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Aanvullende voorwaarden behorend bij de Algemene Voorwaarden
van het “Keurmerk Private Lease”.

I.
De volgende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op de betreffende Artikelen uit de Algemene
Voorwaarden:
Artikel 1
Op het voertuig zijn de algemene verzekeringsvoorwaarden motorrijtuigen van toepassing welke bij de
leaseovereenkomst worden meegezonden.
Artikel 7
Het leasecontract kan door de leasemaatschappij beëindigd worden bij overschrijding van het totaalkilometrage
zoals aangegeven op het leasecontract.
Artikel 8
Het voertuig kan worden afgehaald bij de leverende dealer. Hiervoor dient de consument zich te legitimeren door
middel van een geldig legitimatiebewijs. Desgewenst kan het voertuig worden afgeleverd op een willekeurig adres
in Nederland tegen betaling van transportkosten ad € 65,- inclusief btw.
Artikel 11
Het kenteken is ten naam gesteld op naam van de consument.
Artikel 17
Vooruitbetaling
U kunt eigen geld aanwenden voor een vooruitbetaling, wij kunnen u hiertoe niet verplichten. U kunt een
vooruitbetaling eenmalig doen en uitsluitend voorafgaand aan de leaseperiode. Een vooruitbetaling wordt door
ons in mindering gebracht op de som van de door u te betalen maandtermijnen. 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 beschreven. Vooruitbetalingen kunnen in geval van een
faillissement slechts worden teruggevorderd indien er na afwikkeling voldoende middelen aanwezig zijn.
U mag niet meer vooruitbetalen dan de helft van alle gezamenlijke leasetermijnen. 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 het vooruitbetaalde 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 de
datum einde contract terug. Indien wij nog bedragen van u te vorderen hebben zullen deze met het teruggave
bedrag verrekend worden.
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Voorbeeld:
U heeft een bedrag van €2.700 vooruitbetaald voor een contract van 36 maanden. De door u te betalen
leasetermijnen zijn daardoor met €75 (€2.700 / 36) verlaagd. Mocht het contract na 17 maanden worden beëindigd,
dan ontvangt u een gedeelte retour. De berekening is als volgt: 19 maanden resterend, u krijgt 19/36ste deel van
€2.700, ofwel € 1.425 retour (minus eventueel te verrekenen bedragen).
Indien u van deze mogelijkheid 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 zenden voor het bedrag onder de noemer “ vooruitbetaling leasetermijnen” ;
- in onze administratie maandelijks een gelijk bedrag toerekenen aan uw leasecontract. U kunt niet meer
over het vooruitbetaalde bedrag beschikken en het is niet mogelijk om dit bedrag gedurende de
leaseperiode aan te passen;
- de eventuele administratievergoeding voor deze faciliteit op het leasecontract vermelden.
Artikel 20
Betaling van de termijnbedragen vindt plaats door middel van automatische incasso.
Artikel 25
De regeling met betrekking tot de dekking van WA- en Cascoschade is opgenomen in het document
“verzekeringsvoorwaarden” dat is te downloaden op de website van AutoFirst Private Lease.
Artikel 26
De eigen bijdrage WA bedraagt € 0,- per gebeurtenis, de eigen bijdrage voor Cascoschades per gebeurtenis staat
vermeld op het leasecontract. Indien sprake is van meer dan 2 niet verhaalbare schades binnen een periode van 12
maanden zal de eigen bijdrage Casco worden verhoogd naar € 1.000,Artikel 27
Ongevallen Verzekering Inzittenden (OVI) zit standaard in elk leasecontract. Verhaalsrechtsbijstand verzekering
en Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI) zijn optioneel op te nemen in het leasecontract. De voorwaarden zijn
toegevoegd aan de Algemene verzekeringsvoorwaarden motorrijtuigen.
Artikel 28
In geval van schade aan of veroorzaakt door de Auto is de Consument verplicht AutoFirst Private Lease hiervan
binnen 24 uur in kennis te stellen en zo spoedig mogelijk een volledig ingevuld en ondertekend
schadeaangifteformulier alsmede eventuele verklaringen van getuigen en/of andere bescheiden welke op de
gebeurtenis betrekking hebben, aan AutoFirst Private Lease te zenden.
De Consument dient de politie te verzoeken proces-verbaal van het gebeuren op te maken. De Consument zal zich
in zodanige situaties steeds onthouden van het doen van toezeggingen of verklaringen waaruit een erkenning van
enige verplichting tot schadevergoeding zou kunnen worden afgeleid en in het algemeen van alles wat de
belangen van AutoFirst Private Lease (en haar assuradeur) zou kunnen schaden.
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Niet-nakoming door Consument van de in de voorgaande leden van dit Artikel bedoelde verplichtingen leidt voor
de Consument tot volledige schadeplichtigheid tegenover AutoFirst Private Lease.
In geval van schade zoals in dit artikel bedoeld, is de Consument gehouden AutoFirst Private Lease tijdig een als
dan voor de Consument bindende instructie te vragen over het Van Mossel bedrijf dat de schade zal herstellen.
Kosten en schade die niet in de prijs zijn begrepen of niet door de verzekering worden gedekt, alsmede betaling
van boetes e.d. voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van de Auto, komen voor rekening van
de Consument.
In geval van diefstal van een navigatiesysteem met demontabel front / display worden de initiële kosten
uitsluitend vergoed als dit demontabel front / display overlegd kan worden. Bovengenoemde componenten en
waardevolle spullen mogen niet onbeheerd in het voertuig achterblijven. Is dat wel het geval, dan is de Consument
bij diefstal ook verantwoordelijk voor schade aan de Auto.
Artikel 29
Indien na een ongeval het voertuig niet meer kan rijden zal het worden afgesleept naar het dichtstbijzijnde
reparatie- of bergingsbedrijf. De berijder en eventuele inzittenden zal een vervangende auto ter beschikking
worden gesteld.
Artikel 32
Het voertuig mag uitsluitend worden bereden in de op de bij het voertuig geleverde groene kaart vermelde landen.
Artikel 39
Standaard zit vervangend vervoer in Nederland na 72 uur in het leasecontract. Optioneel kan vervangend vervoer
na 24 uur worden afgesloten tegen een meerprijs.
Artikel 41
De klasse voor het vervangend vervoer is categorie A (Volkswagen Up, Opel Karl of gelijkwaardig)
Artikel 42
Consument heeft recht op pechhulp in geval van pech onderweg in de op de groene kaart vermelde landen.
Hiertoe belt consument met het alarmnummer van AutoFirst Private Lease. Indien het voertuig niet meer kan
rijden zal het worden afgesleept naar het dichtstbijzijnde reparatie- of bergingsbedrijf.
Artikel 44
Boetes en naheffing van parkeerboetes worden rechtstreeks in rekening gebracht bij de consument zonder
tussenkomst van de leasemaatschappij. Het kenteken staat op naam van de consument.
Artikel 46
Indien je het leasecontract tussentijds wilt opzeggen dan dien je de opzeggingsverklaring of te mailen naar

privatelease@autofirst-nederland.nl
of te sturen naar Van Mossel Prive Lease, inzake AutoFirst Private Lease, Kraaivenstraat 4, 5048 AB Tilburg.
Artikel 47
De hoogte van de vaste opzeggingsvergoeding bedraagt maximaal 50% van de resterende termijnen met in
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achtneming van hetgeen vermeld staat in Artikel 47 lid 2.
Conform dit Artikel bedraagt de maximum opzeggingsvergoeding: het verschil tussen de gezamenlijke
termijnbedragen die zijn betaald en nog moeten worden betaald tot het moment van opzegging en de
gezamenlijke (hogere) termijnbedragen die betaald zouden moeten worden tot dat moment indien de
leaseovereenkomst direct voor deze kortere periode zou zijn aangegaan.
Rekenvoorbeeld
Uitgangspunt: contract met looptijd 36 maanden. Tussentijdse opzegging geschiedt in de 24e maand.
Looptijd 24 maanden: leaseprijs € 289,Looptijd 36 maanden: leaseprijs € 249,De vaste opzeggingsvergoeding bedraagt 50% van 12 termijnen x € 249 = € 1.494,De maximale opzeggingsvergoeding bedraagt 24 x (€ 289,- minus € 249,-) = 24 x € 40,- = € 960,In dit geval wordt maximaal € 960,- in rekening gebracht.

Artikel 49
Ook als het Leasecontract is ondertekend door twee personen en de andere persoon is niet overleden, kan de
Leaseovereenkomst wegens uw overlijden direct worden opgezegd. Zoals aangegeven in de Algemene
Voorwaarden is er in dat geval geen opzeggingsvergoeding van toepassing. Dit is een positieve afwijking ten
opzichte van de algemene voorwaarden Stichting Keurmerk Private Lease.

II.
Optioneel wordt aangeboden :
Verhaalsrechtsbijstand verzekering, dit is een aanvulling op de autoverzekering. Met een verhaalsrechtsbijstand
verzekering ben je verzekerd van juridische bijstand bij het verhalen van een schade.
Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI), dit is een ander type ongevallenverzekering voor inzittenden. De SVI
dekt niet alleen lichamelijke - maar ook materiële schade van inzittenden. Bij de SVI worden geen vaste bedragen
uitgekeerd maar zijn de werkelijke kosten gedekt. Als je deze verzekering aan het contract toevoegt dan vervalt de
Ongevallen Verzekering Inzittenden (OVI)
De exacte voorwaarden van deze optionele verzekeringen zijn toegevoegd aan de Algemene
verzekeringsvoorwaarden motorrijtuigen.

III.
Bezoek- en correspondentieadres:
Van Mossel Privé Lease, inzake AutoFirst Private Lease
Kraaivenstraat 4
5048 AB Tilburg

5

