschappij tot een vorm 

van schadevergoeding gehouden is. Een tekortkoming 

is in ieder geval niet aan Leasemaatschappij 

toerekenbaar, indien deze is veroorzaakt door 

niet-tijdige aanlevering door importeur/fabriek/ 

leverancier/gebruiker aan Leasemaatschappij, 

belemmerende overheidsmaatregelen, werkstaking, 

personeelsgebrek, beschadiging van het voertuig 

tussen het moment van het sluiten van het Contract  

en het tijdstip van aflevering.

Artikel 23. Hoofdelijkheid
23.1  Als meerdere personen de leaseovereenkomst 

ondertekend hebben, zijn die personen elk 

aansprakelijk voor het volledig nakomen van 

de verplichtingen uit de leaseovereenkomst, 

waaronder het betalen van de leasetermijnen.

Artikel 24. Adres- of naamswijzigingen
24.1  (Mail)Adres- en/of naamsveranderingen moeten 

tenminste tien (10) werkdagen van te voren 

schriftelijk aan Leasemaatschappij worden 

meegedeeld. Deze wijzigingen kunnen niet met 

terugwerkende kracht worden doorgevoerd.
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Artikel 25. Persoonsgegevens en privacy
Uw Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming 

met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en ons 

Privacyreglement. Dit Privacyreglement is te vinden op  

www.volkswagenleasing.nlSKL

Artikel 26. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
26.1  Op de rechtsverhouding tussen partijen is 

uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

26.2  Eventuele geschillen zullen worden gebracht 

voor de bevoegde rechter van de plaats waar de 

Leasemaatschappij is gevestigd.

Artikel 27. Bureau Krediet Registratie
27.1  Wij zijn aangesloten bij het Bureau Krediet 

Registratie (BKR). Dit betekent dat we bij een 

Private Lease aanvraag navragen of u al een krediet 

heeft. Wij laten de Private Lease overeenkomst 

registreren bij het BKR. Ook als u niet volgens 

afspraak betaalt volgt registratie bij BKR.
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