Leaseovereenkomst Schuiling Lease

versie 30 oktober 2018

Partijen
a. [Naam klant], wonend in [PLAATS] aan het adres [straat/huisnr/toevoeging/p-code], bereikbaar op
telefoonnummer [TELEFOONNUMMER], geboren in [...........................................] op [geboortedatum]
met bankrekeningnummer [IBAN] waarvan wij de betalingen mogen afschrijven en hierna te noemen
“Klant” of “U”.
en
b. Garage en taxibedrijf Schuiling VOF, statutair gevestigd in Driel, Dorpsstraat 30 Kamer van
Koophandel nummer 09020411 en hierna te noemen: “Schuiling Lease”;
Klant wil de onderstaande auto leasen, Schuiling Lease wil de auto aan de klant ter beschikking
stellen. Klant en Schuiling Lease willen daarover heldere afspraken maken. Deze afspraken zijn
vastgelegd in dit contract en de er bij horende algemene voorwaarden.
Auto gegevens
Merk:
Model:
Kenteken:
Kilometerstand:
Maximale kilometerstand:

Peugeot
208
01-ZYX-2
1.234
180.000

1. U least de auto.
Schuiling Lease geeft u de auto in gebruik door middel van operationele lease. Operationele lease is
een vorm van huur, U wordt dus geen eigenaar van de auto.
2. Staat van aflevering
De staat van levering van de auto is vastgelegd op het ingebruikname formulier.
3. Looptijd, gebruik en prijs
a. Dit contract gaat in op 1 oktober 2018 en heeft een looptijd van 36 maanden. Het contract eindigt
dus op 30 september 2021. Als de maximale kilometerstand van het contract wordt bereikt wordt
het contract eerder dan 30 september 2021 beeindigd.
b. Gedurende de looptijd geldt een vast maandbedrag van euro 234 per maand. Alle kosten voor
gebruik van de auto, binnen het aantal afgesproken kilometers per jaar, zijn opgenomen in dit
maandbedrag, met uitzondering van brandstofkosten. Voor een verdere toelichting op deze kosten
verwijzen we naar artikel…. van de algemene voorwaarden.
c. Per jaar mag U 10.000 kilometer rijden met de auto zonder verdere extra kosten. Indien U meer
rijdt dan dit aantal kilometers bedraagt de meerprijs per kilometer euro 0,09. Voor een verdere
toelichting op het aantal kilometers en de verrekening ervan verwijzen we naar artikel 10 van de
algemene voorwaarden.

3. Einde van de lease
De lease stopt in de situaties die hieronder staan.
a. We hebben in deze overeenkomst afgesproken hoe lang u de auto zult gebruiken. Is deze tijd
voorbij? Dan stopt de lease automatisch. Heeft u al eerder het afgesproken maximum aantal
kilometer gereden met uw auto? Dan stopt de lease als u dit maximum aantal kilometer
heeft bereikt.
b. Als de auto total loss raakt of ernstig beschadigd. Of de kosten van herstel zijn zo hoog, dat
wij die niet meer willen betalen. Dan stopt de lease op de datum dat u niet meer met de auto
kunt rijden.
c. Als de auto gestolen is of vermist, en vinden we hem niet terug binnen 30 dagen. Dan stopt
de lease na deze 30 dagen. U betaalt de leaseprijs dan tot de dag van de diefstal of
vermissing.
d. Als u de overeenkomst eerder wil stoppen, de voorwaarden van eerder stoppen en
eventuele kosten die hiervoor gerekend worden treft u in het volgende artikel aan.

4. Voortijdige beëindiging
U kunt de lease eerder stoppen dan afgesproken. Maar dat kan u wel geld kosten.
a. Bij onvoorziene omstandigheden
Indien u werkeloos of ziek raakt en de leasekosten van de auto niet meer kunt betalen, kunt
U de lease tussentijds beeindigen met een opzegvergoeding van 3 maanden. U dient dan wel
aan te tonen dat het inkomenverlies dusdanig is dat de leasetermijnen niet meer betaald
kunnen worden.
b. Bij vrijwillige beeindiging.
Indien U de lease zonder de redenen als onder lid a bedoeld, betaalt u 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.
5. Verzekering
Schuiling Lease neemt een verzekering voor de auto, waardoor schade of diefstal van de auto betaald
wordt. Voor een eventuele schade aan de auto wordt per geval een eigen risico van 350 euro aan U
doorbelast. Indien blijkt dat we de schade hebben kunnen verhalen zullen we u dit eigen risico
terugbetalen.
6. Overig
Op dit contract zijn de Algemene Voorwaarden Schuiling Lease van toepassing. Klant heeft hiervan
een kopie ontvangen.
Datum en plaats:
Handtekening voor akkoord

Handtekening voor akkoord

Klantnaam

Schuiling Lease
R. Schuiling

