Deze algemene voorwaarden gelden bij een leasecontract van Schuiling Lease
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1. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het leasecontract tussen Schuiling Lease B.V. en klant.
2. Indien afspraken in het contract afwijken van deze algemene voorwaarden, zijn de afspraken in het contract
geldig boven de bepalingen in de Algemene Voorwaarden.
3. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing
2. TOTSTANDKOMING CONTRACT EN INGANGSDATUM
1. Na keuze van de leaseauto maakt Schuiling Lease een (concept)contract op.
2. Indien u instemt met de bepalingen in het (concept)contract maakt Schuiling Lease een afspraak met u om
het contract te ondertekenen.
3. De aflevering van de auto wordt gepland afhankelijk van levertijd van de auto. De feitelijke afleverdatum is
de ingangsdatum van het contract.
3. DUUR EN OPZEGGING VAN HET CONTRACT
1. In het contract liggen de einddatum en de maximale kilometerstand vast. Het contract eindigt uiterlijk op de
einddatum, maar in ieder geval zodra de maximale kilometerstand is bereikt.
2. Bij tussentijdse beëindiging geldt een opzegtermijn van minimaal 1 maand, gerekend vanaf de feitelijke
datum van opzegging. Bij tussentijdse opzegging betaalt klant 50% van de resterende leasetermijnen als
opzegvergoeding voor de lease. Stel we hebben afgesproken dat u 36 maanden in de auto rijdt voor met een
maandbedrag van euro 300. Na 22 maanden wenst u met het leasecontract te stoppen. Het contract zou dan
nog 14 maanden lopen. U betaalt aan Schuiling Lease in dat geval een vergoeding van 14 maanden maal 150
euro (50% van 300 euro), 2.100 euro. Tevens rekenen we dan de eventuele meerkilometers ten opzichte van
het afgesproken jaargemiddelde af..
3. Het opzeggen mag telefonisch, elektronisch of schriftelijk gebeuren. Binnen twee werkdagen ontvangt de
klant van Schuiling Lease een bevestiging van opzegging.
4. De gemaakte afspraken blijven van kracht tot het moment dat Klant de auto heeft ingeleverd, ook tijdens de
opzegtermijn. Het risico met betrekking tot de auto eindigt op het moment dat de auto conform afspraken in
goede staat is ingeleverd.
4. PRIJS
1. Het maandbedrag, als vermeld in het leasecontract, geldt per kalendermaand. Bij aanvang of beëindiging
van het contract in de loop van een maand wordt de leaseprijs voor die maand berekend naar rato van het
feitelijk gebruikte aantal dagen van die maand.
2. De volgende kosten zijn in het vaste maandbedrag inbegrepen:
a. De premie van de autoverzekering (zie ook artikel 15 : verzekering en eigen risico).
b. Kosten voor het onderhoud en reparaties volgens het door de fabrikant voorgeschreven
onderhoudsschema (zie ook artikel 11 : onderhoud, reparaties en banden).
c. Kosten voor het vervangen van de banden, wanneer dat noodzakelijk is.
d. Kosten voor vervangend vervoer (zie ook artikel 12: vervangende auto).
e. Kosten voor de hulpdienst (zie ook artikel 13: Pechhulp).
f. Vergoedingen die de overheid vraagt voor administratieve handelingen voor bijvoorbeeld het
kentekenbewijs en de houderschapsbelasting.
3. De volgende kosten zijn voor rekening van Klant:
a. Brandstof.
b. Wassen, poetsen en reinigen.
c. Stallingskosten, parkeer- en tolgelden.
d. Tussentijdse aanvullingen die nodig zijn voor koelvloeistof, ruitenwisservloeistof en motorolie.
e. Reparaties die nodig zijn omdat Klant zelf schade veroorzaakt hebt door nalatigheid en/of onzorgvuldigheid.
f. Boetes en (administratie)kosten.

5. PRIJSAANPASSING
1. Als er tijdens de looptijd van het contractwijzigingen zijn in bijvoorbeeld houderschapsbelasting,
verzekering, btw of door andere oorzaken die niet door Schuiling Lease te beïnvloeden zijn, dan heeft Schuiling
Lease het recht het vaste maandbedrag aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden.
6. WAARBORGSOM
1. U betaalt ons een waarborgsom die net zo hoog is als een maand leaseprijs.
2. U ontvangt een rekening voor de waarborgsom. U moet dat bedrag binnen vijf dagen na ontvangst van de
rekening aan ons overmaken. Als u dat niet doet, gaat de lease niet door. Wij mogen deze overeenkomst dan
ontbinden.
3. U krijgt de auto pas als u de waarborgsom heeft betaald.
4. Als de auto na de lease is ingeleverd, krijgt u die waarborgsom binnen 65 dagen terug, op voorwaarde dat u
dan aan uw verplichtingen heeft voldaan. Als dat niet het geval is, mogen wij het bedrag van de openstaande
vorderingen op de waarborgsom in mindering brengen.
5. U kunt de waarborgsom niet verrekenen met andere betalingen.
7. AFLEVERING
1. De aflevering van de auto vindt plaats bij Schuiling of op een nader af te spreken locatie.
2. De aflevering van de auto gebeurt aan de hand van het ingebruiknameprotocol. Hierin staat onder andere
beschreven hoe de aflevering verloopt en hoe de staat van de auto wordt vastgelegd.
3. Beide partijen ondertekenen tot slot een gezamenlijk ingevuld ingebruiknameformulier.
8. EIGENDOM, KENTEKEN EN OVERDRAAGBAARHEID
1. De auto is en blijft eigendom van Schuiling Lease.
2. Klant mag de auto niet verhuren, vervreemden (bijvoorbeeld ruilen of verkopen), verpanden of op andere
manier bezwaren.
3. Het kentekenbewijs komt zowel op naam van Klant als de leasemaatschappij.
4. Schuiling Lease heeft de mogelijkheid om de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het
contract geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een andere partij. Met het ondertekenen van het contract
geeft Klant daarvoor bij voorbaat toestemming.
9. GEBRUIK VAN DE AUTO
1. De auto mag worden bestuurd door:
- Klant als hoofdbestuurder
- Eventuele gezinsleden van Klant die op hetzelfde adres wonen.
- Andere familieleden in eerste graad van Klant en zijn gezinsleden
- Derden mits Klant of zijn gezinsleden als passagier in de auto aanwezig zijn.
2. Alle bestuurders van de auto dienen minimaal 1 jaar te beschikken over een geldig rijbewijs.
3. Personen waarvan het rijbewijs is ingevorderd, of de afgelopen 5 jaar ingevorderd is geweest, mogen niet in
de auto rijden.
4. Klant zorgt ervoor dat alleen iemand met een geldig rijbewijs in de auto rijdt.
5. Klant gebruikt en onderhoudt de auto zorgvuldig, en zorgt er ook voor dat andere bestuurders of
inzittenden van de auto dat doen. En dat alle bestuurders en inzittenden van de auto zich houden aan alle
verkeerswetten en regels.
6. De auto wordt niet gebruikt voor snelheidsritten, prestatieritten, trainingen of rijlessen.
7. De auto mag niet worden verhuurd.
8. De auto mag niet worden gebruikt voor betaald vervoer van personen of spullen of als deelauto.
9. De auto mag niet langer in het buitenland rijden dan door de WA-verzekeraar toegestaan.
10. De auto mag niet worden gebruikt in een land waar de WA-verzekering niet geldt.
11. Vervoer van gevaarlijke stoffen is niet toegestaan.

12. Klant houdt zich aan alle voorschriften van de fabrikant, de importeur en de leverancier van de auto en aan
alle regels afgesproken met Schuiling Lease.
13. Tussen de onderhoudsbeurten zorgt Klant ervoor dat de auto genoeg olie en ruitenwisservloeistof en
koelvloeistof heeft. En dat de banden de goede spanning hebben.
14. Klant is verantwoordelijk voor alles wat bij de auto hoort. Bijvoorbeeld de spullen om een band te
verwisselen. Is er iets kwijt of kapot? Dan betaalt klant daarvoor.
15. In de auto mag niet worden gerookt.
16. Wijzigingen aan de auto mogen alleen na schriftelijke toestemming van Schuiling Lease worden
aangebracht. Bij beëindiging van het contract moet de auto op kosten Klant weer in originele staat
teruggebracht worden.
10. KILOMETERS
1. In het contract ligt het aantal toegestane kilometers per jaar vast.
2. Indien Klant meer kilometer per jaar rijdt dan in het contract vastligt worden deze meerkilometers door
Schuiling Lease aan Klant in rekening gebracht.
3. Het aantal gereden kilometers is verantwoordelijkheid van Klant, een opgaaf van Klant of een opname van
een onderhoudsbedrijf omtrent de feitelijke kilometerstand is leidend voor vaststelling van het aantal gereden
kilometers.
4. Meerkilometers kunnen jaarlijks in rekening worden gebracht.
5. Als het contract is geëindigd worden eventuele tussentijds in rekening gebrachte kilometerafrekeningen
verrekend met het feitelijk aantal gereden kilometers over de gehele looptijd van het contract. In de feitelijk
gereden kilometers worden de kilometers gereden met een vervangende auto meegerekend.
11. ONDERHOUD, REPARATIES EN BANDEN
1. Schuiling Lease staat in voor het deugdelijk onderhoud van de auto en vergoedt de daarmee gemoeide
kosten, mits Klant de auto gebruikt conform de afspraken. Schuiling Lease betaalt of vergoedt de kosten voor:
a. Onderhoud, reparatie en inspectie waarvoor Schuiling Lease toestemming heeft gegeven
b. Banden die door normale slijtage aan vervanging toe zijn.
2. Klant meldt eventuele meldingen en storingen direct aan Schuiling Lease en neemt de aanwijzingen van de
auto in acht (bijvoorbeeld de melding dat de auto onmiddellijk moet stoppen).
3. Reparaties, onderhoud of bandenvervanging die Klant laat doen zonder dat Schuiling Lease toestemming
heeft gegeven zijn voor rekening van Klant.
4. Onderhoud en reparaties worden uitgevoerd door Garage Schuiling of een door Schuiling Lease aangewezen
garagebedrijf.
5. Tijdens reparaties, onderhoud of inspectie waarbij Klant geen gebruik kan maken van de auto,
vindt geen restitutie van het maandbedrag plaats.
12. VERVANGENDE AUTO
1. Als de auto bij de garage staat vanwege onderhoud, reparaties of inspecties krijgt Klant van Schuiling Lease
direct een vervangende auto als duidelijk is dat de werkzaamheden langer dan 24 uur zal duren. Voor het
gebruik van deze vervangende auto gelden dezelfde afspraken als voor de lease-auto.
2. Als de auto door nalatigheid of opzet van Klant gerepareerd moet worden, of wanneer de auto door eigen
schuld in beslag genomen wordt door de politie, vervalt het recht op vervangend vervoer.
13. PECHHULP
Als u met de auto pech heeft, belt u met Schuiling voor hulp.
14. WAT MOET U DOEN BIJ SCHADE OF DIEFSTAL?
1. Heeft de auto schade? Of heeft de auto schade veroorzaakt aan iets of iemand anders? Meld ons dat dan
binnen 48 uur middels een ingevuld schadeformulier. Dit geldt ook voor schade aan een band.
2. Wij laten u daarna weten waar u de schade aan de auto mag laten herstellen.
3. Als u niet meer verder kunt rijden door schade aan de auto, belt u de alarmcentrale …….. voor hulp.

4. Bij inbraak in de auto of diefstal van de auto dient klant onmiddellijk aangifte bij de politie te doen. Klant
stuurt deze aangifte binnen 2 werkdagen aan Schuiling Lease.
15. VERZEKERING EN EIGEN RISICO
1. Schade aan de auto is voor rekening van Schuiling Lease, mits Klant zich houdt aan afspraken houdt zoals die
zijn vastgelegd in deze algemene voorwaarden en het contract.
2. Voor schade aan derden is een WA-verzekering afgesloten. Deze verzekering biedt dekking voor schade aan
anderen (personen of zaken), die met de auto, door van de auto afgevallen lading, of een door de auto
getrokken aanhangwagen, caravan of vouwwagen, wordt veroorzaakt. Letselschade (schade aan personen)
wordt vergoed tot een maximum van 5,6 miljoen euro per schadegeval. Materiële schade (schade aan zaken)
wordt vergoed tot een maximum van 1,12 miljoen euro per schadegeval.
3. Bij het leasecontract is tevens een SVI (Schade Verzekering Inzittenden) voor klant afgesloten. De
polisvoorwaarden van die verzekering worden verstrekt bij aangaan van het contract.
4. Schade aan de auto of aan (de eigendommen van) derden die is ontstaan door opzettelijk of roekeloos
handelen van Klant is voor rekening van Klant. Dat geldt ook voor schade die is veroorzaakt
door een bestuurder die volgens artikel 6 geen toestemming heeft om met de auto te rijden, niet rijbevoegd is
(geen geldig rijbewijs, ontzegging van de rijbevoegdheid, onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen) of
geen medewerking verleent aan een ademtest, urinetest of bloedproef.
5. Voor elke schade wordt een eigen risico in rekening gebracht. De omvang van dit eigen risico is beschreven
in het leasecontract. Indien Schuiling Lease of haar verzekeraar de schade kan verhalen op de tegenpartij
wordt het eigen risico terugbetaald aan Klant.
16. BETALINGSVERPLICHTINGEN
1. Zodra de lease begint, is Klant verplicht om de leaseprijs aan Schuiling Lease te betalen.
2. Klant ondertekent hiervoor een SEPA machtiging. Klant geeft daarmee toestemming om de bedragen die hij
moet betalen met een automatische incasso af te schrijven van zijn bankrekening. Klant zorgt er voor dat de
bank de SEPA machtiging op tijd registreert en dat er altijd voldoende geld op de bankrekening staat.
3. De leasetermijn wordt vooraf, uiterlijk op de eerste dag van de maand geincasseerd.
4. Voor andere bedragen die Klant moet betalen, stuurt Schuiling Lease een aparte rekening. Deze bedragen
worden binnen 14 dagen van de aangegeven bankrekening van Klant geincasseerd.
5. Bij te late betaling of onmogelijkheid om te incasseren heeft Schuiling Lease het recht wettelijke
achterstandsrente per maand over het te laat betaalde bedrag te vorderen.
6. Indien Schuiling Lease vorderingen op Klant uit handen moet geven is Klant incassokosten verschuldigd, in
overeenstemming met de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten.
17. ONTBINDING
1. Schuiling Lease kan het contract tussentijds ontbinden in een aantal gevallen. Ontbinden van
het contract vindt plaats met een schriftelijke verklaring. Hiervoor is geen voorafgaande waarschuwing of
aanmaning vereist. Schuiling Lease kan het contract ontbinden als:
a. Klant niet op tijd betaalt of een andere contractuele verplichting niet volledig of tijdig nakomt.
b. De auto van overheidswege wordt gevorderd, in beslag wordt genomen of verbeurd wordt verklaard.
c. De auto is gestolen of verduisterd en 30 dagen nadien nog niet terug is.
d. Klant surseance van betaling, faillissement of een wettelijke schuldsaneringsregeling aanvraagt of als dit ten
aanzien van Klant wordt uitgesproken, dan wel pogingen worden ondernomen om een buitengerechtelijke
schuldsanering te bereiken, of wanneer Klant onder curatele wordt gesteld.
e. Klant in het buitenland gaat wonen.
f. Overlijden van Klant.
g.Klant herhaaldelijk regels en voorschriften overtreedt voortvloeiende uit de Wegenverkeerswet.
2. In het geval van beëindiging of ontbinding van het contract dient Klant de auto direct in te leveren. Ook kan
Schuiling de auto per direct weer tot zich nemen ongeacht de locatie van het voertuig. Klant is verplicht om
alle medewerking daaraan te verlenen. Schuiling Lease heeft het recht alle resterende maandelijkse

termijnen, inclusief de eindafrekening direct opeisen.
3. Bij ontbinding van het contract door Schuiling Lease heeft Schuiling Lease aanspraak op een direct opeisbare
boete van € 1.000,-.
4. Als de ontbinding het gevolg is van diefstal of total loss is Klant alleen een boete verschuldigd als de wet of
verzekering(svoorwaarden) dit bepalen dan wel wanneer dit een gevolg is van handelen in strijd met de
afspraken en deze voorwaarden.
18. INNAME VAN DE AUTO EN EINDAFREKENING
1. De auto moet uiterlijk door Klant worden ingeleverd op de dag dat het contract eindigt.
2. Schuiling Lease hanteert een zogenaamd innameprotocol. Dit document ontvangt Klant bij het
contract. In dit protocol staat onder andere beschreven hoe de inname plaatsvindt, wat Klant moet
meenemen en hoe wordt omgegaan met de staat van de auto bij inname.
3. De auto wordt in goede staat aan Klant ter beschikking gesteld. Als Klant de auto weer
inlevert, moet de auto ook weer in goede staat zijn. Eventuele kosten die hiervoor
door Klant, derden en/of Schuiling gemaakt moeten worden, zijn voor rekening van klant.
5. Is er onverhoopt schade dan wikkelen we die schade af zoals beschreven in artikel 15.
6. Eigen aangebrachte zaken mag Klant uit de auto verwijderen, eventuele kosten voor het herstellen van
beschadiging (bijvoorbeeld schroefgaten) aan de auto zijn voor rekening van de Klant.
7. Na inname en ondertekening van het innameformulier zijn alle risico’s rondom de auto voor rekening van
Schuiling.
19. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. Schuiling Lease is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade, behalve als er sprake is van
opzet of grove schuld van kant van Schuiling Lease, of door Schuiling Lease ingeschakelde derden.
2. Klant vrijwaart Schuiling Lease en werknemers en ondergeschikten voor alle vorderingen en aanspraken van
derden, zoals vergoeding van kosten of schade, betaling van boetes etc., voortvloeiende uit of verband
houdende met het gebruik van het voertuig.
20. HOOFDELIJKHEID
Indien Klant het contract samen met een derde sluit, dan is ieder hoofdelijk aansprakelijk met betrekking tot
de verplichtingen die uit het contract voortvloeien.
21. PERSOONSGEGEVENS EN PRIVACY
Schuiling Lease verwerkt persoonsgegevens, die nodig zijn om het contract te kunnen
uitvoeren of in geval van een gerechtvaardigd belang in een beveiligde database. Schuiling deelt deze
gegevens met:
1. Het RDW en de verzekeraar, ten behoeve van het tenaamstellen van het kenteken en de verzekering.
2. Economic Data Resourses bv en/of daaraan gelieerde bedrijven, die daarmee kredietcontroles uitvoeren.
22. TOT SLOT
Voor klachten of suggesties kan Klant contact opnemen met 026-4742381

