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Artikel 1. Algemeen
1. Dekking
De ter beschikking gestelde auto is All Risk verzekerd ( WA + Casco dekking). Met voorbijgaan aan
hetgeen anders in deze verzekeringsvoorwaarden mocht zijn bepaald, wordt deze verzekering geacht
aan de door of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) gestelde eisen te
voldoen.
De aansprakelijkheidsverzekering dekt tot het wettelijk verplichte verzekerd bedrag per gebeurtenis de
aansprakelijkheid voor schade aan personen en schade aan zaken tijdens de duur van de verzekering
met of door het verzekerde motorrijtuig toegebracht. Schade veroorzaakt tijdens laden of lossen is
niet gedekt. Is in het land waar de gebeurtenis plaatsvindt en dat behoort tot het verzekeringsgebied,
krachtens een met de WAM overeenkomende wet een hoger maximum verzekerd bedrag
voorgeschreven, dan geldt dit hogere bedrag.
2. Verzekeringsgebied
Het verzekeringsgebied omvat alle landen die staan vermeld op het internationaal verzekeringsbewijs
(groene kaart).
3. Hulpverlening
Zie aanvullende voorwaarden: Omvang hulpverlening Driessen Private Lease.
4. Bonus malus
Er wordt geen premievermindering toegepast bij schadevrij rijden. Wel zal Driessen Autolease op
verzoek van de consument een verklaring afgeven over het al dan niet schadevrij rijden gedurende de
contractperiode.

Artikel 2. Uitsluitingen
1. Niet-verzekerde bestuurder
Er vindt geen vergoeding van schade plaats indien de bestuurder:
a. onder zodanige invloed van alcoholhoudende dranken en/of enig bedwelmend of opwekkend
middel of geneesmiddel verkeerde, dat hij niet in staat kon worden geacht het motorrijtuig naar behoren
te besturen, dan wel dat hem dit door de wet of overheid is of zou zijn verboden, dan wel indien de
bestuurder geweigerd heeft mee te werken aan een ademtest, bloed- of urineproef of enig ander
onderzoek door daartoe bevoegde overheidsbeambten;
b. niet bevoegd was het motorrijtuig te besturen of te bedienen krachtens een wettelijke bepaling;
c. niet in het bezit was van een geldig en voor het besturen van het desbetreffende type motorrijtuig,
voorgeschreven rijbewijs, tenzij slechts verzuimd was het rijbewijs te verlengen en de geldigheid minder
dan twaalf maanden was verlopen.
2. Niet verzekerd gebruik
Er vindt geen vergoeding van schade plaats indien de schade is ontstaan tijdens het gebruik van het
motorrijtuig voor:
a. les- en examenrijden;
b. vervoer van zaken en/of personen tegen betaling, waaronder niet wordt begrepen particulier gebruik
tegen tegemoetkoming in de kosten;
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c. deelname aan of oefenen voor (snelheids)wedstrijden of –proeven. Hieronder wordt niet verstaan de
deelname aan behendigheids-, oriëntatie- en puzzelritten en vergelijkbare ritten op de openbare weg,
waarbij het snelheidselement geen rol speelt.
d. verhuur;
e. schade welke voortvloeit uit of niet naar behoren gebruik kunnen maken van het motorrijtuig.
f. schade welke in verband wordt gebracht met het door de bestuurder plegen van of deelnemen aan
een misdrijf of poging daartoe.
3. Algemeen
Er vindt geen vergoeding van schade plaats voor:
a. schade door of in verband met inbeslagneming, respectievelijk in de tijd gedurende welke het
motorrijtuig in beslag genomen was of op last van een overheid of instantie door haar werd gebruikt;
b. schade bestaande in geldelijk nadeel door het gemis van het motorrijtuig;
c. schade aan lading en bagage;
d. schade veroorzaakt of ontstaan door het plegen van of deelneming aan een misdrijf of poging daartoe
door de verzekerde.
e. Personenschade toegebracht aan de bestuurder van het motorrijtuig dat het ongeval veroorzaakt.
f. zaken die worden vervoerd met of door het schadeveroorzakende motorrijtuig, behoudens de door de
passagiers gedragen kleding en sieraden;
g. zaken die een verzekerde in eigendom toebehoren dan wel die hij om welke reden ook onder zich
heeft;
h. boeten en geldstraffen;
i. interieurschade tenzij veroorzaakt door inbraak of diefstal van het motorrijtuig;
j. goederen die in het motorrijtuig waren ten tijde van schade, inbraak of diefstal van de auto;
k. diefstal van of schade aan radardetectieapparatuur, mobielen en/of autotelefoons, mobilofoons;
l. schade aan of verlies van het motorrijtuig door diefstal of joyriding door onzorgvuldig handelen van de
bestuurder of de laatste gebruiker (bv: als het motorrijtuig niet is afgesloten, de sleutels nog in uw auto
lagen of ergens anders onbeheerd zijn achtergelaten).

Artikel 3. Schademelding en verval van rechten
Schademeldingsplicht
Schade moet zo snel mogelijk telefonisch aan Driessen Autolease worden doorgeven, bij voorkeur binnen
24 uur, doch uiterlijk binnen 48 uur na constatering. Bij diefstal moet altijd direct telefonisch contact
worden opgenomen. Daarna dient het schadeaangifteformulier binnen zeven dagen na de melding
volledig ingevuld naar Driessen Autolease te worden gezonden. Bij diefstal dient naast de telefonische
melding bij Driessen Autolease ook aangifte te worden gedaan bij de politie.
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Schade-informatieplicht
De consument dient alle informatie door te geven die voor de afhandeling van de schade van belang
kan zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als er een ander aansprakelijk is voor de schade. Daarnaast zal
de consument meewerken om de schade snel en goed te kunnen afhandelen, op verzoek de originele
bewijsstukken en relevante documenten sturen en geen toezeggingen doen, verklaringen aflegt of
handelingen verricht over het vergoeden van schade.
Schade dient zo snel mogelijk telefonisch gemeld te worden. Daarnaast dient de consument binnen
48 uur een volledig ingevuld Europees Schadeformulier te sturen aan Driessen Autolease. Schadeherstel
dient uitsluitend plaats te vinden bij een door Driessen Autolease op te geven schadeherstelbedrijf.
Medewerkingsplicht
De consument dient zijn volle medewerking te verlenen en alles na te laten wat de belangen van Driessen
Autolease zou kunnen benadelen.
Verval van rechten
Aan de dekking/service kunnen geen rechten worden ontleend indien één of meer van genoemde
verplichtingen in geval van schade niet is nagekomen en daardoor de belangen van Driessen Autolease
zijn geschaad. In ieder geval vervalt elk recht uit hoofde van deze dekkingservice indien één of meer
van genoemde verplichtingen in geval van schade niet is nagekomen met opzet Driessen Autolease te
misleiden, tenzij deze misleiding het verval van recht op uitkering niet rechtvaardigt.

Artikel 4. Eigen bijdrage
Voor elke Casco schade geldt een standaard eigen bijdrage.
Hierbij kan worden gekozen uit de volgende bedragen: € 450,- en € 250,-.
De verhoging van de eigen bijdrage zoals beschreven in artikel K.26 van de Aanvullende voorwaarden
Private Lease Driessen Autolease is afhankelijk van de standaard eigen bijdrage.
Bij een standaard eigen bijdrage van € 450,- wordt deze verhoogt naar € 750,- ; bij een standaard eigen
bijdrage van € 250,- wordt deze verhoogt naar € 400,-.
Indien een schade lager is dan het bedrag van de eigen bijdrage is consument de werkelijke schade
verschuldigd. Indien bij een schade zowel sprake is van W.A. schade als Casco schade (dus zowel
schade aan derden als aan het eigen voertuig), is slechts één eigen bijdrage van toepassing.
4.1 Uitzonderingen verhoging eigen bijdrage
De hieronder genoemde schades leiden niet tot verhoging van de standaard eigen bijdrage;
•
Ruitbreuk (uitzondering betreft panoramadaken)
•
Inbraak-en diefstalschade (mits hiervoor een procesverbaal is opgemaakt en aangeleverd)
•
Vandalisme schade (mits hiervoor een procesverbaal is opgemaakt en aangeleverd)
•
Aanrijding met dieren
•
Brandschade
•
Stormschade inclusief hagelschade
De bovengenoemde schades worden wel meegeteld voor de vaststelling van het totale aantal schades
per 12 maanden.
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4.2 Ruitschade
Bij ruitreparatie is geen eigen bijdrage van toepassing. Bij vervanging van een beschadigde ruit wordt de
eigen bijdrage in rekening gebracht zoals vermeld op het leasecontract.
Dit geldt alleen indien de ruit reparatie en/of vervanging plaatsvindt door Autototaalglas / Carglass of een
door Driessen Autolease geselecteerde reparateur.
4.3 Waarborgfonds Motorverkeer
Het Waarborgfonds Motorverkeer hanteert een eigen bijdrage van € 250,- per schadegeval.
Indien een schade met succes is verhaald op het Waarborgfonds Motorverkeer wordt de eigen bijdrage
met € 135,- verlaagd. Dit verschil komt voor rekening van de klant, waarbij de schade als een verhaalbare
schade wordt geregistreerd.

Artikel 5. Fraude
Driessen Autolease accepteert geen enkele vorm van fraude en spant zich in om fraude te voorkomen
en te bestrijden. In geval van fraude (of vermoeden van fraude) zal Driessen Autolease de kosten met
betrekking tot de schade doorbelasten aan de klant en tevens aangifte doen bij de politie.
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