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Aanvullende voorwaarden
De nummering van de artikelen in deze Aanvullende voorwaarden behoren bij de artikelen zoals
genummerd in de Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease. Artikel 1 van deze Aanvullende
voorwaarden is een aanvulling op artikel 1 van de Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease
en zo verder.
1. Nadere voorwaarden
De voorwaarden met betrekking tot WA-verzekering, cascoverzekering en de eventuele schade
verzekering inzittenden en de ongevallen inzittenden verzekering, zijn vastgelegd in de
‘’Verzekeringsvoorwaarden Private Lease” van AA Lease.
8. Waar kan ik het voertuig afhalen? Wat moet ik meenemen?
Wanneer de leverdatum van de auto definitief is bepaald, zal AA Lease contact met u opnemen om
de auto af te leveren. Voor de aflevering van de auto heeft u twee opties:
-

De auto wordt afgeleverd in de showroom;
De auto wordt afgeleverd ten kantore van AA Lease aan de Laan der Verenigde Naties 57 te
Dordrecht.

Voor de aflevering van de auto dient u in ieder geval een geldig rijbewijs mee te nemen.
11. Staat het kenteken op mijn naam of op naam van de leasemaatschappij?
Het kenteken zal op uw naam worden geregistreerd.
12. en 39. Krijg ik een vervangend voertuig tijdens onderhoud en reparatie?
U krijgt de beschikking over een vervangend voertuig indien het onderhoud en/of de reparatie langer
duurt dan 48 uur.
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15. Wat gebeurt er als sprake is van meerkilometers?
Jaarlijks zal AA Lease u schriftelijk de aangenomen kilometerstand van de auto mededelen. U heeft
gedurende twee weken het recht schriftelijk een correctie op die opgave door te geven. Mocht
blijken dat het daadwerkelijke aantal gereden kilometers per jaar afwijkt van het gecontracteerde
kilometrage per jaar, dan zal AA Lease deze volgens het op het leasecontract vermelde bedrag aan u
in rekening brengen. Deze afrekening vindt plaats vanaf een afwijking van 2.500 kilometer tenzij de
afwijking groter is dan 20% van het gecontracteerde kilometrage per jaar.
Stel u heeft een contract afgesloten op basis van 10.000 kilometer met een meerprijs per kilometer
van € 0,0408. Na twaalf maanden blijkt dat u 12.400 kilometer heeft gereden. U heeft dus 2.400
kilometer op jaarbasis meer gereden dan contractueel is toegestaan. Deze afwijking is kleiner dan
2.500 kilometer, maar groter dan 20% van het gecontracteerde kilometrage per jaar. Er wordt in dit
geval meerkilometers in rekening gebracht. De hoogte van dit bedrag bedraagt in dit voorbeeld
2.400 kilometer x € 0,0408 = € 97,92.
17. Heb ik de mogelijkheid om vooruit te betalen?
U kunt eigen geld aanwenden voor een vooruitbetaling. Wij kunnen u hiertoe niet verplichten. U
kunt een vooruitbetaling eenmalig doen en enkel voorafgaand aan de leaseperiode. Een
vooruitbetaling wordt door ons in mindering gebracht op de som van de door u te betalen
maandtermijnen van het leasecontract. De vooruitbetaling verlaagt evenredig uw maandtermijn. De
vooruitbetaling is een definitieve betaling aan de leasemaatschappij en kan niet worden
teruggevorderd anders dan bij een voortijdige beëindiging van het leasecontract, zoals hieronder is
beschreven. Vooruitbetalingen kunnen in geval van een faillissement slechts worden teruggevorderd
indien er na afwikkeling voldoende middelen aanwezig zijn.
U mag niet méér vooruitbetalen dan de helft van alle leasetermijnen te samen. Over het saldo van
uw vooruitbetaling wordt geen rente vergoed en de vooruitbetaling vermindert niet de in de
leasetermijnen opgenomen rentebedragen. Het is niet mogelijk om dit bedrag gedurende de looptijd
van het leasecontract te verhogen of te verlagen.
Mocht het leasecontract onverhoopt eerder eindigen, dan ontvangt u het resterende bedrag van de
vooruitbetaling, naar evenredigheid van de nog resterende looptijd van het leasecontract, binnen 65
dagen na datum einde contract – na verrekening met eventuele bedragen die wij nog van u te
vorderen hebben - terug.
Voorbeeld:
U heeft een bedrag van € 2.700,- vooruitbetaald voor een contract van 36 maanden. De door u te
betalen leasetermijnen zijn daardoor met € 75,- (€ 2.700,- / 36) verlaagd. Mocht het contract na 17
maanden worden beëindigd, dan ontvangt u een gedeelte retour. De berekening is als volgt: 19
maanden resterend, dus u krijgt 19/36e deel van € 2.700,-, ofwel € 1.425,- retour (minus eventueel te
verrekenen bedragen).
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Indien u van deze faciliteit gebruik maakt, dan zullen wij:






u bij het leasecontract een overzicht verstrekken waarin u van alle maanden in de
leaseperiode kunt zien wat het (administratieve) saldo van uw vooruitbetaling is;
u eenmalig een rekening sturen voor dit bedrag onder de noemer ‘vooruitbetaling
leasetermijnen’;
In onze administratie maandelijks een gelijk bedrag toerekenen aan uw leasecontract. U kunt
niet meer over het vooruitbetaalde bedrag beschikken en het is niet mogelijk om dit bedrag
gedurende de leaseperiode te wijzigen;
de eventuele administratievergoeding voor deze faciliteit op het leasecontract vermelden.

20. Wat zijn de betalingsvoorwaarden?
Bij het aangaan van de leaseovereenkomst zal u AA Lease machtigen tot een automatische incasso
van de verschuldigde maandleaseprijzen en alle andere uit het leasen van auto’s voortvloeiende
kosten.
Het termijnbedrag is maandelijks bij vooruitbetaling verschuldigd; andere bedragen binnen 14 dagen
na de factuurdatum.
25. Hoe is het risico voor aan of met het voertuig veroorzaakte schade verzekerd of afgedekt?
De ‘’Verzekeringsvoorwaarden Private Lease” van AA Lease zijn hierop van toepassing.
26. Moet ik bij gedekte WA- of cascoschade een eigen bijdrage betalen?
De eigen bijdrage per schadegeval bedraagt maximaal € 500,-. Op het leasecontract staat vermeld
hoe hoog de eigen risico bedraagt. Als zich binnen een periode van 12 maanden meer dan twee
schadegevallen voordoen zoals omschreven in artikel 26 van de Algemene Voorwaarden Keurmerk
Private Lease, heeft AA Lease het recht de bijdrage te verhogen naar maximaal € 1.000,- per
schadegeval. De verhoging betreft een verdubbeling van het eigen risico zoals vermeld op het
leasecontract.
28. Wat moet ik doen bij casco- of WA-schade
Indien zich een verzekerde gebeurtenis voordoet bent u verplicht AA Lease daarvan onmiddellijk
telefonisch op de hoogte te stellen en aansluitend binnen 48 uur een volledig ingevuld
schadeformulier aan AA Lease te zenden.
In alle gevallen, waarbij lichamelijk letsel is opgetreden en/of derden zijn betrokken, bent u verplicht
proces-verbaal te laten opmaken door de politie en dit samen met het schadeformulier aan AA Lease
toe te zenden.
U bent verplicht alle aanwijzingen van AA Lease met betrekking tot de behandeling van de
schadekwesties nauwgezet op te volgen. U mag nooit schuld erkennen, danwel toezegging doen over
de afwikkeling van de schade.
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U bent tevens verplicht voor alle overige verplichtingen die niet zijn vernoemd in deze voorwaarden,
maar wel in artikel 4 van de ‘’Verzekeringsvoorwaarden Private Lease” van AA Lease.
29. Heb ik bij een ongeval recht op hulp bij vervoer van het voertuig en de inzittenden?
De ‘’Verzekeringsvoorwaarden Private Lease” van AA Lease zijn hierop van toepassing.
32. Hoe dient met het voertuig te worden omgegaan?
De auto mag alleen worden gebruikt in de landen waar de geleverde Groen Kaart geldig is. Als
uitgangspunt geldt dat het voertuig voornamelijk in Nederland wordt gebruikt. Als het voertuig
langer dan acht weken buiten Nederland wordt gebruikt, dient u AA Lease hiervan op de hoogte te
stellen.
33. Wie mogen het voertuig besturen?
U staat er voor in dat de auto overeenkomstig aard en bestemming zorgvuldig en met inachtneming
van de geldende (verkeers)wetgeving zal worden gebruikt. U zal de gebruiker van de auto als goed
huisvader (laten) gebruiken. U zal de gebruiker van de auto zodanige instructies geven dat hij of zij
van de voor hem of haar relevante inhoud van deze overeenkomst op de hoogte is en de bepalingen
zal naleven. U bent aansprakelijk voor het handelen en nalaten van een ieder die het voertuig
gebruikt als bestuurder of inzittende.
36. Wie houdt bij wanneer het voertuig een onderhoudsbeurt nodig heeft?
U dient dit zelf bij te houden. Zodra de auto volgens de richtlijnen van de fabrikant (te vinden in het
instructieboekje) of volgens de auto (middels een indicatiesignaal) een onderhoudsbeurt nodig heeft
of wanneer er noodzakelijke reparaties aan het voertuig moeten worden uitgevoerd, dan laat u dit
tijdig uitvoeren door een officiële dealer van het betreffende merk. De dealer dient contact op te
nemen met AA Lease betreffende het uit te voeren onderhoud of de reparatie.
U dient contact met AA Lease op te nemen wanneer:




Noodzakelijk onderhoud of een uit te voeren reparatie niet door een officiële dealer van het
betreffende merk kan worden uitgevoerd;
De geschatte reparatiekosten het maximum van € 145,- exclusief BTW overschrijden;
De reparatie in het buitenland moet plaatsvinden.

Mocht u in deze gevallen de auto toch laten onderhouden of repareren dan komen de totale kosten
voor uw eigen rekening, tenzij AA Lease oordeelt dat het onderhoud of de reparatie noodzakelijk
was.
41. Wat zijn de verdere voorwaarden voor gebruik van een vervangend voertuig?
AA Lease zal voor de duur van de reparatie desgewenst een zoveel mogelijk gelijkwaardige auto ter
beschikking stellen. AA Lease behoudt zich het recht om een vervangende auto in een lagere klasse
aan te bieden, maar in ieder geval klasse A. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er geen gelijkwaardige
auto beschikbaar is. Auto’s worden in de standaard uitvoering beschikbaar gesteld.
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42. Wat kan ik doen als ik onderweg pech krijg met het voertuig?
U kunt dan contact opnemen met de Alarm Service bereikbaar via het telefoonnummer:
+31 78 633 83 33. Voor pechhulp gelden de volgende voorwaarden:
1. Binnen Nederland geldt de volgende pechhulpverlening:
De Alarm Service is zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar en bestaat uit:
a. Het opnemen van uw melding van de pech of het ongeval door de meldkamer
b. Telefonische assistentie
c. Assistentie ter plekke
d. Indien reparatie ter plekke niet kan worden uitgevoerd of verder rijden met het
voertuig onmogelijk of onverantwoord is:
i. Transport van het voertuig, inclusief aanhanger of caravan tot een maximum
gewicht van 3.500 kg inclusief lading.
ii. Vervoer van de inzittenden naar één bestemming in Nederland met een
maximale kosten van € 200,- per incident.
iii. Vervangend vervoer na 48 uur.
2. Buiten Nederland geldt de volgende pechhulpverlening:
De Alarm Service is zeven dagen per week, 24 uur per dat bereikbaar in de landen waar het
voertuig op grond van artikel 32 van deze Aanvullende Voorwaarden mag komen. Deze
bestaat uit:
a. Het opnemen van uw melding van de pech of het ongeval door de meldkamer
b. Telefonische assistentie
c. Assistentie ter plekke
d. Indien reparatie ter plekke niet kan worden uitgevoerd of verder rijden met het
voertuig onmogelijk of onverantwoord is:
i. Transport van het voertuig, inclusief aanhanger of caravan tot een maximum
gewicht van 3.500 kg inclusief lading.
ii. Repatriëring van het voertuig naar Nederland, inclusief aanhanger of caravan
tot een maximum gewicht van 3.500 kg inclusief lading, indien reparatie
langer dan 5 werkdagen duurt.
iii. Vervangend vervoer voor het voortzetten van de reis in het buitenland is
uitgesloten. Wij raden aan hiervoor een aanvullende reisverzekering met
vervangend vervoer af te sluiten bij uw eigen verzekeraar.
3. Zowel de voorwaarden voor dekking binnen als buiten Nederland genoemd in dit artikel
onder punt 1 en 2 zijn niet van toepassing indien het pechgeval is ontstaan door uw eigen
toedoen, bijvoorbeeld wanneer u de verkeerde brandstof heeft getankt. Wanneer u toch een
beroep wilt doen op de Alarm Service en het pechgeval is ontstaan door uw eigen toedoen
dan zijn de kosten voor uw eigen rekening. Wij zullen u te allen tijde bijstaan om ervoor te
zorgen dat u uw reis zo snel als mogelijk kunt voortzetten.
44. Hoe worden boetes en naheffingen parkeerbelasting en dergelijke afgehandeld?
Alle bekeuringen worden door de overheidsinstantie rechtstreeks naar u gestuurd. Indien AA Lease
de bekeuring ontvangt, stuurt AA Lease de bekeuring ter betaling aan u door.
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46. Kan ik de leaseovereenkomst opzeggen voordat de leaseperiode voorbij is?
Het adres waar u de opzegging naartoe kunt sturen is:
AA Lease
Afdeling contractbeheer
Postbus 245
3300 AE DORDRECHT
Of per e-mail naar:
privelease@aalease.nl
47. Hoe wordt de hoogte van de opzeggingsvergoeding bepaald bij opzegging na het eerste jaar?
Bij opzegging na het eerste jaar geldt een vaste opzeggingsvergoeding die gelijk is aan 40% van de
nog resterende leasetermijnen. De opzeggingsvergoeding is ten hoogste het bedrag van het verschil
tussen de gezamenlijke termijnbedragen die betaald zijn en nog moeten worden betaald tot het
moment van opzeggen en de gezamenlijke – hogere – termijnbedragen die u tot dat moment had
moeten betalen als u direct de leaseovereenkomst voor de kortere duur was aangegaan. De voor u
meest gunstigste opzeggingsvergoeding wordt gehanteerd.
Rekenvoorbeeld vaste opzeggingsvergoeding:
Het vaste percentage is 40%. Het termijnbedrag is € 200,-. De overeengekomen leaseperiode is 36
maanden met een jaarkilometrage van 10.000 kilometer. U zegt op tegen het begin van de 25e
maand. Zonder de opzegging zou u aan termijnbedragen nog 12 maanden x € 200,- = € 2.400,moeten betalen. De opzegvergoeding bedraagt dus 40% van € 2.400,- = € 960,-.
Rekenvoorbeeld maximale opzeggingsvergoeding:
Stel u had bij een aanvang van de overeenkomst een looptijd van 24 maanden met een
jaarkilometrage van 10.000 kilometer gekozen. Dan was het termijnbedrag € 245,- in plaats van
€ 200,- zoals bij de gekozen looptijd van 36 maanden. De opzeggingsvergoeding mag dus maximaal
€ 245,- -/- € 200,- = € 45,- * 24 maanden = € 1.080,- bedragen.
De maximale opzeggingsvergoeding van € 1.080,- is hoger dan de vaste opzeggingsvergoeding van
€ 960,-. In dit geval wordt er een opzeggingsvergoeding gehanteerd van € 960,-.
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