Datum
18-9-2018

Contractnummer

Telefoonnummer
030-6983820

Onderwerp
Leasecontract SnappCar

Beste,
Welkom bij privatelease.com en bedankt dat je via SnappCar een aanvraag hebt gedaan voor een
private leaseauto. Ons team staat in de startblokken om je zorgeloos op pad te kunnen sturen in jouw
eigen privatelease.com-auto.
In dit leasecontract leggen we alle afspraken transparant vast zodat er geen verrassingen zijn tijdens
de rit. Het belangrijkste voor ons is namelijk dat jij een leuke tijd tegemoet gaat.
Dit leasecontract is op maat gemaakt op basis van onze samenwerking met SnappCar.
De definities die gelden in onze algemene voorwaarden gelden ook in dit leasecontract.
Klantgegevens
Naam:
•
Adres:
•
Woonplaats:
•
Geboortedatum:
•
Telefoon:
•
Emailadres:
•
Privatelease.com is een handelsnaam van Business Lease Nederland B.V. Wij zijn een
leasemaatschappij en worden de lessor van de auto. Dit betekent dat de auto van ons blijft en door
jou mag worden gebruikt tijdens de leaseperiode.
De auto
• Merk en type:
• Uitvoering:
• Kleur:
• Accessoires:
• Bestickering:

Ja

Bestickering
Onderdeel van het pakket is dat de auto voorzien zal zijn van bestickering. De details staan in de
algemene voorwaarden.
Aantal maanden en kilometers
Leaseperiode:
18
•
Jaargemiddelde:
•
Maximum:
12.000
•
Minimum*:
•

maanden
kilometer per jaar
kilometer voor de hele leaseperiode
kilometer voor de hele leaseperiode

* minderkilometers worden verrekend met een ondergrens van het hierboven genoemde aantal kilometers
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Termijnbedrag
Het termijnbedrag is euro per maand. Dat is inclusief de volgende componenten:
• Reparatie, onderhoud en vervanging banden ten gevolge van normale slijtage
• Houderschapsbelasting
• Verzekering schade aan derden (WA-verzekering)
• Verzekering schade inzittenden
• Cascoschade
• Hulpverlening binnen- en buitenland
• Vervangend vervoer in Nederland (na 24 uur, vergelijkbare klasse)
Het termijnbedrag is exclusief andere vergoedingen die je ons moet betalen op grond van het
leasecontract. Denk bijvoorbeeld aan jouw eigen bijdrage bij cascoschade of de vergoeding die je
moet betalen als je de leasecontract voortijdig opzegt.
SnappCar
Wij hebben een samenwerking met SnappCar, waardoor we jou in dit leasecontract een verlaagd
termijnbedrag kunnen aanbieden. Dat is voordelig voor je, maar daar staat tegenover dat jij je moet
houden aan de spelregels die SnappCar met je afspreekt. Op hun website heb je bevestigd dat jij je
aan deze spelregels zal houden.
Als SnappCar ons informeert dat jij je niet aan haar spelregels houdt, dan ontbinden wij direct het
leasecontract. Snappcar handelt de in haar spelregels vastgelegde afspraken bij ontbinding,
rechtstreeks met jou af.
Als je zelf wilt opzeggen, kan dat natuurlijk ook. Hiervoor geldt de regeling van opzegging zoals
genoemd in artikel 46 van de algemene voorwaarden.
Als je straks meer of minder rijdt dan we hebben afgesproken
Het kan zijn dat je straks meer- of minderkilometers rijdt dan we hebben afgesproken. In onze
algemene voorwaarden staat of en wanneer je dan een extra vergoeding moet betalen (de algemene
voorwaarden spreken dan over meerkilometerprijzen). Er staat ook of en wanneer je juist geld
terugkrijgt (de algemene voorwaarden spreken dan over minderkilometerprijzen). De meer- en
minderkilometerprijzen zijn als volgt:
•

10 cent meerprijs per kilometer

Als je het jaargemiddelde wil veranderen
Als je veel meer- of minderkilometers rijdt, kan het zijn dat je achteraf wil dat je met ons een ander
jaargemiddelde had afgesproken. Bij privatelease.com mag je dan vragen om een ander
jaargemiddelde. In onze algemene voorwaarden staat uitgelegd hoe dit werkt. Hieronder staan de
jaargemiddeldes en termijnbedragen die horen bij jouw leaseperiode van maanden:
•

euro bij gemiddeld per jaar

Verzekering
We hebben bij onze verzekeraar verzekeringen voor je afgesloten voor WA-schade en schade
inzittenden. In onze algemene voorwaarden staan de details.
Cascoschade
In onze algemene voorwaarden leggen we uit in welke gevallen cascoschade voor rekening en risico
van ons komt. Als dit het geval is, geldt wel een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage bedraagt:
• 75 euro (geen BTW) voor elke voorruitvervanging
• 250 euro (geen BTW) voor elk ander schadegeval
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Er doet zich een uitzondering voor als je meer dan tweemaal binnen 12 maanden een schadegeval
hebt dat voor onze rekening en ons risico komt en dat we niet op een derde kunnen verhalen. Wij
mogen vanaf dat moment 750 euro (geen BTW) per schadegeval in rekening brengen.
Hoogte van administratiekosten
In onze algemene voorwaarden staat dat je ons administratiekosten moet betalen als wij bekeuringen
en dergelijke voor je moeten afhandelen. De hoogte van de administratiekosten is 9,08 euro (inclusief
BTW) per geval.
BTW
Alle bedragen die in het leasecontract worden genoemd zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
Automatische incasso
Je moet het termijnbedrag maandelijks aan ons vooruitbetalen. Deze vooruitbetaling vindt plaats door
middel van een automatische incasso, op de eerste dag van iedere kalendermaand. Wij hebben jouw
toestemming nodig om de termijnbedragen en alle andere vergoedingen die je ons moet betalen
volgens het leasecontract van je rekening af te laten boeken. Door ondertekening van dit
leasecontract geef je ons die toestemming. We zullen het te betalen bedrag altijd schriftelijk en tijdig
van tevoren aankondigen.
Als je het niet eens bent met een afboeking kun je het bedrag laten storneren. Neem daarvoor binnen
8 weken na de afboeking contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.
Je (IBAN) bankrekeningnummer:
Ons unieke identificatienummer, het zogenaamde Incassant ID, is: NL40ZZZ300932440000. Kenmerk
machtiging:
Opzegvergoeding
Bij gedwongen ontslag, echtscheiding of arbeidsongeschiktheid denken we met je mee. In die
situaties mag je het leasecontract opzeggen tegen een vaste vergoeding. In onze algemene
voorwaarden staan de details. Als je overlijdt kan een van je erfgenamen het leasecontract zonder
opzegvergoeding opzeggen.
In onze algemene voorwaarden staat dat je vanaf het begin van het tweede jaar van de leaseperiode
ook om andere redenen mag opzeggen. De vergoeding bedraagt dan 50% van de termijnbedragen
die je nog had moeten betalen als je niet had opgezegd. Voor de opzegvergoeding geldt ook een
maximum. De opzegvergoeding kan nooit hoger zijn dan wat je betaald zou hebben als je aan het
begin van het contract meteen de, achteraf bepaalde, werkelijke looptijd had gekozen. Kijk in onze
algemene voorwaarden voor een rekenvoorbeeld.
De opzegvergoeding staat los van de afrekening van eventuele meerkilometers en schades.
Privacy statement Dongel
De auto is uitgerust met een Dongel. Dit is een module waarmee we de technische gegevens van de
auto kunnen uitlezen, te weten kilometerstanden en meldingen over het onderhoud van de auto.
Hierdoor hoef je tussentijds geen kilometeropgaves aan ons te verstrekken en kunnen we je tijdig
informeren over een eventuele onderhoudsbeurt of gesignaleerde technische mankementen aan de
auto.
In verband met jouw privacy willen we benadrukken dat we geen inzicht hebben in zogenaamde
locatiegegevens. We weten dus niet waar en wanneer je rijdt of waar de auto zich bevindt. We zullen
de gegevens die we wel tot onze beschikking hebben ook niet voor andere doeleinden gebruiken dan
hierboven staan vermeld.
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Wij zijn de verantwoordelijke voor jouw gegevens. Je gegevens worden niet langer bewaard dan
zolang de auto ons eigendom is.
De gegevens zullen door ons alleen beschikbaar worden gesteld aan partijen die wij inschakelen om
onderhoud en reparatie aan de auto uit te voeren, zodat dit jou zo weinig mogelijk tijd en moeite kost.
Wij hebben met deze partijen vastgelegd dat dit op een zorgvuldige wijze gebeurt en in
overeenstemming met de wet.
Je hebt het recht om een overzicht van jouw gegevens op te vragen en daarvan correctie of
verwijdering te verzoeken. Ook kun je een eenmaal gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Je
kunt daarvoor contact opnemen met ons via info@privatelease.com.
De documenten van het leasecontract
De rechten en plichten van het leasecontract kun je terugvinden in de volgende documenten:
• Dit leasecontract
• Algemene voorwaarden van Keurmerk Private Lease (versie: 1.1 van 1 december 2017)
• Algemene voorwaarden privatelease.com (versie: december 2017)
• Ons privacy- en cookiebeleid (versie: PCS2018.1.0)
• Ons innameprotocol (versie: PL2017.1.0)
• De innameprocedure (versie: IP2017.1.0)
• De verzekeringsvoorwaarden (versie: VM120-01/1)
Door ondertekening van dit leasecontract verklaar je dat je een exemplaar van de algemene
voorwaarden Keurmerk Private Lease, onze algemene voorwaarden, ons privacy- en cookiebeleid,
innameprotocol en de verzekeringsvoorwaarden hebt ontvangen en dat je daarmee akkoord bent.
Particulier gebruik
Privatelease.com is alleen bedoeld voor particulieren. Daarom willen we zeker weten dat je het
leasecontract aangaat in privé-hoedanigheid en dat je de auto alleen gaat gebruiken voor particuliere
doeleinden. Door ondertekening van dit leasecontract verklaar je dat je handelt als consument. Anders
gezegd, je verklaart dat je dit leasecontract niet aangaat, en de auto niet zal gebruiken, in de
uitoefening van een beroep of bedrijf. Je mag de auto natuurlijk gewoon gebruiken voor je woon- en
werkverkeer.
Klantacceptatieprocedure; opschortende voorwaarde
Het leasecontract wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat je onze
klantacceptatieprocedure met goed gevolg doorloopt. Onderdeel daarvan is dat we je gegevens en
financiële verplichtingen zullen aanmelden bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR). Voor
jouw leasecontract zal een bedrag van
euro worden geregistreerd. Onze
klantacceptatieprocedure wordt nader beschreven op onze website en kan pas worden gestart als je
alle gevraagde informatie hebt aangeleverd. Indien wij de gevraagde informatie niet of niet volledig
hebben ontvangen binnen 14 dagen nadat we je dit leasecontract hebben toegestuurd, zijn wij
gerechtigd om het aanbod te laten vervallen. Je kan dan geen beroep meer doen op de bepalingen uit
dit leasecontract.
Wij mogen op grond van een voorlopige uitkomst van de klantacceptatieprocedure aanvullende
voorwaarden of zekerheden van je verlangen.
Ondertekening contract
privatelease.com
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Datum: .............................................

Chris Mudde
Commercieel Directeur

Indien van toepassing: ondertekening partner
Mede-ondergetekende verklaart, als echtgeno(o)t(e) / (geregistreerd) partner, op de hoogte te zijn van
dit leasecontract, inclusief alle daaraan verbonden verplichtingen.
Geboortenaam partner:

.............................................

Geboortedatum partner:

.............................................

Handtekening:

.............................................
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