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A. Definities

Leasecontract

Het document waarop de specifieke afspraken van de leaseovereenkomst
worden vermeld, zoals de auto, de looptijd, het tarief enzovoort.

Aanvullende voorwaarden

Deze voorwaarden.

Algemene voorwaarden

De Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease.

Leasemaatschappij

Huiskes-Kokkeler Autolease B.V.

Maximaal aantal kilometers

Het door de leasemaatschappij vastgestelde maximale aantal kilometers dat u met
uw type voertuig gedurende de leaseperiode mag rijden.

Meer- of minderkilometers

Het aantal kilometers dat meer of minder wordt gereden dan het aantal kilometers
waarvoor de leaseovereenkomst is aangegaan.

B. Toepasselijkheid van deze Aanvullende voorwaarden
Deze Aanvullende voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de geldende Algemene Voorwaarden Keurmerk
Private Lease versie 1.1. De gebruikte nummers verwijzen naar de artikel-nummers van de Algemene voorwaarden.
C. Aanvulling per artikel
Artikel 1:
In welke documenten staan de rechten en plichten vermeld die ik op grond van de leaseovereenkomst heb?
De Algemene Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Lease van de VVS zijn van toepassing op de leaseovereenkomst.
U heeft een afschrift van deze voorwaarden ontvangen en verklaart zich hiermee akkoord. 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 de betaling van premie, bonus-/malus en voortzetting. Die bepalingen gelden niet tussen u en ons.
Alle overige bepalingen van de verzekeringsvoorwaarden blijven hiermee echter onverminderd van toepassing tussen u
en ons.
De leasemaatschappij mag de verzekeringsvoorwaarden wijzigen of vervangen door andere voorwaarden. U wordt
hierover dan vooraf door de leasemaatschappij op de hoogte gebracht. Zonder tegenbericht wordt u geacht hiermee in te
stemmen, tenzij u ons binnen 30 dagen schriftelijk informeert. In dit laatste geval zal dit de verzekering doen eindigen op
de datum van de voorgenomen aanpassing of vervanging van de verzekeringsvoorwaarden.
De voorwaarden met betrekking tot Schade Verzekering Inzittenden (SVI) zijn alleen van toepassing op de
Leaseovereenkomst als dit op het leasecontract is vermeld.
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Artikel 7:
Wanneer eindigt de leaseperiode ?
De leaseperiode eindigt tevens wanneer u met het voertuig, als gevolg van meerkilometers, het op het leasecontract
vermelde maximale aantal kilometers heeft bereikt.
Artikel 8:
Waar kan ik het voertuig ophalen ? Wat moet ik meenemen ?
Op het leasecontract staat bij Leverancier vermeld waar u het voertuig kunt ophalen. Bij het ophalen moet u uw rijbewijs
meenemen en overleggen.
Artikel 11:
Staat het kenteken op mijn naam of op naam van de leasemaatschappij ?
Het kenteken wordt tenaamgesteld op uw naam.
Artikel 12:
Welke kosten voor gebruik van het voertuig zijn bij het termijnbedrag inbegrepen ?
Indien voor vervangend vervoer in Nederland tijdens reparatie of onderhoud een kortere periode dan 72 uur is
overeengekomen, dan staat dit op het leasecontract vermeld.
Artikel 20:
Wat zijn de betalingsvoorwaarden ?
De leasemaatschappij zal u de termijnbedragen en overige bedragen in rekening brengen middels facturen die worden
verzonden per mail. U dient de leasemaatschappij hiervoor een mailadres op te geven. Indien het om administratieve- of
technische redenen niet mogelijk is facturen per mail te versturen, dan houdt de leasemaatschappij zich het recht voor om
facturen per post aan u te zenden.
Betaling van de facturen dient te gebeuren via automatische incasso. Hiertoe zal de leasemaatschappij u een machtiging
verstrekken ter ondertekening. Hiermee machtigt u de leasemaatschappij om alle verschuldigde bedragen die
voortvloeien uit de leaseovereenkomst van uw bankrekening te incasseren. Vóór het incasseren ontvangt u telkens eerst
een factuur van de leasemaatschappij met hierop het bedrag en een omschrijving van hetgeen er in rekening wordt
gebracht.
Artikel 25:
Hoe is het risico voor aan of met het voertuig veroorzaakte schade verzekerd of afgedekt ?
De Algemene Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Lease van de VVS zijn van toepassing ingeval van WA-schade en
cascoschade aan het voertuig.
Artikel 26:
Moet ik bij gedekte WA- of cascoschade een eigen bijdrage betalen ?
Indien zich binnen een periode van 12 maanden meer dan 2 schadegevallen voordoen, zal de eigen bijdrage verhoogd
worden naar € 1.000,- per schadegeval.
Artikel 28:
Wat moet ik doen bij casco- of WA-schade ?
Bij casco (eigen auto)- of WA-schade bent u verplicht de leasemaatschappij onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen.
Vervolgens dient u de leasemaatschappij binnen 48 uur een volledig ingevuld schadeformulier op te sturen en zo
snel mogelijk verklaringen van getuigen, die op de gebeurtenis betrekking hebben, te overleggen.
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 de verzekeringsmaatschappij zou kunnen schaden;
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b. de door leasemaatschappij te geven instructies ingeval van (herstel 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 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 bijdrage 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.

Artikel 29:
Heb ik bij een ongeval recht op hulp bij vervoer van het voertuig en de inzittenden ?
De Algemene Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Lease van de VVS zijn van toepassing ingeval van vervoer van het
voertuig en de inzittenden bij een ongeval.
Artikel 32:
Hoe moet met het voertuig worden omgegaan ?
Het voertuig mag alleen in landen komen waar de verzekering dekking biedt. Deze landen staan vermeld op de groene
kaart.
Artikel 36:
Wie houdt bij wanneer het voertuig een onderhoudsbeurt nodig heeft ?
Onderhoud en reparatie aan het voertuig dient altijd bij een vestiging van Huiskes-Kokkeler Autogroep B.V. plaats te
vinden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Voor vragen over het onderhoudsschema kunt u contact opnemen met
de merkdealer.
Artikel 41:
Wat zijn de verdere voorwaarden voor gebruik van een vervangend voertuig ?
Het vervangende voertuig is ten minste van (huur)klasse A (type Volkswagen Up).
Artikel 42:
Wat kan ik doen als ik onderweg pech krijg met het voertuig ?
a. 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. Dit geldt voor alle landen waar volgens de groene kaart dekking geldt.
b. Gedetailleerde informatie over pech hulp en aanwijzingen hoe te handelen staan vermeld op de website van de
leasemaatschappij (www.hkautolease.nl) en in het instructieboekje van de leasemaatschappij.
Artikel 44:
Hoe worden boetes en naheffingen parkeerbelasting en dergelijke afgehandeld ?
Alle bekeuringen worden door de betreffende instantie rechtstreeks naar u gestuurd. Indien de leasemaatschappij de
bekeuring ontvangt, stuurt de leasemaatschappij de bekeuring aan u ter betaling door. Indien er voor het doorsturen van
bekeuringen kosten aan u worden doorbelast, staat dit vermeld op het leasecontract.
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Artikel 46:
Kan ik de leaseovereenkomst opzeggen voordat de leaseperiode voorbij is ?
Het adres waar u de opzegging naartoe kunt sturen is:
Huiskes-Kokkeler Autolease B.V.
Afdeling Retouren
Postbus 160
7550 AD HENGELO
Indien u de leaseovereenkomst per e-mail of via internet hebt gesloten, kunt u de opzegging per mail versturen naar
info@hkautolease.nl.
Artikel 47:
Hoe wordt de hoogte van de opzeggingsvergoeding bepaald bij opzegging na het eerste jaar ?
Bij tussentijdse beëindiging (na het eerste jaar) wordt de opzeggingsvergoeding op twee manieren berekend. Wij
hanteren vervolgens de methode die voor u het meest gunstig is.
De volgende berekening worden gemaakt:
1. U betaalt maximaal 40% van de nog resterende leasetermijnen óf
2. U betaalt het verschil tussen de totale leasetermijn die u had moeten betalen bij de ‘nieuwe’ werkelijke looptijd en
de totale leasetermijn die u daadwerkelijk heeft betaald.
Om dit te verduidelijken volgt nu een voorbeeld:
Stel u heeft een leasecontract voor 60 maanden en 15.000 km per jaar, waarvoor u een leasetarief betaalt van 265 euro
per maand. Na 48 maanden en 45.000 gereden kilometers besluit u echter dat u het leasecontract voortijdig wil
beëindigen. Het leasetarief voor uw auto bij 48 maanden en 15.000 km per jaar zou € 275,- per maand zijn geweest.



Bij berekening 1 betaalt u een bedrag van 12 (de resterende looptijd) maal 265 (leasebedrag) maal 40% is € 1.752,-.
Bij berekening 2 betaalt u het 48 maal het verschil tussen 275 minus 265, te weten € 480,-.

In dit geval is berekening 2 voor u het meest gunstig. Daarom bedraagt de opzeggingsvergoeding in dit geval € 480,-.
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