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Artikel D.1
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 toepassing op de lease-overeenkomst en maken daar dus onderdeel vanuit.
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.
De Algemene Verzekeringsvoorwaarden kunnen wijzigen of vervangen door andere voorwaarden. Als dat
het geval is zullen wij u daarover vooraf informeren.
Artikel F.7
Indien de in het leasecontract vermelde overeengekomen leaseperiode is verstreken eindigt de
leaseovereenkomst. In dat geval worden de eventuele meerkilometers met u verrekend tegen de in
het leasecontract vermelde meerkilometerprijs. Het leasecontract eindigt eveneens indien het op het
leasecontract vermelde totale (maximale) kilometrage is bereikt.
Indien de in het leasecontract vermelde leaseperiode in maanden dan nog niet is verstreken betaalt u
over de resterende maanden een vergoeding die wordt berekend conform artikel P.47.
Artikel G.8
U kunt uw voertuig afhalen bij de dealer waar Driessen Autolease in overleg met U de auto heeft besteld
of een ander adres, indien wij dit separaat met u hebben afgesproken. U dient bij het afhalen van het
voertuig uw (geldige) rijbewijs mee te nemen.
Artikel G.11
Het kenteken van het voertuig wordt geregistreerd op Uw naam. Eventuele boetes en/of bekeuringen
worden daardoor rechtstreeks naar uw adres verzonden. De registratie van het voertuig op uw naam
verandert niets aan het eigendom. Driessen Autolease is en blijft gedurende de leaseperiode zowel
economisch als juridisch eigenaar van het voertuig.
Artikel H.12
Is geregeld in Artikel N.39
Artikel H.15
De meerkilometer prijs is niet afhankelijk van het aantal kilometers.
Over minderkilometer wordt geen vergoeding berekend. Indien jaarlijks meer dan 5.000 kilometer minder
wordt gereden dan oorspronkelijk overeengekomen, dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen om de
looptijd van de leaseovereenkomst en de leaseperiode te verlengen. De verlenging wordt geacht tot stand
te zijn gekomen na schriftelijke bevestiging daarvan door Driessen Autolease.
Artikel I.17.
“U kunt eigen geld aanwenden voor een vooruitbetaling. Wij kunnen u hiertoe niet verplichten. U kunt een
vooruitbetaling eenmalig doen en enkel voorafgaand aan de leaseperiode. Een vooruitbetaling wordt door
ons in mindering gebracht op de som van de door u te betalen maandtermijnen van het leasecontract.
De vooruitbetaling verlaagt evenredig uw maandtermijn. 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 faillissement slechts
worden teruggevorderd indien er na afwikkeling voldoende middelen beschikbaar zijn.
U mag niet méér vooruitbetalen dan de helft van alle leasetermijnen te samen. 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 om dit bedrag gedurende de looptijd van het
leasecontract te verhogen of te verlagen.
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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 datum na einde contract – na verrekening met eventuele bedragen die wij nog van u te
vorderen hebben – terug.
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, dus u krijgt 19/36e deel van € 2.700, ofwel € 1.425 retour (minus eventueel te
verrekenen bedragen).
Indien u van deze faciliteit 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 sturen voor dit 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 te wijzigen;
•
De eventuele administratievergoeding voor deze faciliteit op het leasecontract vermelden.”
Artikel I.20.
De door u verschuldigde bedragen worden standaard middels automatische incasso met u verrekend.
Indien blijkt dat in een periode van 12 maanden meer dan 2 incasso’s worden gestorneerd, wordt de
automatische incasso omgezet naar maandelijkse betaling vóóraf.
Artikel H.22
De ontbindingsvergoeding die u wegens niet of niet tijdige betaling verschuldigd bent, is gelijk aan de
vergoeding op grond van artikel 46 en 47 van de Algemene voorwaarden.
Artikel K.25 en K.27
Op het leasecontract zijn zoals in dit artikel bepaald nadere voorwaarden van toepassing. Deze nadere
voorwaarden zijn opgenomen in de “Verzekeringsvoorwaarden Driessen Private Lease” die onderdeel
uitmaken van het leasecontract.
Artikel K.26
Driessen Autolease kan besluiten de eigen bijdrage te verhogen als zich binnen een periode van 12
maanden meer dan twee schadegevallen voordoen, de kosten niet verhaalbaar zijn en de kosten van een
schadegeval hoger zijn dan de eigen bijdrage. Driessen Autolease zal U hierover schriftelijk informeren.
Artikel K.28
Alle schade dient hersteld te worden bij Driessen Autoschade of een door Driessen Autolease aan te
wijzen reparateur.
Artikel L.32
De dekking geldt voor gebeurtenissen in de landen die zijn vermeld op het internationale
verzekeringsbewijs (groene kaart).
Artikel M.36
U bent verplicht voor onderhoud, banden en technische reparatie gebruik te maken van de vestiging
van Driessen Autogroep voor betreffende merk, tenzij wij met u een ander onderhouds-adres hebben
afgestemd.
Artikel N.39
U heeft recht op vervangend vervoer na 48 uur.
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Artikel N.41
Het vervangend vervoer is standaard een voertuig uit het a-segment, tenzij anders is aangegeven op het
Leasecontract.
Artikel N.42
De nadere invulling van de pechhulp wordt omschreven in de “Omvang hulpverlening Driessen Private
Lease”.
Artikel O.44
Boetes of heffingen van de opleggende instanties zoals het CJIB of Gemeente-instanties worden
rechtstreeks aan u verzonden. U dient deze correct te betalen. Indien Driessen Autolease boetes of
heffingen ontvangt die op grond van het gebeurde kennelijk voor u bestemd zijn, zullen wij die aan u
doorbelasten met een vergoeding voor administratiekosten van € 15,- inclusief btw.
Artikel P.46
Met inachtneming van een opzegtermijn van één maand kunt U de lease-overeenkomst binnen de eerste
twaalf maanden van de leaseperiode schriftelijk opzeggen.
Een opzeggingsbrief kunt u sturen naar:
Driessen Autolease
t.a.v. de afdeling Contractbeheer Private Lease
Postbus 1250
5602 BG Eindhoven
Als u de leaseovereenkomst per mail of via internet hebt afgesloten, kunt u de leaseovereenkomst ook
opzeggen door de opzeggingsbrief per e-mail te sturen naar: privatelease@driessen-autolease.nl .
Aan een voortijdige beëindiging zijn kosten verbonden.
In dit geval bent u over de resterende maanden van het eerste jaar 100% van de termijnbedragen
verschuldigd. Over de resterende maanden na het eerste jaar geldt de opzegvergoeding als hieronder
vermeld in de aanvulling op artikel 47.
Artikel P.47
Driessen Autolease volgt bij voortijdige opzegging de in de Algemene Voorwaarden bij A. omschreven
methode en hanteert daarbij 40% als vast percentage. Dit percentage is bedoeld als vaste
opzeggingsvergoeding.
Rekenvoorbeeld: stel uw contract was afgesloten op 48 maanden tegen een leaseprijs van €250,- per
maand. Indien u opzegt na 42 maanden bedraagt de vergoeding 6 X € 250,- X 40% = € 600,- (totale
contract heeft dan € 11.100,- gekost). Echter indien het contract zou zijn afgesloten voor 42 maanden
tegen een leaseprijs van € 260,- per maand zou u gedurende 42 maanden totaal € 10.920,- betaald
hebben. U was dan € 180,- goedkoper uit geweest. Deze € 180,- worden in dat geval in mindering
gebracht van de € 600,- beëindigingskosten.
Zonder kosten voortijdig beëindigen indien:
•
Bij overlijden, wordt het contract zonder extra kosten beëindigd. Uw nabestaanden kunnen
het contract ook zonder extra kosten overnemen. Indien het contract is ondertekend door twee
contractanten dan gaat het contract automatisch over naar de 2e contractant en volgt een
nieuwe inkomsten/lastenberekening. Ook bij een overname door een derde wordt een nieuwe
inkomsten/lasten berekening gemaakt. Als uit de inkomsten/lastenberekening blijkt dat het
maandbedrag niet verantwoord is dan wordt het contract zonder kosten beëindigd.
Bij beëindiging moet de auto direct door uw nabestaanden, na overleg met ons, worden
ingeleverd bij Driessen Autolease.
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•

Bij verlies van inkomen kunt u in de volgende gevallen na 12 maanden kosteloos het contract
opzeggen:
1. Echtscheiding of ontbinding van geregistreerd partnerschap
2. Gedwongen ontslag
3. Arbeidsongeschiktheid
Voor het bovenstaande zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing:
1. U moet aantonen dat het geval zich heeft voorgedaan.
2. U moet aantonen dat u daardoor de leasetermijn niet meer kunt betalen. Dit gebeurt door een
nieuwe inkomsten/lastenberekening.
3. U hebt altijd tijdig aan alle verplichtingen uit de leaseovereenkomst voldaan, zoals het tijdig
betalen van de leasetermijnen.

Artikel T.55
Driessen Autolease zal zich maximaal inspannen om binnen de gestelde kaders van de
leaseovereenkomst u optimaal van dienst te zijn en uw mobiliteit zo goed mogelijk te waarborgen. Mocht
u onverhoopt toch een klacht hebben, of mocht u van mening zijn dat een van onze medewerkers u niet
naar behoren te woord gestaan heeft, dan verzoeken wij u vriendelijk dat schriftelijk of per mail (t.a.v. de
directie) kenbaar te maken. Wij streven ernaar de klacht binnen zeven werkdagen na ontvangst afgewerkt
te hebben. Mocht dat om enige reden niet lukken dan zullen wij u dat met redenen omkleed berichten,
met vermelding van de termijn waarbinnen wij denken uw klacht te kunnen oplossen.
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