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SNAPPCAR CONTRACT
Algemene informatie
Leasecontractnummer
Debiteurnummer
Datum

Vervaldatum

Betaalde waarborgsom

Bestuurder/Gebruiker
Naam
Adres
Postcode/plaats
Provincie

Kostenoverzicht
Maandelijkse kosten
Model

Peugeot 108 1.0 Benzine 5drs(segment A)

€

000,00

Korting

Korting

€

-000,00

Pakket

Luxe

€

0,00

Looptijd

36 maanden

€

0,00

Schadevrije jaren

Ik heb minder dan 5 schadevrije jaren

€

00,00

Kleur

Blanc Lipizan

€

0,00

€

00,00

Leasebedrag te betalen aan Justlease *
€

Wegenbelasting indicatie te betalen aan de Belastingdienst

00,00
€

Totale maandelijkse kosten *

Componenten
Ja
banden

In lease Componenten

Rente vooruit betaalde bedragen

000,00

In lease Afschrijving en rente

Ja Vervangend vervoer ( eigen risico 24 uur )

Ja

Reparatie, onderhoud en

Ja

Flexibel kilometerbundel

Ja

24 uurs hulpverlening in de landen vermeld op de
groene kaart
Eigen risico Casco-schade per schade

€ 300

Eigen risico WA-schade per schade

€ 0,00

All-risk verzekering, WA & Casco
Ja

Ja

Verhaalsbijstand

Haal/breng service schade en onderhoud

Ja

Ja
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Specificaties Luxe pakket
15" Lichtmetalen velgen

Airbags

Airconditioning

Bluetooth

Centrale deurvergrendeling

Climate Control

Elektrisch bedienbare ramen vóór

Elektrisch verstelbare buitenspiegels

Elektrisch verwarmbare buitenspiegels

Hill Start Assist

ISOFIX bevestigingspunten

Keyless Entry

LED dagrijverlichting

Lederen stuurwiel

Lederen versnellingspook

MP3-speler

Multifunctioneel Display

Multifunctioneel stuurwiel

Radio

Stoel in hoogte verstelbaar voor bestuurder

USB-aansluiting

Justlease.nl - Dat is slim geregeld
Garantie voor de beste deal
Wij zijn altijd en overal bereikbaar!
Vast leasetarief tijdens gehele contractduur
Keurmerk Private Lease

Haal- en brengservice bij elke onderhoudsbeurt
Kilometerbundel op jouw maat
Maximale flexibiliteit
Thuiswinkel waarborg
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Bijzonderheden
De auto wordt besteld na terugontvangst van alle ondertekende pagina's van een exemplaar van het leasecontract, de (positieve) afronding van de kredietacceptatie alsmede de ingevulde
en ondertekende machtiging automatische incasso.
Geldigheid van uw aanvraag
Voor zover uw aanvraag een auto betreft waarvoor een zogenaamde “op = op aanbieding” is gedaan, geldt dit bod alleen voor de auto in de aangeboden configuratie en de daarbij
aangeboden prijs, zolang we deze op voorraad hebben. Het kan voorkomen dat de betreffende auto op de website nog wordt aangeboden op het moment dat op basis van eerder
ontvangen bestellingen deze auto op dat moment echter reeds niet meer voorradig en leverbaar is. In dat geval kunnen aan een dergelijke bestelling dan ook geen rechten worden
ontleend.
Vervangend vervoer
De eerste 24 uur vervangend vervoer zijn altijd voor rekening van lessee.
Kilometerafrekening
De gereden kilometers worden maandelijks verrekend tegen 20 eurocent per kilometer. Volledigheidshalve is artikel 5 (kilometrage) van de Algemene
Voorwaarden derhalve niet van toepassing.
Inhoud overeenkomst
Lessee gaat een leaseovereenkomst aan met TERBERG LEASING B.V. Alle prijsopgaven, bijlagen en voorwaarden vallen onder deze overeenkomst. Op de leaseovereenkomst zijn de
volgende documenten en bepalingen van toepassing:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Al hetgeen is bepaald in dit leasecontract
Bijlage "Privacy reglement"
Bijlage "Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en aanvullende Algemene- en assurantie bepalingen van Justlease.nl (SFTL 050D)"
Bijlage “Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease (versie 1.0)”
Bijlage “Aanvullende voorwaarden Justlease (versie 1.0)”
Handleiding voor het inleveren van de auto (SFTL 052A)

Let op: gezien de duur en de aard van deze leaseovereenkomst is een beroep op artikel 14 lid 8 van de algemene voorwaarden van Thuiswinkel.org uitdrukkelijk uitgesloten.
* behoudens wijzigingen ten gevolge van wettelijke regelingen of bepalingen.
Verhuren van de auto
Onderdeel van het contract is dat de auto minimaal 2 dagen per kalendermaand te huur wordt aangeboden op een daartoe bestemd autodeel platform. Na voornoemde 2 dagen worden
opbrengsten uit verdere verhuur met u gedeeld, waarbij 80% van de opbrengsten voor u zijn. De resterende 20% komt ten goede van Justlease.
Deze deal wordt mede mogelijk gemaakt door Snappcar. Het is daarom belangrijk dat u zich houdt aan de spelregels van Snappcar zoals genoemd op de website van Snappcar. Indien
Snappcar aan ons vermeld dat u zich niet aan deze spelregels houdt, zijn wij genoodzaakt het leasecontract te ontbinden. Ontbinding van het contract wordt door Snappcar direct met u
afgehandeld uit naam van Justlease.
Wegenbelasting
De wegenbelasting (ook wel houderschapsbelasting genoemd) is meegenomen in het kostenoverzicht zodat u een goed en compleet beeld krijgt van de totale maandelijkse kosten. De totaalprijs
is ingedeeld in subtotaal en wegenbelasting. Het bedrag ‘subtotaal’ is het bedrag dat u betaalt aan Justlease.nl. Het bedrag ‘wegenbelasting’ wordt door de belastingdienst geïncasseerd. Doordat
de wegenbelasting door de belastingdienst en niet door Justlease.nl wordt geïncasseerd, hoeft u geen (extra) administratieve kosten te betalen bij bekeuringen of adreswijzigingen.
Lessee verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud van deze overeenkomst en de bijbehorende bijlagen, en gaat door ondertekening akkoord met de inhoud en toepasselijke van deze
overeenkomst en bijbehorende bijlagen.
Opzegvergoeding
Wilt u door omstandigheden uw contract tussentijds beëindigen, dan is dit bij ons geen probleem. We vinden het uiteraard erg jammer! U kunt de kosten voor het afkopen van het contract als
volgt berekenen: Bent u in het bezit van een A, B of C segment auto dan rekenen wij 35% van de resterende leasetermijnen 12 maanden na inzet. Heeft u een D of E-segment auto dan vragen
wij 40% van de resterende leasetermijnen 12 maanden na inzet. De gekozen auto betreft segment A.
Registratie in BKR
Een deel van de leaseprijs (65% van de som van de leasetermijnen) wordt bij Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel geregistreerd. In uw geval is dit bedrag € 2.667,60. Dat klinkt serieus.
De meeste mensen staan positief bij BKR geregistreerd. Een registratie bij BKR betekent niet automatisch dat u betalingsproblemen heeft. Hiermee wordt juist voorkomen dat u als consument
verplichtingen aangaat die u financieel niet kunt dragen. Een win-win situatie voor ons beiden.

Ondertekening
Lessee
Handtekening Lessee

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