Hoeksteen 60
2132 MS Hoofddorp

Postbus 696
2130 AR Hoofddorp

Tel: +31 (0)20 658 70 00
Fax: +31 (0)20 658 70 07

LEASEOVEREENKOMST
Private Lease

Lessee

De heer *****
Hoeksteen 60
2132 MS Hoofddorp

OBJECT

Datum
Klantnummer
Overeenkomstnummer
Uw contactpersoon

Dacia Logan

Optie en accessoires

23-11-2018
123456
1234567
Team Key Private Lease

(Energielabel D)

Consumentenprijs
Incl. BTW/BPM

Prijsopbouw

Leaseprijs

Basisprijs object

Metallic lak

:
:
:
:

Inclusief BTW
Per maand

€/km

299,00

0,00

Meerkilometerprijs
Minderkilometerprijs
Brandstof
Gewicht
Contractduur (maanden)
Jaarkilometrage
Modeljaar
Kleur interieur

Benzine
1250 kg
36
15.000
2019
Zwart

Kleur exterieur

C02 Emissie

TOTAAL
Alle bedragen zijn vermeld in €

Paraaf ALD Automotive:

Paraaf Lessee:
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LEASEOVEREENKOMST
Private Lease

Lessee

De heer *****
Hoeksteen 60
2132 MS Hoofddorp

OBJECT

Dacia Logan MCV

Datum
Klantnummer
Overeenkomstnummer
Uw contactpersoon

:
:
:
:

23-11-2018
123456
1234567
Team Key Private Lease

(Energielabel D)

Leaseprijs inclusief

Motorrijtuigenbelasting
WA en Casco verzekering
Aanvullende verzekering
Pech- en ongevalshulpverlening
Reparatie en onderhoud
Zomerbanden
Vervangend vervoer

Eigen risico WA € 0,00 en Casco € 150,00
Ongevallen inzittenden, dekkingsoptie 10.000/20.000, Rechtsbijstand

Na 48 uur, gelijkwaardig

DEALERGEGEVENS

Naam
Contactpersoon
Adres
Postcode en plaats
Telefoon

LEASERIJDERGEGEVENS

ALD Automotive Herinzet
Hoeksteen 60
2132 MS HOOFDDORP
+31 (0)20 658 70 00

Naam
Adres
Postcode en plaats
Land
Geboortedatum
Telefoon
Mobiel nummer
Email

Paraaf ALD Automotive:

Paraaf Lessee:
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LEASEOVEREENKOMST
Private Lease

Lessee

De heer *****
Hoeksteen 60
2132 MS Hoofddorp

OBJECT

Datum
Klantnummer
Overeenkomstnummer
Uw contactpersoon

Dacia Logan MCV

23-11-2018
123456
1234567

:
:
:
:

Team Key Private Lease

(Energielabel D)

Door ondertekening van deze leaseovereenkomst, verklaart lessee akkoord te gaan met en een afschrift te hebben ontvangen van:
- De algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease versie 1.1 van 1 december 2017
- De aanvullende Voorwaarden ALD Automotive 2018-01
- De verzekeringsvoorwaarden Private Lease 2016-1
- De inleverhandleiding 2016-01
- De berijdershandleiding 2016-01
- Standaard doorlopende incassomachtiging - SEPA
Uw overeenkomst wordt geregistreerd in het CKI-register (Centraal Krediet Informatiesysteem) van het BKR (Stichting Bureau
Krediet Registratie) te Tiel. Registratie zal plaats vinden onder de code OA: operationele autolease. Alleen het financieringsdeel
wordt geregistreerd. Dit is gesteld op 65% van de som van de leasetermijnen.
Het bedrag geregistreerd voor deze overeenkomst is: € *********
Deze overeenkomst dient binnen 30 dagen na dagtekening rechtsgeldig ondertekend retour te zijn bij ALD Automotive. Wanneer
de overeenkomst na 30 dagen is ontvangen, heeft ALD Automotive het recht om de overeenkomst eenzijdig te annuleren. Hiervan
wordt u op de hoogte gesteld.
De hierboven vermelde fiscale gegevens zijn gebaseerd op gegevens van de betreffende importeurs. ALD Automotive aanvaardt
daarom geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de verstrekte gegevens en de eventueel daaruit voortvloeiende gevolgen.
Opzeggingsvergoeding na het eerste jaar
Bij opzegging na het eerste jaar is Lessee een opzeggingsvergoeding verschuldigd. De opzeggingsvergoeding wordt, zoals
bepaald in artikel 21 van de aanvullende voorwaarden, op twee verschillende manieren berekend:
Manier 1: De opzeggingsvergoedingen is het vaste percentage van 40% van de gezamenlijke termijnbedragen die lessee zonder
de opzegging nog zou moeten betalen.
Manier 2: De opzeggingsvergoeding is het verschil tussen de gezamenlijke termijnbedragen die lessee heeft betaald en nog
moet betalen tot het moment van opzegging en de gezamenlijke - hogere - termijnbedragen die lessee tot dat moment had
moeten betalen als lessee direct de leaseovereenkomst voor de kortere duur was aangegaan.
De laagste van deze twee opzeggingsvergoedingen is de opzeggingsvergoeding die lessee dient te betalen.
Betaling door middel van Doorlopende SEPA-incasso (Business-to-Consumer)

1.

Lessee

verleent

een

Doorlopende

SEPA-incassomachtiging.

ALD

Automotive

incasseert

alle

vorderingen

op

Lessee

uit individuele leaseovereenkomsten door middel van een Europese incasso, waarbij er een terugboekrecht van 8
weken

voor

de

Lessee

is.

Hiervoor

wordt

door

de

Lessee

onderstaande

SEPA-incassomachtiging

ingevuld

en

ondertekend.
2.

ALD Automotive stuurt Lessee voor de incassodatum een factuur, waarop het te betalen bedrag en de betalingstermijn
wordt vermeld. Er wordt geïncasseerd rond de eerste en de vijftiende van de maand. ALD Automotive behoudt zich het
recht voor om op een ander moment te incasseren.

3.

Als een incassopoging van ALD Automotive mislukt, mag ALD Automotive herhaalincasso’s uitvoeren bij de volgende
incassoronde(s).

Paraaf ALD Automotive:

Paraaf Lessee:
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LEASEOVEREENKOMST
Private Lease

Lessee

De heer *****
Hoeksteen 60
2132 MS Hoofddorp

Datum
Klantnummer
Overeenkomstnummer
Uw contactpersoon

Dacia Logan MCV

OBJECT

23-11-2018
123456
1234567

:
:
:
:

Team Key Private Lease

(Energielabel D)

4.

Lessee is verplicht om alle wijzigingen omtrent de SEPA-machtiging direct aan ALD Automotive te melden. Wijzigingen

5.

Als ALD Automotive, om welke reden dan ook, niet kan incasseren, is ALD Automotive gerechtigd de betaalmethode

kunnen van invloed zijn op de uitvoering van de incasso.
van

Lessee

te

wijzigen

in

handmatige

betaling.

ALD

Automotive

is

in

dat

geval

gerechtigd

de

maandelijkse

administratiekosten te verhogen met € 2,50 als gevolg van handmatige betaling. Deze kosten komen voor rekening van
Lessee.
6.

Bij

handmatige

betaling

zijn

de

leasetermijnen

bij

vooruitbetaling

verschuldigd

op

de

15e

dag

na

factuurdatum.

Doorbelasting van overige ten laste van Lessee komende bedragen zal achteraf plaatsvinden. Betaling dient 15 dagen
na factuurdatum plaats te vinden. Bij betaling na de vervaldag, is Lessee over het niet op tijd betaalde bedrag een rente
verschuldigd van 1.5% (anderhalf procent) per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volledige maand
wordt berekend.
7.

Indien

geen

bankrekening

is

ingevuld

of

de

machtigingsdocumenten

voor

automatische

incasso

niet

correct

zijn

ingevuld of ondertekend of niet zijn ontvangen door ALD Automotive, is er geen machtiging automatische incasso
verleend en heeft ALD Automotive het recht de leaseovereenkomst met onmiddellijke ingang kosteloos te beëindigen.
Indien geen bankrekening is ingevuld of de machtigingsdocumenten voor automatische incasso niet correct zijn ingevuld of niet
zijn ontvangen door ALD Automotive, is er geen machtiging automatische incasso verleend en zijn de volgende paragrafen van
kracht:
1. Indien geen machtiging voor automatische incasso is afgegeven is ALD Automotive gerechtigd de maandelijkse
administratiekosten te verhogen met € 2,50 als gevolg van handmatige betaling. Deze kosten komen voor rekening van
Lessee.
2. De leasetermijnen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd op de 15e dag na factuurdatum. Doorbelasting van overige ten
laste van Lessee komende bedragen zal achteraf plaatsvinden. Betaling dient 15 dagen na factuurdatum plaats te
vinden.
3.

Bij betaling na de vervaldag, is Lessee over het niet op tijd betaalde bedrag een rente verschuldigd van 1,5%
(anderhalf procent) per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volledige maand wordt berekend.

Paraaf ALD Automotive:

Paraaf Lessee:
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Hoeksteen 60
2132 MS Hoofddorp

Postbus 696
2130 AR Hoofddorp

Tel: +31 (0)20 658 70 00
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LEASEOVEREENKOMST
Private Lease

Lessee

De heer *****
Hoeksteen 60
2132 MS Hoofddorp

OBJECT

Datum
Klantnummer
Overeenkomstnummer
Uw contactpersoon

Dacia Logan MCV

23-11-2018
123456
1234567
Team Key Private Lease

(Energielabel D)

Bestelling door ALD Automotive geaccepteerd:

Voor akkoord lessee:

Naam

Naam

J.J.R. Kruisweg

:
:
:
:

General Manager
Datum

23-11-2018

Handtekening

Datum
Handtekening

Speciale SnappCar voorwaarden
Lessee is met SnappCar de SnappCar Gebruikersovereenkomst Lease & Share, Bijlage [x], gesloten. Op grond van de laatste zin van artikel 32 van de
Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease, is het Lessee echter niet toegestaan om de leaseauto tegen betaling aan derden ter beschikking te
stellen. In afwijking op deze bepaling geeft ALD Automotive Lessee hierbij toestemming om de leaseauto tegen betaling ter beschikking aan derden via het
SnappCar platform.
Lessee en ALD Automotive komen hierbij overeen dat de volgende voorwaarden van toepassing zijn op het delen via het SnappCar platform:
1.
Het is Lessee alleen toegestaan om de leaseauto via het SnappCar platform met derden te delen tegen betaling. ALD Automotive het recht heeft
om de toestemming voor het autodelen via het SnappCar platform in te trekken, indien Lessee deze voorwaarde niet naleeft.
Lessee blijft verantwoordelijk voor de leaseauto en voor het nakomen van de leaseovereenkomst gedurende de periode dat de leaseauto ter
2.
beschikking is gesteld aan derden.
3.
De maandelijkse leaseprijs van EUR 299,00 is een actietarief dat alleen geldt zolang tussen Lessee en SnappCar deSnappCar
Gebruikersovereenkomst Lease & Share overeenkomst van kracht is. Indien de SnappCar Gebruikersovereenkomst Lease & Share tussen Lessee en
SnappCar op grond van artikel 6 van die overeenkomst eindigt, heeft ALD Automotive het recht om het actie-leasetarief van EUR 299,00 te verhogen tot
het reguliere leasetarief. Daarvoor zal ALD Automotive eerst beoordelen of Lessee in staat is om het reguliere leasetarief van EUR 364,08 te betalen.
Lessee is verplicht om daaraan mee te werken. Indien uit de beoordeling blijkt dat Lessee in staat is om het reguliere leasetarief van EUR 364,08 te
betalen, zal ALD Automotive dat hogere tarief aanmelden bij de Stichting Bureau Krediet Registratie. Indien uit de beoordeling blijkt dat Lessee niet in staat
is om het reguliere leasetarief van EUR 364,08 te betalen, heeft ALD Automotive het recht om deze leaseovereenkomst kosteloos op te zeggen.

Paraaf ALD Automotive:

Paraaf Lessee:
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Doorlopende incassomachtiging - SEPA
Gegevens Incassant
Axus Nederland B.V. h.o.d.n. ALD Automotive
Hoeksteen 60
2132 MS HOOFDDORP
Nederland

Incassant ID:
Kenmerk machtiging:
Gegevens geïncasseerde
De heer *****
Hoeksteen 60
2132 MS Hoofddorp
Netherlands

IBAN:

|__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|

Door ondertekening van deze machtiging geeft Lessee toestemming aan ALD Automotive om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar de bank van Lessee. De hoogte van het te incasseren bedrag is niet gelimiteerd.
Lessee kan een incasso tot 8 weken na afschrijving laten storneren. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden die
Lessee bij de bank van Lessee kan opvragen.
Aldus overeengekomen, opgemaakt en ondertekend te Hoofddorp en Hoofddorp op 23 november 2018.

Axus Nederland B.V. h.o.d.n. ALD Automotive

De heer *****

Handtekening

Handtekening

J.J.R. Kruisweg
General Manager
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Het formulier op de volgende bladzijde
Alleen tekenen als u binnen bedenktermijn van 14 dagen wilt afzien van uw
leaseovereenkomst!
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Herroepingsrecht
Wat is het herroepingsrecht?
Als consument heeft u na het sluiten van de overeenkomst een bedenktijd van 14 dagen. Dit betekent dat u na het
sluiten van de overeenkomst nog 14 dagen de mogelijkheid heeft om de overeenkomst zonder opgave van redenen te
ontbinden. Dit wordt het herroepingsrecht genoemd.
Wat zijn de gevolgen van herroepen?
Als u de overeenkomst herroept dan ontvangt u binnen 14 dagen nadat wij uw herroeping hebben ontvangen alle
betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan van ons terug. Dit is inclusief leveringskosten (met uitzondering van
eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden
goedkoopste standaard levering).
Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u er
uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat u met een ander betaalmiddel wordt terugbetaald. Voor de terugbetaling worden in
ieder geval geen kosten in rekening worden gebracht.
Wilt u gebruik maken van uw herroepingsrecht?
Indien u wilt herroepen dan moet ons daar via een ondubbelzinnige verklaring van op de hoogte stellen (bijvoorbeeld
schriftelijk per post, fax of e-mail).
Hiervoor kunt u gebruikmaken van het dit Modelformulier voor herroeping:

Modelformulier voor herroeping
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan: Axus Nederland B.V. h.o.d.n. ALD Automotive;
info.nl@aldautomotive.com; fax: +31 (0)20 658 70 07.

postadres:

Postbus

696 2130 AR

HOOFDDORP;

e-mail:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende levering van de volgende dienst
herroep/herroepen (*): Private Lease (1234567)

Besteld op**:

………………………………

Naam/Namen:

*****

Adres:

Handtekening:

………………………………

Datum:

………………………………

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
(**) In dit geval is de besteldatum gelijk aan de datum waarop de overeenkomst is ondertekend.
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