Aanvullende voorwaarden
1.7.1.3. Aanvullende voorwaarden 1.0
Aanvulling op artikel 1
In welke documenten staan de rechten en plichten vermeld die ik op
grond van de leaseovereenkomst heb?
Naast de documenten genoemd in artikel 1 van de Algemene voorwaarden, bevatten de Algemene
Verzekeringsvoorwaarden ook rechten en plichten voor u. Deze Algemene Verzekeringsvoorwaarden
zijn van toeppassing op de leaseovereenkomst en maken daar onderdeel vanuit.
Dit zijn de voorwaarden die wij met de verzekeraar hebben afgesproken. Daarin staan ook
bepalingen die alleen tussen de verzekeraar en ons van belang zijn, zoals over betaling van premie,
bonus-/malus en voortzetting. Die gelden niet tussen u en ons. De bepalingen van de
verzekeringsvoorwaarden die van belang zijn voor de dekking, uitsluiting van dekking, verplichtingen
bij schade en andere bepalingen die gezien hun tekst of strekking ook betrekking hebben op u als
houder van het voertuig of de bestuurders, gelden wel tussen u en ons.
Als u onze Aanvullende voorwaarden accepteert, dan verklaart u daarmee ook dat u:
- Een afschrift van de Algemene verzekeringsvoorwaarden heeft ontvangen
- Kennis heeft genomen van de inhoud ervan, en-deze zonder voorbehoud accepteert
Aanvulling op artikel 7

Wanneer eindigt de leaseperiode ?

Geen aanvulling op de algemene voorwaarden
Aanvulling op artikel 8 Waar kan het voertuig opgehaald worden ?
Bij het ondertekenen van het contract wordt er een verwachte leverdatum besproken. Zodra het
voertuig gereed staat bij de dealer wordt er met u contact opgenomen. De auto zal worden
afgeleverd in één van onze vestigingen in; Uithoorn, Nieuwkoop of Alphen aan den Rijn.
Bij Aflevering moet u zich identificeren met een geldig rijbewijs en ontvangt u een
ingebruiknameformulier. Hierop tekent u voor het in ontvangst nemen van de auto en bijbehorende
zaken.
Aanvulling op artikel 11

Staat het kenteken op uw naam?

De auto wordt op uw naam geregistreerd. Wij zullen met een RTL melding aangeven dat wij de
eigenaar zijn van de auto. Bekeuringen en APK melding zullen rechtstreeks naar u gestuurd worden.
Aanvulling op artikel 12

Welke kosten voor gebruik van het voertuig zijn bij het termijnbedrag
inbegrepen

Geen aanvulling op de algemene voorwaarden
Aanvulling op artikel 15

Wat gebeurt er als er sprake is van meer kilometers ?

Geen aanvulling op de algemene voorwaarden
Aanvulling op artikel 20

Wat zijn de betalingsvoorwaarden ?
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De leasetermijn en eventuele bijkomende kosten zullen worden geïncasseerd. De incasso zal plaats
vinden op de 1ste en de 15de van de maand.
Facturen worden digitaal verstuurd naar het opgegeven emailadres. Het is mogelijk het gebruik van
de elektronische factuur te beëindigen. Wij zullen dan een papieren factuur versturen. Hier kunnen
wij kosten voor in rekening brengen.
U bent wettelijke rente verschuldigd over het niet tijdig en niet betaalde bedragen. De rente wordt
berekend vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken tot en met de dag van betaling.
De administratie van Maas Leasing B.V. dient als bewijs. Dit geldt voor alle verschuldigde bedragen
en alle zaken die worden vastgelegd met betrekking tot de lease. Wij kunnen hiervan afwijken op
basis van bewijs van u.
Aanvulling op artikel 22
Wat kan er verder gebeuren als het termijnbedrag of andere
bedragen niet tijdig betaald worden?
De ontbindingsvergoeding die u wegens niet-betaling aan de leasemaatschappij moet betalen is
gelijk aan de vergoeding die u op grond van artikel 46 en 47 van de Algemene voorwaarden aan de
leasemaatschappij moet betalen.
Aanvulling op artikel 25
verzekerd of afgedekt ?

Hoe is het risico voor aan of met het voertuig veroorzaakte schade

Wij zorgen voor verzekering tegen het risico van WA-schade. De algemene Verzekeringsvoorwaarden
zijn hierop van toepassing. Cascoschade wordt hierin meegenomen.
Aanvulling op artikel 26

Moet ik bij gedekte WA- of cascoschade een eigen bijdrage betalen?

Wij kunnen besluiten uw eigen risico te verhogen als zich binnen een periode van twaalf maanden
meer dan twee schadegevallen voordoen, de kosten niet verhaalbaar zijn en de kosten van een
schadegeval hoger zijn dan de eigen bijdrage. Het maximale eigen risico wat doorbelast wordt is €
1.000 per schadegeval. Wij zullen u hierover vooraf informeren.
Aanvulling op artikel 27

Zijn er andere verzekeringen van toepassing?

Niet van toepassing
Aanvulling op artikel 28

Wat moet ik doen bij casco- of WA schade?

Bij casco- of WA- schade bent u verplicht ons zo snel mogelijk in kennis te stellen. Binnen 2
werkdagen ontvangen wij een volledig ingevuld schadeformulier (voor en achterzijde).
Verder bent u verplicht om:
a)
u zich 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 verzekeringsmaatschappij zou kunnen schade;
b)
de door leasemaatschappij te geven instructies ingeval van (herstel van) schade op te volgen;
c)
alle inlichtingen ter zake te verstrekken, die voor de Leasemaatschappij van belang zijn;
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d)
op verzoek van de leasemaatschappij elke aanspraak op schadeloosstelling, die u ten
opzichte van derden heeft, aan de leasemaatschappij over te dragen.
Als u deze verplichtingen niet nakomt of de instructies van de leasemaatschappij, ook voor het
herstel van de schade, niet juist opvolgt, dan bent u aansprakelijk voor de door de leasemaatschappij
daardoor geleden schade. In geval van schade bent u het overeengekomen bedrag aan eigen risico
verschuldigd, totdat de ontstane schade geheel door een derde is vergoed.
Schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen die zich in het voertuig bevonden, komt voor
uw rekening tenzij deze schade door derden wordt vergoed.
Aanvulling op artikel 29
van de inzittenden?

Heb ik bij een ongeval recht op hulp bij vervoer van het voertuig en

Bij een ongeval heeft u recht op een vervangende auto. Deze wordt verzorgd door onze hulpdienst.
Bij pech/ongeval wordt de eigen auto en inzittenden vervoerd naar het dichtstbijzijnde depot waar
een vervangende auto wordt overhandigd.
Aanvulling op artikel 32

Hoe dient met het voertuig te worden omgegaan?

De auto mag uitsluitend worden gebruikt door een bekwame bestuurder die geschikt over een in
Nederland voor de betreffende auto verplicht geldig rijbewijs.
Het voertuig mag alleen in de landen waar de verzekering dekking biedt. Op de groene kaart bij de
verzekering van het voertuig staat vermeld om welke landen het gaat.
Aanvulling op artikel 33

Wie mogen het voertuig besturen?

De auto mag uitsluitend gebruikt worden door personen van 18 jaar en ouder die in het bezit zijn van
een geldig rijbewijs. De auto mag niet gebruikt worden voor het geven van rijlessen, voor
wedstrijden of snelheidsproeven en voor het vervoer van personen tegen betaling, uitgezonderd
carpooling. Het staat de bestuurder niet vrij de auto aan derden onder te leasen of in (mede) gebruik
te geven onder welke benaming dan ook. Ook zal de bestuurder de auto niet gebruiken buiten het
dekkingsgebeid van de verzekering, één en ander behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring
van lessor. Alle schade, die voor de leasemaatschappij ontstaan ten gevolge van onjuist, onbehoorlijk
of onrechtmatig gebruik van de auto door de bestuurder komen voor rekening van de bestuurder. Hij
vrijwaart de leasemaatschappij ten deze in de meest ruime zin. Datzelfde geldt voor schade voor
leasemaatschappij te gevolge van inbeslagname en/ of verbeurd verklaring van de auto door de
justitiële autoriteiten. Bestuurder draagt er zorg voor dat de auto tijdig en conform het door de
fabrikant opgestelde onderhoudsschema wordt onderhouden en dat tijdig voor vervanging van de
onderdelen wordt zorggedragen.
Aanvulling op artikel 36
heeft?

Wie houdt bij wanneer het voertuig een onderhoudsbeurt nodig

U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig laten uitvoeren van onderhoudsbeurten en ook
verplichte keuringen als APK.
Mochten er vragen zijn over het onderhoudsschema, kunt u contact opnemen met de merkdealer.
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Aanvulling op artikel 41
voertuig?

Wat zijn de verdere voorwaarden voor gebruik van een vervangend

U hebt recht op een vervangende auto in zijn huurklasse, met een minimum van een klasse A in geval
een gelijkwaardige vervangende auto niet voorhanden is.
Gereden bekeuringen zullen worden doorbelast. De vervangende auto dient schoon en af getankt
ingeleverd te worden. Bij komende kosten zullen worden doorbelast.
Aanvulling op artikel 42

Wat kan ik doen als ik onderweg pech krijg met het voertuig?

U kunt, zowel in binnen- als buitenland bij calamiteiten en/of pech met het voertuig (die niet het
gevolg zijn van een ongeval of incident) een beroep doen op de mobiliteitsgarantie, voor zover het
betreffende merk hierin voorziet.
Op de mobiliteitsgarantie zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze liggen bij de
leasemaatschappij te inzage en zullen op uw verzoek kosteloos worden toegezonden.
Bij schade, kan er contact opgenomen worden met onze hulpdienst, 0172-520075. Zij zullen uw
vragen beantwoorden en zo nodig u verder op weg helpen.
Aanvulling op artikel 44
afgehandeld?

Hoe worden boetes en naheffingen parkeerbelasting en dergelijke

Alle bekeuringen worden door de overheidsinstantie rechtstreeks naar u gestuurd. Indien wij de
bekeuring ontvangen, zullen wij de beschikking doorbelasten. Hier kunnen wij kosten voor in
rekening brengen.
Aanvulling op artikel 46
voorbij is?

Kan ik de leaseovereenkomst opzeggen voordat de leaseperiode

U kunt de leaseovereenkomst binnen de eerste twaalf maanden van de leaseperiode schriftelijk
opzeggen. Er geldt een vaste opzeggingsvergoeding die gelijk is aan 40% van de nog resterende
leasetermijnen. Het adres waarnaar de opzegging verstuurd dient te worden: Maas Leasing,
Nieuwveenseweg 7, 2421 LA NIEUWKOOP of via mail: Lease@maasautogroep.nl
Aanvulling op artikel 47
Hoe wordt de hoogte van de opzeggingsvergoeding bepaald bij
opzegging na het eerste jaar?
Bij opzegging na het eerste jaar geldt een vaste opzeggingsvergoeding die gelijk is aan 40% van de
nog resterende leasetermijnen.
Rekenvoorbeeld 1:
Stel u hebt gekozen voor een looptijd van 48 maanden. De overeengekomen leaseprijs bedraagt €
250,00 inclusief BTW per maand. U wilt na 42 maanden het leasecontract voortijdig beëindigen. De
rekensom ziet er dan als volgt uit:
Beëindigingskosten: 40% van (6 maanden x € 250,00) = € 600,00 inclusief BTW
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Naast het vaste percentage dat wij hanteren voor de opzegvergoeding, is deze vergoeding tevens
gemaximaliseerd op het verschil dat u zou hebben betaald wanneer u het contract bij aanvang voor
de kortere looptijd bent aangegaan.
Rekenvoorbeeld 2:
In het eerste voorbeeld heeft u 42 maanden á € 250,00 betaald en is de opzeggingsvergoeding op €
600,00 vastgesteld. De periode van 42 maanden kost € 10.500 + € 600,00 = € 11.100,00
Als u direct had gekozen voor een periode van 42 maanden met als tarief bijvoorbeeld € 262,50 dan
had u over 42 maanden € 11.025,00 betaald. Dat is € 75,00 lager waardoor de opzeggingsvergoeding
€ 525,00 in plaats van € 600,00.
Naast deze vaste opzeggingsvergoeding rekenen wij de eventuele meer kilometers met u af. Waarbij
wij rekening houden met eerdere verrekeningen gedurende de looptijd van de overeenkomst. Ook
gaan wij ervan uit dat het voertuig schadevrij ingeleverd wordt.
Aanvulling op artikel 48

Hoe wordt de opzegvergoeding berekend na het tweede jaar?

Zie aanvulling op artikel 47

Aanvulling op artikel 51
Moet ik een vergoeding betalen bij ontbinding van de
leaseovereenkomst door de leasemaatschappij?
Bij diefstal of total loss zal er geen afkoop doorbelast worden. In overige gevallen gelden de
Algemene Voorwaarden.
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