
Getting you there

Algemene Voorwaarden 
Athlon Privé Lease 2015



Bij Athlon vinden we het belangrijk dat onze klanten  

weten waar ze aan toe zijn. Hierbij vind je de Algemene 

Voorwaarden die bij je Privé Lease overeenkomst horen.  

De Algemene Voorwaarden zijn bedoeld om duidelijk te 

maken wat we van elkaar mogen verwachten.
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ALGEMENE BEPALINGEN
1 BEGRIPPEN

In deze Algemene Voorwaarden en de Over-

eenkomst Privé Lease (met bijlagen) hebben 

de volgende begrippen, die met hoofdletter 

beginnen, de volgende betekenis:

1.1 ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden Athlon Privé Lease die 

van toepassing zijn op de Overeenkomst Privé Lease.

1.2 OVEREENKOMST PRIVÉ LEASE

De overeenkomst tussen Athlon en Klant die 

betrekking heeft op de operationele lease van de 

Auto.

1.3 ATHLON

Athlon Car Lease Nederland B.V., met geregis-

treerd adres in Eindhoven en kantooradres te 

Almere (KvK 33136871).

1.4 KLANT

De natuurlijke persoon waarmee de Overeenkomst 

Privé Lease is gesloten.

1.5 AUTO

Het voertuig dat staat omschreven in de Overeen-

komst Privé Lease.

1.6 GEBRUIKSDUUR

De overeengekomen leaseperiode of het overeen-

gekomen maximum aantal door Klant met de Auto 

te rijden kilometers.

1.7 MAANDBEDRAG

Het maandelijks door de Klant aan Athlon te 

betalen bedrag, zoals afgesproken in de Overeen-

komst Privé Lease.

1.8 GEBEURTENIS

Zoals omschreven in bijlagen bij de Overeenkomst 

Privé Lease of de toepasselijke verzekeringsvoor-

waarden.

1.9 FEITELIJK BERIJDER

Een andere gebruiker van de Auto dan de Klant 

zelf. Dit mogen alleen personen zijn met een 

geldig rijbewijs, die voldoen aan de eisen die de 

wet aan een bestuurder stelt.

1.10 EIGEN RISICO

Het bedrag dat per Gebeurtenis bij schade voor 

rekening van Klant komt.

1.3 VOORWAARDEN CASCORISICO

De voorwaarden die bepalen wanneer schade aan 

Auto voor rekening en risico van Athlon of Klant komt.

2 OVEREENKOMST PRIVÉ LEASE

2.1   Voor iedere Auto die Klant in gebruik wenst 

te nemen, wordt tussen Klant en Athlon een 

Overeenkomst Privé Lease gesloten. In de 

Overeenkomst Privé Lease worden specifieke 

gegevens van de Auto, de looptijd, het 

kilometrage, het maandbedrag, de prijs voor 

meer en minder gereden kilometers, toepasselijke 

verzekeringen, de services en aanvullende 

modules vastgelegd.

2.2   Klant voorziet Athlon van een nauwkeurige 

omschrijving van de gekozen Auto, kilometrage, 

looptijd, services en aanvullende modules. Na 

ontvangst van deze gegevens en een positieve 

BKR toetsing (zie in dit verband ook artikel 3) 

door Athlon, biedt Athlon de Overeenkomst Privé 

Lease aan Klant aan. Als Klant akkoord is met de 

inhoud van de Overeenkomst Privé Lease, tekent 

en retourneert Klant deze aan Athlon, tezamen met 

de door Athlon gevraagde gegevens. Als Athlon 

op basis van de gevraagde gegevens conform 

haar acceptatieprocedure akkoord gaat met het 

aangaan van de Overeenkomst Privé Lease, tekent 

ook Athlon de Overeenkomst Privé Lease en zal 

zij deze naar de Klant sturen. Pas wanneer de 

Overeenkomst Privé Lease door beide partijen is 

ondertekend, komt de Overeenkomst Privé Lease 

voor de Auto tussen Klant en Athlon tot stand

3 TOETSING & REGISTRATIE BKR

 Athlon is aangesloten bij Bureau Krediet 

Registratie (BKR) in Tiel. BKR verplicht ons de 

kredietgegevens vast te leggen. Achterstanden 

in betalingen en andere afwijkingen worden ook 

bij BKR vastgelegd. Dit kan onder meer gevolgen 

hebben voor nieuwe aanvragen voor leningen.

4 LOOPTIJD

4.1  De Overeenkomst Privé Lease gaat in op de 

datum van ondertekening en eindigt wanneer 

de Gebruiksduur is verstreken. De datum van 

inlevering op het overdrachtsbewijs of het 

innamebewijs als bedoeld in artikel 20.2 geldt als 

einddatum van de Gebruiksduur.
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5 TERBESCHIKKINGSTELLING

5.1  Athlon zal de Auto aan Klant voor gebruik ter 

beschikking stellen. De Auto is en blijft eigendom 

van Athlon.

5.2  De Gebruiksduur begint op de datum waarop de 

Auto bij de dealer gereed staat om door Klant in 

ontvangst te worden genomen. Klant is verplicht de 

Auto binnen twee weken na die datum bij de dealer 

in ontvangst te nemen. Indien Klant de Auto niet 

tijdig in ontvangst neemt, is Klant in verzuim zonder 

dat deze eerst in gebreke gesteld hoeft te worden.

5.3  Athlon heeft het recht de Auto op ieder moment 

te (laten) inspecteren en alle documenten die 

betrekking hebben op de Auto in te zien. Klant 

zal Athlon en/of bevoegde autoriteiten op eerste 

verzoek in staat stellen de Auto te inspecteren op 

een door Athlon of deze bevoegde autoriteiten 

aan te wijzen plaats en tijd.

6 AFLEVERING

6.1  De Auto zal door Athlon ter beschikking worden 

gesteld in standaarduitvoering, met de in de 

Overeenkomst Privé Lease opgenomen extra 

uitrusting.

6.2  Onder standaarduitvoering wordt verstaan de 

Auto zoals door de fabrikant gespecificeerd en 

volgens de wettelijke vereisten die voor de Auto 

gelden als deze aan Klant ter beschikking wordt 

gesteld.

6.3  Bij aflevering dient Klant zich te legitimeren en 

tekent Klant een ontvangstbewijs met daarop de 

actuele kilometerstand.

6 .4  De kosten voor brandstof worden apart in rekening 

gebracht.

7 BETALING MAANDBEDRAG

7.1  Klant betaalt het Maandbedrag en alle overige 

kosten die volgens de Overeenkomst Privé Lease 

voor rekening van Klant zijn, tijdig en uiterlijk op de 

overeengekomen vervaldag.

7.3  Het Maandbedrag is maandelijks bij 

vooruitbetaling op de eerste dag van de 

kalendermaand verschuldigd.

7.4  Het Maandbedrag zal evenredig worden 

berekend als de Auto niet op de eerste van de 

maand ter beschikking wordt gesteld, of niet op de 

laatste dag van de maand wordt ingenomen.

7.5  Klant machtigt Athlon tot wederopzegging om 

alle verschuldigde bedragen van de door Klant 

opgegeven bankrekening te incasseren.

7.6  Alle kosten verbonden aan het bewaren van 

de rechten van Athlon, zoals gerechtelijke en 

buitengerechtelijke invorderingskosten, zijn 

voor rekening van Klant. De buitengerechtelijke 

incassokosten worden berekend conform 

de geldende Staffel Buitengerechtelijke 

Incassokosten (BIK).

7.7  Indien Klant niet op tijd betaalt, ontvangt hij van 

Athlon een ingebrekestelling met een termijn 

om alsnog te betalen. Indien Klant hieraan 

niet voldoet, is Klant een vertragingsrente 

verschuldigd. De vertragingsrente is gelijk aan 

de wettelijke rente voor consumententransacties, 

zoals gepubliceerd in het Staatsblad. Bij de 

berekening van de vertragingsrente wordt een 

gedeelte van een kalendermaand gerekend 

als een hele kalendermaand. Alle betalingen 

strekken eerst tot voldoening van eventuele 

renteverplichtingen van de Klant, vervolgens 

contractuele boetes en schadevergoeding en 

tenslotte de Maandbedragen.

7.8  Berichten aan het door Klant aan Athlon 

opgegeven adres worden geacht door hem te zijn 

ontvangen. Klant zal een eventuele adreswijziging 

uiterlijk binnen tien dagen doorgeven.

8 GEBRUIK VAN DE AUTO

8.1  Klant mag de Auto in gebruik geven aan derden, 

mits deze in het bezit zijn van een geldig rijbewijs 

en voldoen aan alle overige wettelijke vereisten. 

Klant blijft verantwoordelijk voor de Auto en de 

naleving van de bepalingen uit deze Algemene 

Voorwaarden en de Overeenkomst Privé Lease.

8.2  Klant zal bij het gebruik van de Auto alle geldende 

wettelijke regels en voorschriften in acht nemen.

8.3  Klant zal er gedurende de Gebruiksduur 

voor zorgen dat de Auto op behoorlijke wijze 

en volgens de door de fabrikant gegeven 

voorschriften wordt gereden, behandeld en 

verzorgd.

8.4  Klant zal Athlon vooraf schriftelijk toestemming 

vragen, als Klant de Auto langer dan een maand 

aaneengesloten buiten Nederland wil gebruiken. 

Athlon kan in dat geval beperkingen opleggen. 

Het is Klant uitsluitend toegestaan de Auto te 

rijden in landen die vermeld staan op de Groene 

Kaart, tenzij Athlon hiervoor vooraf schriftelijk 

toestemming heeft verleend.
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8.5  Het is niet toegestaan tussentijdse accessoires 

aan de Auto te bevestigen of wijzigingen aan 

te brengen, tenzij Athlon vooraf schriftelijke 

toestemming heeft verleend en deze worden 

uitgevoerd door een erkende installateur, voldoen 

aan de wettelijke eisen en hierdoor geen schade 

aan de Auto wordt toegebracht.

8.6  Toevoeging van accessoires naast de in de 

Overeenkomst Privé Lease vermelde extra 

uitrusting is voor rekening van Klant, ook indien 

deze accessoires verplicht zijn op grond van 

nieuwe wettelijke voorschriften. Klant draagt het 

risico van verlies en/of beschadiging en de kosten 

van onderhoud en reparatie van deze accessoires.

8.7  Klant dan wel de Feitelijk Berijder, zal de Auto 

zorgvuldig gebruiken voor het doel waarvoor deze 

is bestemd en uitgerust. Kosten die het gevolg zijn 

van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de Auto, 

zijn voor rekening van Klant.

8.8  Onder onjuist gebruik wordt in ieder geval verstaan:

a)  het deelnemen aan prestatie-, snelheids-, 

of betrouwbaarheidsritten of soortgelijke 

evenementen;

b)  het geven van rij-instructie, het deelnemen aan 

een rijvaardigheidstraining of opleiding, tenzij 

dat door Athlon uitdrukkelijk en schriftelijk is 

goedgekeurd;

c)  het vervoeren van gevaarlijke en/of explosieve 

stoffen;

d)  het aan derden in huur, onderhuur of gebruik 

geven, tenzij dit in de Overeenkomst Privé 

Lease is overeengekomen;

e)  het verpanden of anderszins bezwaren van de 

Auto;

f)  het niet opvolgen van instructies en/of 

signalen, zoals nader in gebruikershandlei-

dingen, fabrieksvoorschriften of instructie-

boekjes beschreven;

g)  het in de Auto laten zitten van sleutels, het 

tanken van verkeerde brandstof en het 

aanlaten van energieverbruikers;

8.9  Athlon heeft het recht om een onafhankelijk 

expertisebureau een onderzoek te laten uitvoeren 

naar de oorzaak van eventuele noodzakelijke 

reparaties. De uitkomst van het onderzoek is voor 

beide partijen bindend, tenzij Klant binnen 10 

werkdagen na de ontvangst van deze uitkomst. 

schriftelijk aangeeft een tegenonderzoek op eigen 

kosten te willen laten doen.

9 ONDERHOUD EN REPARATIE

9.1  De kosten van onderhoud, reparatie en vervanging 

van onderdelen en banden komen, bij correct 

gebruik van de Auto, voor rekening van Athlon. 

Klant zal de instructies van Athlon en/of leverancier 

ten aanzien van onderhoud en reparatie opvolgen. 

Klant zal de Auto in goede staat houden volgens 

door fabrikant en/of Athlon gegeven richtlijnen 

voor gebruik en onderhoud. Klant laat onderhoud 

en reparatie tijdig uitvoeren bij een door Athlon 

aangewezen bedrijf of merkdealer. Klant is 

verplicht de wettelijke keuringen zoveel mogelijk 

in combinatie met de grote onderhoudsbeurten te 

laten uitvoeren.

9.2  Kosten voor reparatiewerkzaamheden komen 

alleen voor rekening van Athlon, indien Athlon 

vooraf toestemming heeft gegeven voor de 

reparatiewerkzaamheden.

9.3  Onderhoud- en/of reparatiewerkzaamheden 

in het buitenland dienen door Klant te worden 

betaald. Indien Klant de noodzaak van de reparatie 

aannemelijk heeft gemaakt, zal Athlon deze kosten 

vergoeden na overlegging van de originele factuur. 

De factuur dient op naam van Athlon te zijn gesteld.

9.4  De volgende kosten komen in ieder geval voor 

rekening van Klant:

a)  Kosten voor brandstof, stallingskosten, wassen 

en poetsen;

b)  kosten van reparatie en onderhoud aan die 

delen van de Auto, die niet in het de Maandbe-

drag zijn opgenomen;

c)  kosten ontstaan door schuld, onachtzaamheid 

of nalatigheid van Klant en/of van personen 

voor wie hij verantwoordelijk is;

d)  kosten van voortijdige vervanging van banden 

door bijvoorbeeld canvasbreuk of overmatige 

slijtage.

9.5  Indien de Auto is gerepareerd, dient de Auto 

na reparatie terstond door Klant te worden 

opgehaald.

9.6  Athlon verleent in Nederland en in het buitenland 

hulp aan bestuurders van Auto’s als door pech, 

ongeval of diefstal geen gebruik kan worden 

gemaakt van de Auto. Het volledige overzicht van 

“Diensten en Voorwaarden Hulpdienst” wordt op 

verzoek ter beschikking gesteld.

9.7  In het buitenland verleent Athlon ook hulp bij 

ziekte of ongeval van de bestuurder van de Auto, 

indien de overige inzittende(n) de functie van de 

bestuurder niet kunnen overnemen.

9.8  Bij pech, ongeval of diefstal van de Auto wordt 

ook hulp verleend voor een aanhanger of caravan. 

Deze hulp is niet van toepassing bij pech, ongeval 

of diefstal van alleen een aanhanger of caravan.
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10 SCHADE

10.1  Klant is verplicht iedere schade onmiddellijk bij 

Athlon te melden.

10.2  Klant zal alle door Athlon gegeven aanwijzingen 

opvolgen en alle maatregelen treffen die in de 

verzekeringsvoorwaarden en/of de Voorwaarden 

Cascorisico worden voorgeschreven. Klant zal 

geen uitspraken doen over de schuldvraag.

10.3  Klant zal er voor zorgen dat de Feitelijk 

Berijder op verzoek van Athlon een “Europees 

Schadeformulier” invult en binnen drie dagen aan 

Athlon zendt. Bij diefstal van of uit de Auto, bij 

parkeerschade door een onbekende tegenpartij 

en bij schade als gevolg van vandalisme, zal Klant 

aangifte doen bij de politie en Athlon een kopie 

van het proces verbaal zenden.

10.4  In het geval Klant niet voldoet aan de bepalingen 

van dit artikel, is Klant aansprakelijk voor de 

daaruit voortvloeiende schade. Athlon is dan niet 

gehouden de kosten voor reparatie te vergoeden 

en stelt geen vervangend vervoer ter beschikking.

10.5  Indien bij een schadegeval lichamelijk letsel is 

toegebracht en/of derden zijn betrokken, zal Klant 

zorgen dat er proces-verbaal wordt opgemaakt.

10.6  Klant zal de door of namens Athlon gegeven 

aanwijzingen voor het laten herstellen van 

de schade opvolgen. Reparaties en herstel 

van schade zullen alleen worden uitgevoerd 

in door Athlon aan te wijzen reparatie- en 

schadeherstelbedrijven.

10.7  Iedere schade bij Klant of derden, met of door de 

Auto ontstaan, die niet voor rekening van Athlon 

komt op basis van de Voorwaarden Cascorisico, 

of die niet wordt gedekt onder een afgesloten 

verzekering, is voor rekening van Klant. Klant 

vrijwaart Athlon voor eventuele aanspraken van 

derden voor dergelijke schade.

11 VERVANGEND VERVOER

11.1   Als in de Overeenkomst Privé Lease de module 

Vervangend Vervoer is opgenomen, zal Athlon bij 

reparatie, onderhoud of schade zo snel mogelijk 

een vervangende auto ter beschikking stellen 

voor de duur van de reparatie of onderhoud. Als 

voorwaarden hiervoor gelden:

   (a) dat een reparatie aan de Auto langer dan 

vierentwintig uur en bij schadereparaties langer 

dan twee uur duurt, waarbij zaterdagen, zondagen 

en feestdagen niet worden meegerekend; en

  (b) dat de hulpverlening aan Klant gebeurt 

in overleg met Athlon of een door Athlon 

aangewezen hulpverlenende instantie.

11.2   De vervangende auto die Athlon aan Klant ter 

beschikking stelt is altijd een auto uit het A 

segment.

11.3  De vervangende auto zal, in overleg met Klant, 

binnen Nederland of, indien van toepassing, 

in een ander land worden afgeleverd. Voor de 

vervangende auto gelden dezelfde verplichtingen 

voor Klant als voor de Auto. Na gebruik zal Klant 

de vervangende auto op aanwijzing van Athlon 

weer inleveren en Athlon daarover informeren. Bij 

het omwisselen van de vervangende auto wordt 

er vanuit gegaan dat dit gebeurt op de plaats waar 

het herstel van de Auto plaatsvindt.

11.4   Bij reparaties of onderhoud in het buitenland 

geldt dat als de Auto niet binnen 48 uur gereed 

kan zijn, Klant met de vervangende auto naar 

Nederland mag terugkeren. In dat geval zorgt 

Athlon voor de terugkeer van de gerepareerde 

Auto naar Nederland en voor de terugkeer van 

de vervangende auto naar het desbetreffende 

land. Indien Klant anders handelt dan hier 

overeengekomen, zijn de eventuele meerkosten 

voor rekening van Klant.

11.6   Gedurende de periode dat het vervangend 

vervoer beschikbaar is voor Klant loopt de 

Overeenkomst Privé Lease door en is Klant 

verplicht de Maandbedragen te blijven betalen. 

Als Klant in een vervangende auto rijdt, terwijl 

de te repareren Auto nog of weer beschikbaar is, 

dan zijn de hieruit voortvloeiende kosten vanaf 

dat moment voor rekening van Klant. Kilometers 

die met de vervangende auto worden afgelegd, 

worden beschouwd als afgelegd met de Auto.

11.7   Eventueel bij derden door Athlon ingehuurde 

auto’s zullen verzekerd zijn volgens de 

polisvoorwaarden en bepalingen van het 

desbetreffende verhuurbedrijf.

12 AANSPRAKELIJKHEID

12.1  Schade of extra kosten in welke vorm dan ook door 

vertraging in de aflevering van de Auto, of delen 

daarvan, komen niet voor rekening van Athlon.

12.2  Schade of extra kosten als gevolg van het niet of 

niet naar verwachting functioneren van de Auto 

komen niet voor rekening van Athlon.

12.3  Athlon is niet aansprakelijk voor schade of kosten 

aan de zijde van Klant en/of derden veroorzaakt 

door de Auto.

12.4  Er zijn garantievoorwaarden van de fabrikant, 

importeur of dealer van toepassing op de Auto. 

Klant kan bij Athlon niet meer garantie vorderen 

dan Athlon zelf bij de fabrikant, importeur of dealer 

te vorderen heeft.
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13 TANK- OF LAADPAS

13.1  Als Athlon aan Klant een tank- of laadpas in 

bruikleen heeft gegeven, is Klant verantwoordelijk 

voor alle transacties die hiermee zijn of worden 

verricht. Op verzoek van Athlon en bij inlevering 

van de Auto dient Klant de tankpas te vernietigen 

of terug te geven aan Athlon.

13.2  De tank- of laadpas en de pincode mogen nooit 

tezamen bewaard worden. Bij verlies of diefstal 

van de pas en/of pincode is Klant verplicht om 

binnen 24 uur aangifte bij de politie te doen en 

een kopie van deze aangifte per omgaande op te 

sturen naar Athlon. Een verzoek tot blokkeren van 

de pas kan alleen schriftelijk worden gedaan. Alle 

tankbeurten gedaan met de pas worden achteraf 

bij Klant in rekening gebracht.

13.3  De tank- of laadpas is geldig tot de op de 

kaart genoemde datum of tot het moment van 

beëindiging van de Overeenkomst Privé Lease. 

Klant is verplicht om de juiste kilometerstand van 

de Auto aan te geven tijdens een tankbeurt die 

betaald wordt met de tankpas. Bij verlies, diefstal 

of defect raken van de pas zal deze, na melding of 

inlevering, worden vervangen.

13.4  Klant is verantwoordelijk voor ieder 

onrechtmatig gebruik van de tankpas en 

bijbehorende pincode. Athlon is gerechtigd de 

kosten daarvan bij Klant in rekening te brengen, 

eventueel op basis van een voorschot. Dit 

bedrag zal worden verrekend met de werkelijk 

gemaakte kosten.

14 BESTICKERING

14.1  Zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Athlon, mag Klant geen 

bestickering verwijderen. Bij beschadiging 

en/of verwijdering van een bestickering 

dient Klant dit direct aan Athlon te melden. 

Wanneer door Athlon wordt geconstateerd dat 

bestickering is beschadigd en/of verwijderd 

zal dit worden hersteld. Als Klant nalaat dit 

te melden en Athlon constateert dat er met 

incomplete en/of afwijkende bestickering is 

gereden, is Klant een boete van € 100, - per 

maand verschuldigd ter compensatie van de 

verminderde sponsorwaarde over de volledige 

looptijd, dan wel vanaf het moment waarop 

Athlon laatstelijk in het kader van regulier dan 

wel extra onderhoud heeft geconstateerd dat 

de reclame uitingen in originele staat aanwezig 

waren tot aan het einde van de looptijd, tenzij 

Klant kan aantonen dat en over welke periode 

uiterlijk met incomplete en/of afwijkende 

sponsorafbeeldingen is gereden.

15 BEKEURINGEN EN BESCHIKKINGEN

15.1  Ingeval Athlon wordt aangesproken voor 

overtredingen van wettelijke regels of voor 

misdrijven met de Auto tijdens de Gebruiksduur 

gepleegd, zal Klant de financiële gevolgen 

daarvan voor zijn rekening te nemen. Athlon heeft 

het recht om in voorkomende gevallen en op 

verzoek van een daartoe bevoegde instantie de 

gegevens van de Klant kenbaar te maken.

15.2  Klant vrijwaart Athlon tegen alle aanspraken en 

boetes die tegen Athlon geldend worden gemaakt 

wegens het overtreden van wettelijke voorschriften 

met betrekking tot de staat en het gebruik van de 

Auto. Deze vrijwaring betreft ook alle acties die 

tegen Athlon op grond van haar eigendom van de 

Auto worden ingesteld voor feiten die zich tijdens 

de Gebruiksduur hebben voorgedaan en voor 

schade van welke aard ook toegebracht door of 

met de Auto aan Klant of aan derden.

16 AANPASSING MAANDBEDRAG

16.1   Bij het aangaan van de Leaseovereenkomst

Athlon heeft het recht tariefswijzigingen van 

houderschapsbelasting, motorrijtuigenbelasting, 

assurantiebelasting, kentekenkosten, keurings-

kosten, milieuheffingen, andere door de overheid 

of overheidsinstantie opgelegde kosten en/of 

belastingen en gewijzigde kosten voor brandstof 

terstond doorberekenen in het Maandbedrag of 

afzonderlijk doorbelasten. De definitieve tarieven 

van motorrijtuigenbelasting/houderschapsbelas-

ting en verzekeringspremie zijn pas te bepalen als 

het uiteindelijke gewicht van de auto bekend is. 

Wijzigingen in deze componenten zullen vanaf het 

moment waarop zij van toepassing zijn, worden 

doorberekend.

16.2  Tijdens looptijd van de Leaseovereenkomst

Indien gedurende de looptijd van de Overeen-

komst Privé Lease wijzigingen optreden in van 

overheidswege opgelegde belastingen en/of 

heffingen, zoals de BPM, hetzij nieuwe belastingen 

of heffingen worden opgelegd, die zijn of behoren 

te worden opgenomen in het Maandbedrag of 

van invloed zijn op de vaststelling daarvan door 

Athlon, is Athlon gerechtigd het Maandbedrag 

over de reeds verstreken en ook over de nog 

resterende Gebruiksduur aan dergelijke wijzi-

gingen of opleggingen aan te passen. De daaruit 

voortvloeiende nabetaling van Klant is onmiddel-

lijk door Klant verschuldigd.
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16.3  Indien door (fiscale) wetgeving subsidies, kortingen 

en/of investeringspremies worden toegekend, 

kunnen de Maandbedragen, na ontvangst van 

de subsidie, korting en/of premie door Athlon, 

in verband hiermee worden verlaagd. Indien 

nieuwe (fiscale) wetgeving wijzigingen in de 

grondslag van de calculatie (bijvoorbeeld de 

gecalculeerde restwaarde) veroorzaakt, kunnen de 

Maandbedragen worden aangepast, volgens lid 1 

en 2.

16.4  Indien het schadeverloop van Klant en/of één van 

de Feitelijk Berijders daartoe aanleiding geeft 

en/of verzekeringsmaatschappij daartoe besluit, 

kunnen de verzekeringsmaatschappijen of Athlon 

eenzijdig de verzekeringspremie en/of het eigen 

risico verhogen, welke verhogingen voor rekening 

zijn van Klant.

16.5  De kosten van onderhoud, reparatie en banden 

die in het Maandbedrag zijn begrepen, zijn 

gebaseerd op het prijsniveau van arbeidsloon en 

van onderdelen op het moment van ingangsdatum 

van de betreffende Overeenkomst Privé Lease. 

Bij prijsstijgingen of -dalingen van opgeteld 5% of 

meer gedurende de looptijd van de Overeenkomst 

Privé Lease is Athlon gerechtigd deze variabele 

kosten over het dan nog niet verstreken tijdsbestek 

evenredig te verhogen of te verlagen. Bij de 

berekening van deze prijsstijgingen of -dalingen 

zal worden uitgegaan van de betreffende 

indexcijfers van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek, gegevens verstrekt door de BOVAG en 

de eigen relevante gegevens van Athlon. Indien 

gedurende de looptijd van het Leasecontract 

wijzigingen optreden in het prijsindexcijfer CBS 

onderdeel autoreparaties en onderdelen ten 

opzichte van de datum van aflevering van de 

Auto of sinds de datum van laatste prijswijziging 

met minimaal 5% is gewijzigd, kan Athlon de 

prijswijziging doorbelasten voor de resterende 

looptijd van het contract.

16.6   In het geval het Maandbedrag binnen drie 

maanden na de datum van ondertekening van de 

Overeenkomst Privé Lease wordt verhoogd op 

grond van de vorige leden van dit artikel, heeft 

Klant het recht de Overeenkomst Privé Lease te 

ontbinden.

16.7  Athlon is – onverminderd haar overige rechten 

– bevoegd het Maandbedrag tussentijds of na 

afloop van de Overeenkomst Privé Lease aan te 

passen volgens de in de Overeenkomst Privé Lease 

opgenomen matrix. Athlon kan in dat geval ook de 

duur van de Overeenkomst Privé Lease aanpassen.

17 MEER/MINDER KILOMETERS

17.1  Aan het eind van de Gebruiksduur stelt Athlon 

het aantal gereden kilometers vast, inclusief 

kilometers gereden in een vervangende auto. 

Eventuele meer- of minderkilometers worden 

verrekend volgens de Overeenkomst Privé Lease. 

Tussentijdse vaststelling en afrekening van meer- 

of minderkilometers door Athlon is echter altijd 

mogelijk.

17.2  Aan het einde van de Gebruiksduur wordt bij 

inname het aantal gereden kilometers vastgesteld 

volgens de kilometerteller, vermeerderd 

met kilometers gereden in een vervangende 

auto. De afrekening vindt plaats tegen de in 

de Overeenkomst Privé Lease vermelde prijs 

voor meer- en minderkilometers. Bij deze 

afrekening zal rekening gehouden worden met 

eventueel in een vervangende auto gereden 

kilometers en tussentijdse aanpassingen van de 

Leaseovereenkomst, bijvoorbeeld als gevolg van 

grote afwijkingen.

17.3  Klant erkent het aantal kilometers op de 

kilometerteller als juist. Klant zal eventuele 

defecten aan de kilometerteller direct aan Athlon 

melden. Het aantal gereden kilometers zal in geval 

van een defecte kilometerteller worden geschat 

in overleg met Klant. Indien Athlon en Klant geen 

overeenstemming bereiken wordt door een 

onafhankelijke expert een bindende schatting 

gemaakt. Partijen behouden het recht om het 

geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen.

17.4  Klant is verplicht op verzoek van Athlon gegevens 

over de kilometerstand te verschaffen. Doet 

Klant dit niet dan is Athlon bevoegd het aantal 

kilometers voorlopig vast te stellen.

18  TOEPASSELIJKE 

VERZEKERINGSVOORWAARDEN

18.1  De verzekeringsvoorwaarden en de Voorwaarden 

Cascorisico maken deel uit van de Overeenkomst 

Privé Lease en de Algemene Voorwaarden. 

Athlon stelt deze voorwaarden bij het aangaan 

van de Overeenkomst Privé Lease ter hand. 

Wijzigingen van de verzekeringsvoorwaarden 

gelden voor de Klant, nadat deze aan Klant zijn 

meegedeeld. Athlon kan zonder toestemming 

van de Klant van verzekeringsmaatschappij 

wisselen, mits de polisvoorwaarden en overige 

condities van de verzekeringsmaatschappij van 

vergelijkbaar niveau zijn als die van de oude 

verzekeringsmaatschappij.
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19 CASCORISICO EN WA-VERZEKERINGEN

19.1  Het Cascorisico komt onder toepassing van de 

Voorwaarden Cascorisico voor rekening van 

Athlon.

19.2  Athlon zal ervoor zorgen dat het risico voor 

wettelijke aansprakelijkheid voor schade die met 

of door de Auto is veroorzaakt, is verzekerd.

19.3  Athlon bevestigt in de Overeenkomst Privé Lease 

de maximale dekkingsbedragen per Gebeurtenis 

van de WA-, de POI- en de SVI-verzekering van 

de Auto en de Eigen Risico bedragen die voor 

rekening van Klant zijn.

19.4  Klant draagt per gedekte schade een Eigen 

Risico per Gebeurtenis, zoals vermeld in de 

Leaseovereenkomst.

19.5  Klant zorgt voor beveiliging van de Auto tegen 

diefstal, brand en beschadiging conform 

hetgeen gebruikelijk is of door Athlon Car 

Lease, verzekeraar of bevoegde autoriteiten is 

voorgeschreven.

19.6  Schade die niet voor rekening van Athlon komt 

op basis van de Voorwaarden Cascorisico en niet 

verzekerde schade komt voor rekening van Klant.

20 INLEVERING

20.1  Klant zal de Auto na de Gebruiksduur in goede 

staat aan Athlon retourneren op de door Athlon 

aangegeven locatie.

20.2  Bij inname op door Athlon aangegeven locatie 

ontvangt Klant een innamebewijs, waarop 

eventuele schade aan de Auto wordt vastgelegd. 

Indien de Auto bij een derde wordt ingeleverd, 

ontvangt Klant een overdrachtsbewijs en zal 

door Athlon eenzijdig een innamebewijs worden 

opgesteld waarop eventuele schades worden 

vermeld.

20.3  De bij inname geconstateerde schade wordt 

afgewikkeld volgens de Voorwaarden Cascorisico.

20.4  Kosten voor het verwijderen van aanwezige, niet in 

de Overeenkomst Privé Lease opgenomen trekhaak 

en overige accessoires zijn voor rekening van Klant. 

Gevolgschade ontstaan door het opbrengen, het 

verwijderen of hanteren van een trekhaak of overige 

accessoires is voor rekening van Klant.

20.5  Klant zal de bij de Auto behorende zaken, 

zoals kentekenbewijzen, handleiding(en), 

gebruikerscodes, (reserve)sleutels, 

keuringsbewijzen en/of certificaten bij inlevering 

aan Athlon overhandigen. Bij het verloren gaan 

van dergelijke zaken is Klant gehouden de kosten 

van vervanging voor zijn rekening te nemen.

20.6  Onderdelen worden en blijven, nadat zij in of aan 

de Auto zijn aangebracht, eigendom van Athlon, 

zonder dat Athlon hiervoor enige vergoeding aan 

Klant verschuldigd is.

21 TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

21.1  Athlon Car Lease heeft het recht de Overeenkomst 

Privé Lease onmiddellijk, tussentijds en zonder 

rechterlijke tussenkomst te beëindigen (ontbinden) 

indien:

a)  Klant surseance van betaling of toepassing van 

de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen 

aanvraagt;

b)  Klant failliet wordt verklaard;

c)  Klant onder bewind of curatele wordt gesteld 

of beslag is gelegd op goederen van Klant;

d)  Klant komt te overlijden;

f)  Klant na een schriftelijke ingebrekestelling 

niet tijdig of volledig aan zijn verplichtingen 

voldoet (verzuim);

h)  In verband met het schadeverloop het 

cascorisico redelijkerwijs niet langer voor 

rekening van Athlon kan komen.

21.2  Bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst 

Privé Lease als bedoeld in artikel 21.1:

a)  dient Klant op verzoek van Athlon de Auto 

onmiddellijk in te leveren op een door Athlon 

aangewezen locatie. Klant verleent Athlon ook 

onherroepelijk het recht, indien redelijkerwijze 

noodzakelijk, de Auto op te halen eventueel op 

of in een aan de Klant toebehorend erf en/of 

eigendom.

b)  Is Klant verplicht aan Athlon een redelijke 

vergoeding te betalen voor door Athlon 

geleden verlies of gederfde winst.

21.3   Tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst 

Privé Lease anders dan bedoeld in artikel 21.1, kan 

alleen met goedvinden van zowel Athlon als Klant 

plaatsvinden. Athlon zal Klant hierbij een bedrag 

in rekening brengen als redelijke vergoeding voor 

door Athlon geleden verlies of gederfde winst.

21.4  Athlon heeft het recht de Overeenkomst Privé 

Lease onmiddellijk te beëindigen als:

a)  de Auto ten gevolge van schade, naar het 

oordeel van een onafhankelijk schade expert, 

niet kan worden gerepareerd of total loss is;

b)  de kosten van reparatie en onderhoud van de 

Auto bovenmatig oplopen;

21.5  Bij vermissing van de Auto (bijvoorbeeld door 

diefstal of verduistering) eindigt de Overeenkomst 

Privé Lease als de Auto na dertig dagen niet is 

teruggevonden. Op dat moment vervalt ook het 

(eventuele) recht op een vervangende Auto onder 

de Overeenkomst Privé Lease. Bij vermissing zal 

Klant zijn volledige medewerking verlenen aan de 

opsporing.

21.6  Rechten en verplichtingen die bedoeld zijn om 

ook na beëindiging te blijven gelden, zoals de 

aansprakelijkheidsbeperking, blijven van kracht.
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21.7  PROTECTIEPLAN

 a)  Klant heeft het recht de Overeenkomst Privé

       Lease tussentijds te beëindigen bij gedwongen

       ontslag, echtscheiding, ontbinding van een

       geregistreerd partnerschap, ontbinding van

       een notarieel samenlevingscontract of bij

       overlijden. Bij overlijden komt dit recht toe aan   

       de erfgenamen.

       Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

   I.   Klant heeft aan alle verplichtingen uit de

         overeenkomst Privé Lease voldaan, en

  II.   Athlon heeft naar haar oordeel overtuigend

         bewijs ontvangen van de onder a bedoelde

         beëindiginggrond, en

  III. de Auto is ingeleverd bij Athlon volgens

        de bepalingen in deze Algemene

        Voorwaarden;

 b) De beëindiging gaat in op de laatste dag van de

       maand waarin aan alle voorwaarden

       genoemd in het voorgaande lid is voldaan.

       Hierna te noemen: Beëindigingdatum.

 c)  Athlon stelt per Beëindingsdatum het

       aantal werkelijk gereden kilometers tot de

       Beëindigingdatum vast, inclusief kilometers

       gereden in een vervangende auto. Eventuele

       meer- of minderkilometers worden verrekend

       volgens de Overeenkomst Privé Lease. Athlon

       zal Klant hiervan een berekening aanleveren.

 d) De bepalingen over Inlevering en Schade in

       deze Algemene Voorwaarden zijn van   

       toepassing. 

22 INBESLAGNAME

22.1  Indien derden ten opzichte van de Auto rechten 

(willen) doen gelden of maatregelen (willen) 

treffen, zal Klant hen onmiddellijk mededelen dat 

de Auto eigendom is van Athlon. Indien de Auto uit 

de macht van Klant raakt, zal hij dat binnen 24 uur 

melden bij Athlon en zo nodig zelf voorzieningen 

treffen om het eigendom van Athlon te 

beschermen. Athlon Car Lease zal ter bescherming 

van haar rechten alle door haar nodig geoordeelde 

maatregelen kunnen treffen, ook namens Klant, 

waartoe Klant Athlon hierbij machtigt. De kosten 

van die maatregelen zullen, voor zover redelijk, 

voor rekening van Klant zijn.

22.2  Als de inbeslagname niet ongedaan gemaakt kan 

worden of de Auto verbeurd wordt verklaard, zal 

Klant alle schade als gevolg daarvan aan Athlon 

vergoeden.

23 AANPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN

23.1  Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden, 

die niet het gevolg zijn van dwingend wettelijke 

voorschriften, worden pas toegepast als deze 

schriftelijk met Klant zijn overeengekomen.

24  OVERDRACHT VAN RECHTEN EN 

INDEPLAATSSTELLING

Athlon mag haar eigendomsrecht(en) op de Auto 

en haar rechten uit de Overeenkomst Privé Lease 

overdragen aan een derde. Klant mag in dat 

geval de Overeenkomst Privé Lease beëindigen 

(ontbinden), tenzij Athlon zich richting Klant 

aansprakelijk stelt voor de verplichtingen uit de 

Overeenkomst Privé Lease van deze derde of er 

sprake is van de overdracht van een onderneming.

25 GESCHILLENREGELING

Geschillen over de Overeenkomst Privé Lease 

zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de 

rechtbank te Amsterdam.

26 TOEPASSELIJK RECHT 

26.1  Op de Overeenkomst Privé Lease is Nederlands 

recht van toepassing.

26.2  De wettelijke bepalingen van huur en verhuur 

zijn niet van toepassing op deze Algemene 

Voorwaarden en de Overeenkomst Privé Lease

27 PERSOONSGEGEVENS

27.1  Athlon zal de persoonsgegevens van Klant 

behandelen in overeenstemming met de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens. Zij zal de 

vertrouwelijke informatie van haar Klanten waarover 

zij beschikt beschermen tegen oneigenlijk gebruik 

en deze gegevens niet openbaar maken op andere 

wijze dan met de Klant is overeengekomen en 

voor zover dit voor de dienstverlening van Athlon 

noodzakelijk is. Athlon draagt zorg voor de 

melding en verwerking van persoonsgegevens 

in overeenstemming met de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens. 
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