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Aanvullende voorwaarden Lease-e 
 
Op de private lease overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease van 
toepassing. De aanvullende voorwaarden van Lease-e zijn in dit document opgenomen. De hierna 
genoemde artikelnummers verwijzen naar de Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease. 
 
 
G. Aflevering van het voertuig; permanente vervanging in verband met hoge reparatie of 
onderhoudskosten; tenaamstelling van het kenteken 
8. Waar kan ik het voertuig afhalen? Wat moet ik meenemen? 
Het voertuig kan afgehaald worden bij de leverende dealer. Voor aflevering op locatie kunnen extra 
kosten in rekening worden gebracht.  
Zorg ervoor dat u zich tijden de aflevering kunt legitimeren. Indien iemand anders de auto voor u in 
ontvangst neemt dient u hiervoor een machtiging te verstrekken aan Lease-e. 
 
11. Staat het kenteken op mijn naam of op de naam van de leasemaatschappij? 
Het kenteken staat op uw naam. Voor de tenaamstelling hebben wij een kopie van een geldig 
Nederland rijbewijs nodig. 
 
 
I. Betaling van het termijnbedrag en van andere bedragen 
20. Wat zijn de betalingsvoorwaarden? 
Het maandbedrag wordt maandelijks vooraf in rekening gebracht. De betaling zal via een 
automatische incasso plaatsvinden rond de eerste dag van de maand. Indien nodig vindt er een 
aanvullende automatische incasso plaats ronde de 15e van de maand.  
 
De eerste factuur zal waarschijnlijk hoger zijn dan één maandtermijn omdat de factuur vanaf de 
afleverdatum tot het einde van de aflevermaand en de eerstvolgende maandtermijn in één keer 
worden afgeschreven.  
 
 
K. Verzekering en afdekking van WA-schade en casco schade, aansprakelijkheid voor andere 
schade aan het voertuig van cascoschade.  
25. Hoe is het risico voor aan of met het voertuig veroorzaakt schade verzekerd of afgedekt? 
Er is een verzekering voor WA- en Casco Schade afgesloten bij onze verzekeraar. De algemene 
voorwaarden ontvangt u samen met de leaseovereenkomst en zijn tevens te downloaden op de 
website: www.Lease-e.nl. 
  
26. Moet ik bij gedekte WA- of cascoschade een eigen bijdrage betalen? 
U betaalt een eigen bijdrage (eigen risico) bij een niet verhaalbare schade. De hoogte van de eigen 
bijdrage staat in het leasecontract. 
Bij meer dan twee schuldschaden binnen een periode van 12 maanden kan Lease-e bij iedere 
volgende schade de eigen bijdrage verhogen met € 250 gedurende de resterende looptijd van het 
leasecontract.  
 
27. Zijn er andere verzekeringen van toepassing? 
SVI en rechtsbijstand kan door de consument worden toegevoegd aan het leasecontract. 
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28. Wat moet ik doen bij een casco- of WA-schade? 
Een WA- of Casco schade dient gemeld te worden bij de verzekeraar van Lease-e. Elke berijder heeft 
gratis toegang tot de Lease-e berijder app. Hierin staat beschreven hoe u de schade kunt melden en 
waar u het schadeformulier naartoe kunt sturen. 
 
 
29. Heb ik bij een ongeval recht op hulp bij vervoer van het voertuig en van de inzittenden? 
Indien het voertuig door een ongeval niet meer kan rijden zal het naar het dichtstbijzijnde 
reparatiebedrijf worden afgesleept. De kosten van het vervangend vervoer zullen op basis van de 
contractafspraken worden afgerekend. 
  
L. Gebruik van het voertuig 
32. Hoe dient met het voertuig te worden omgegaan? 
De landen waar u met het voertuig mag komen staan vermeld op de groene kaart 
(verzekeringskaart).  
 
 
N. Vervangend vervoer 
39. Krijg ik een vervangend voertuig tijdens onderhoud of reparatie? 
Indien de reparatie of het onderhoud langer duurt dan 72 uur krijgt u de beschikking over een 
vervangend voertuig. Vervangend vervoer na 24 uur is tegen een meerprijs af te sluiten. 
 
41. Wat zijn de verdere voorwaarden voor gebruikt van een vervangend voertuig? 
De huurklasse van vervangend vervoer is klasse A.  
 
42. Wat kan ik doen als ik pech krijg met het voertuig? 
Lease-e is aangesloten bij een pechservice. Deze bestaat uit de volgende diensten: 
-Noodreparatie ter plekke 
-Transport van het voertuig en de inzittenden naar een reparatiebedrijf  
 
 
O. Beslag op het voertuig en boetes 
44. Hoe worden boetes en naheffingen parkeerbelastingen en dergelijke afgehandeld? 
De boetes en naheffingsaanslagen parkeerbelasting worden rechtstreeks naar uw adres gestuurd en 
dient u zelf te voldoen. 
Als een bekeuring onverhoopt binnenkomt bij Lease-e zullen wij deze in eerste instantie zonder extra 
kosten per e-mail naar u doorsturen.  
 
Bij niet of tijdig betalen wordt de bekeuring (inclusief incassokosten) betaalt door Lease-e en aan u 
doorbelast. Daarnaast zal Lease-e € 10 (inclusief BTW) administratiekosten in rekening brengen.  
 
P. Opzegging van de leaseovereenkomst en de opzegginsvergoeding 
46. Kan ik de leaseovereenkomst opzeggen voordat de leaseperiode voorbij is? 
De leaseovereenkomst kan tussentijds opgezegd worden, op zijn vroegst tegen de eerste dag van het 
tweede jaar van de leaseperiode (artikel 46 van de Keurmerk Voorwaarden). Er geldt een 
opzegtermijn van één maand.  
De opzegging kan per e-mail verzonden worden naar: privatelease@Lease-e.nl. In de opzegging dient 
het kenteken, de datum waarop u het contract wilt beëindigen en de kilometerstand te worden 
opgenomen. 
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47. Hoe wordt de hoogte van de opzeggingsvergoeding bepaalt bij opzegging na het eerste jaar? 
De vaste opzeggingsvergoeding bedraagt 40% van het totaalbedrag aan resterende leasetermijnen.  
 
Vaste opzegginsvergoeding / rekenvoorbeeld 
Het leasecontract heeft een looptijd van 48 maanden en het leasebedrag is € 300,- per maand. 
De klant wil het contract na 36 maanden opzeggen. Dus 12 maanden eerder. 
 
De vaste opzeggingsvergoeding bedraagt 40% van de 12 maanden die de klant nog had moeten 
betalen. 
Dit berekenen wij als volgt: 
 
12 x € 300 = € 3600,-  
40% van € 3600,- = € 1440,- 
 
De vaste opzeggingsvergoeding zou in dit voorbeeld € 1440,- bedragen.  
 
Echter geldt voor de opzeggingsvergoeding een maximum. De vaste opzeggingsvergoeding mag niet 
hoger zijn dan wat de klant betaald zou hebben als hij/zij aan het begin van het contract de kortere 
looptijd had gekozen. 
 
Maximum aan opzeggingsvergoeding / rekenvoorbeeld 
De maximale opzegvergoeding is het verschil tussen de maandbedragen die de klant heeft betaald en 
de maandbedragen die de klant zou moeten betalen als deze direct een contract voor een kortere 
looptijd was aangegaan.  
 
Als de klant bij de start van het contract had gekozen voor de looptijd van 36 maanden (ipv 48 
maanden) was het leasebedrag € 330 per maand geweest ipv € 300. Het verschil is € 30 per maand. 
De maximale opzeggingsvergoeding is in dit geval 36 maanden x € 30 = € 1080,- 
 
In dit voorbeeld betaalt de klant het maximum bedrag van € 1080,- ipv de vaste 
opzeggingsvergoeding van € 1440,-. 
 
 


