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Aanvullende voorwaarden op de Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease
Aanvullende voorwaarden op de Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease
Deze Aanvullende voorwaarden van Auto Sturm Lease zijn een aanvulling op de Algemene
Voorwaarden Keurmerk Private Lease en bevatten tevens regelingen ter uitwerking van een
aantal artikelen uit de Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease.
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Definities
De definities in deze Aanvullende voorwaarden hebben dezelfde betekenis als de
definities in de Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease.

Hoeveel kilometer kan ik maximaal rijden met mijn leaseauto?
Dit artikel is een uitwerking van artikel 7 van de Algemene Voorwaarden Keurmerk Private
Lease.
In het leasecontract staat hoeveel meerkilometers u in totaal mag rijden. Auto Sturm Lease
heeft de mogelijkheid om het contract te beëindigen wanneer de in het contract opgenomen
totale meerkilometers zijn verreden.

Waar kan ik het voertuig afhalen en wat moet ik meenemen?
Dit artikel is een uitwerking van artikel 8 van de Algemene Voorwaarden Keurmerk Private
Lease.
U ontvangt van ons een bericht zodra bekend is wanneer u het voertuig kunt afhalen. U
haalt het voertuig altijd af in een van onze showrooms in Middelburg (Sint Laurens), Goes of
Spijkenisse. Wij geven het voertuig alleen mee aan de persoon of personen met wie de
leaseovereenkomst is gesloten. U dient hiervoor altijd een geldig legitimatiebewijs mee te
nemen.

Wordt het kenteken op mijn naam of op naam van Auto Sturm Lease
gesteld?
Dit artikel is een uitwerking van artikel 11 van de Algemene Voorwaarden Keurmerk Private
Lease.
Het voertuig wordt op uw naam gesteld.

Kan ik mijn maandelijkse leaseprijs verlagen door een
vooruitbetaling?
U kunt eigen geld aanwenden voor een vooruitbetaling. Wij kunnen u hiertoe niet
verplichten. Deze vooruitbetaling zal door ons in mindering worden gebracht op de door u te
betalen maandtermijnen van het leasecontract. De vooruitbetaling wordt dan gebruikt om
elke maand, gedurende de gehele looptijd, een gelijkblijvend gedeelte van uw maandtermijn
te voldoen, zodat u nog slechts het resterende deel van de maandtermijn hoeft te betalen.
Aan het einde van de leaseperiode is de vooruitbetaling opgebruikt.
U mag niet méér vooruitbetalen dan de helft van alle leasetermijnen te samen. Over het
saldo van uw vooruitbetaling wordt geen rente vergoed. Mocht het leasecontract
onverhoopt eerder eindigen, dan ontvangt u het resterende bedrag van de vooruitbetaling
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.
Maandelijks wordt € 75 (€ 2.700 / 36) in mindering gebracht op de leasetermijn. 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 €
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1.425 retour (minus eventueel te verrekenen bedragen).
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 saldo van uw vooruitbetaling is
 u een rekening sturen voor dit bedrag onder de noemer ‘vooruitbetaling
leasetermijnen’
 maandelijks een gelijk bedrag gebruiken voor de gedeeltelijke voldoening van uw
maandtermijn
 de eventuele administratievergoeding voor deze faciliteit op het leasecontract
vermelden

Wat gebeurt er als er sprake is van meer- of minderkilometers?
 Minderkilometers
Indien aan het eind van de leaseperiode blijkt dat u met het voertuig minder
kilometers heeft gereden dan het aantal kilometers waarvoor de leaseovereenkomst
is aangegaan, dan heeft u recht op een minderkilometerteruggaaf. Bij een
leaseovereenkomst van 10.000 km per jaar heeft u geen recht op
minderkilometerteruggaaf.
Deze minderkilometerteruggaaf wordt als volgt berekend: u ontvangt een bedrag per
minder gereden kilometer met een maximum aan minder gereden kilometers van
10% van het contractueel overeengekomen kilometrage. Het voor u geldende bedrag
staat op uw contract gespecificeerd. De minderkilometerteruggaaf wordt aan het
eind van de leaseperiode aan u betaald of verrekend met bedragen die u nog aan
Auto Sturm Lease verschuldigd bent. Indien u de leaseovereenkomst opzegt na het
eerste jaar, dan wordt het aantal minderkilometers berekend naar rato van het op
jaarbasis overeengekomen aantal kilometers.
 Meerkilometers
Indien aan het eind van de leaseperiode blijkt dat u met het voertuig meer kilometers
heeft gereden dan het aantal kilometers waarvoor de leaseovereenkomst is
aangegaan, dan dient u de meerkilometers te betalen. De meerkilometerprijs staat
op uw leasecontract vermeld. Indien u de leaseovereenkomst opzegt na het eerste
jaar, dan wordt het aantal meerkilometers berekend naar rato van het op jaarbasis
overeengekomen aantal kilometrage.

Worden er winterbanden op het voertuig gemonteerd?
Op het voertuig worden alleen winterbanden gemonteerd als u voor deze optie heeft
gekozen. In dat geval geldt de volgende winterbandenregeling:
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De maat van de winterbanden is de maat van de zogeheten ‘eerste montage’, dat
wil zeggen de maat van de banden die vanaf de fabriek onder het voertuig zijn
gemonteerd. De snelheidsspecificatie van winterbanden kan een categorie lager
zijn dan die van zomerbanden.
De winterbanden worden gemonteerd op de bestaande velgen. Auto Sturm B.V.
(met vestgingen in Middelburg, Goes of Spijkenisse) zal de winterbandenwissel
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uitvoeren en de gewisselde banden opslaan. Gedurende de winterbandenwissel
heeft u geen recht op vervangend vervoer.
U dient er voor te zorgen dat de winterbanden tijdig worden gewisseld. De wissel
van zomer- naar winterbanden dient elk jaar plaats te vinden in de periode van
oktober tot en met november. De wissel van winter- naar zomerbanden dient elk
jaar plaats te vinden in de periode van maart tot en met april.
U dient er tevens voor te zorgen dat de winterbanden worden gewisseld indien
de profieldiepte minder dan 4 millimeter is. In dat geval heeft u recht op
vervangende winterbanden. Auto Sturm Lease kan daarvoor gebruik maken van
haar vrije voorraad winterbanden.
Een eventueel vervangend voertuig hoeft niet te zijn uitgerust met winterbanden
en hierop zullen ook geen winterbanden worden gemonteerd.
Schade en kosten die het gevolg zijn van het niet tijdig wisselen van de
winterbanden of van het laten uitvoeren van de winterbandenwissel door een
ander garagebedrijf dan het door ons geselecteerde garagebedrijf, komen voor
uw rekening.

Wat zijn de betalingsvoorwaarden?
Dit artikel is een uitwerking van artikel 20 van de Algemene Voorwaarden Keurmerk
Private Lease.
Het termijnbedrag en alle andere bedragen die u Auto Sturm Leas verschuldigd bent
worden via een automatische incasso van uw rekening afgeschreven. Door
ondertekening van het leasecontract geeft lessee een machtiging tot automatische
incasso af.
Het termijnbedrag is maandelijks bij vooruitbetaling verschuldigd. Het bedrag van de
leasetermijn wordt telkens vooraf rond de 1e van de maand geïncasseerd. Lessee dient
ervoor zorg te dragen dat op het moment van incasso er voldoende saldo op de rekening
staat.

Hoe worden boetes en naheffingen parkeerbelasting en dergelijke
afgehandeld?
Dit artikel is een uitwerking van artikel 44 van de Algemene Voorwaarden Keurmerk
Private Lease.
Omdat het voertuig op uw naam staat geregistreerd worden eventuele boetes en
naheffingen parkeerbelastingen en dergelijke direct aan u opgelegd. Indien een boete,
naheffing parkeerbelastingen of dergelijke toch door Auto Sturm Lease is ontvangen, dan
zullen deze aan u worden gefactureerd.

Verzekering & Pechhulp
De verzekeringsvoorwaarden zijn een uitwerking van artikel 25 van de Algemene
Voorwaarden Keurmerk Private Lease, alsmede een uitwerking van de Voorwaarden
Motorrijtuigenverzekering Aon. De Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Aon bevatten
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diverse bepalingen die enkel de relatie tussen de leasemaatschappij en de
verzekeringsmaatschappij betreffen. Dit kunnen zaken zijn met betrekking tot
premiebetaling, bonus/malusregelingen, aan- en afmelding en royement. Deze bepalingen
zijn niet van toepassing voor de lessee. Voor zover de verzekeringsvoorwaarden bepalingen
bevatten die strijdig zijn met bepalingen in de Algemene Voorwaarden van het Keurmerk
Private Lease, gelden in plaats van de strijdige voorwaarden, de voorwaarden van het
Keurmerk Private Lease als deze gunstiger zijn.

Waar kan ik de regeling voor WA-cascoschade vinden?
Dit artikel is een uitwerking op artikel 25 van de Algemene Voorwaarden Keurmerk
Private Lease
Deze kunt u vinden in de Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Aon die u voor het
sluiten van de leaseovereenkomst van ons hebt ontvangen. U kunt deze voorwaarden
ook vinden op onze website www.sturm-lease.nl.

Moet ik bij gedekte WA- of cascoschade een eigen bijdrage betalen?
Dit artikel is een afwijking op artikel 26 van de Algemene Voorwaarden Keurmerk Private
Lease
U heeft een eigen bijdrage (eigen risico) van € 450,- per schadegeval. De eigen bijdrage is
alleen van toepassing op casco schade(s). Voor een WA schade geldt geen eigen bijdrage.

Kan de eigen bijdrage voor een cascoschade worden verhoogd?
Dit artikel is een uitwerking van artikel 26 van de Algemene Voorwaarden Keurmerk
Private Lease.
Ja, indien zich binnen een periode van 12 maanden meer dan 2 schadegevallen voordoen
dan verhoogt Auto Sturm Lease de eigen bijdrage voor cascoschade voor de resterende
duur van de leaseperiode. De eigen bijdrage is € 450,- per schadegeval vóór de
genoemde verhoging. Na de genoemde verhoging is de eigen bijdrage € 1.000,-.

Zijn er andere verzekeringen van toepassing?
Dit artikel is een uitwerking van artikel 27 van de Algemene Voorwaarden Keurmerk
Private Lease.
Er is een ongevallen inzittendenverzekering van toepassing, de voorwaarden hiervoor
vindt u in Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Aon die u voor het sluiten van de
leaseovereenkomst van ons hebt ontvangen. U kunt deze voorwaarden ook vinden op
onze website www.sturm-lease.nl.

Wat moet ik doen bij WA- of cascoschade?
Dit artikel is een uitwerking van artikel 28 van de Algemene Voorwaarden Keurmerk
Private Lease.
In geval van een WA- of cascoschade dient u zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk
telefonisch contact met ons op te nemen via telefoonnummer 0118-612042. Buiten onze
openingstijden kunt u via het keuzemenu kiezen voor Nissan Assistance of Hyundai
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Mobiliteitsgarantie, kies hier voor het merk van uw leaseauto. Tevens dient u er voor te
zorgen dat Auto Sturm Lease binnen 48 uur na de melding een volledig ingevuld
Europees Schadeformulier (SAF) van u heeft ontvangen. De verzekering van uw Private
Lease auto is ondergebracht via Meeùs, Auto Sturm Lease handelt de schade verder voor
u af.

In welke landen mag het voertuig komen?
Dit artikel is een uitwerking van artikel 32 van de Algemene Voorwaarden Keurmerk
Private Lease.
Het voertuig mag alleen in landen komen waar de verzekering dekking biedt. Op de
groene kaart bij de verzekering van het voertuig staat vermeld om welke landen het
gaat.

Welke voorwaarden gelden voor de hulpdienst?
Dit artikel is een uitwerking van de artikelen 25, 29 en 42 van de Algemene Voorwaarden
Keurmerk Private Lease.
Het risico voor aan of met het voertuig veroorzaakte schade is WA / Volledig Casco
verzekerd. De voorwaarden hiervoor vindt u in Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering
Aon die u voor het sluiten van de leaseovereenkomst van ons hebt ontvangen. U kunt
deze voorwaarden ook vinden op onze website www.sturm-lease.nl.
Voor directe hulpverlening na een ernstig ongeval, alsmede bij het uitvallen van het
motorrijtuig en/of de bestuurder, dient u onmiddellijk contact met ons op te nemen via
telefoonnummer 0118-612042. Buiten onze openingstijden kunt u via het keuzemenu
kiezen voor Nissan Assistance of Hyundai Mobiliteitsgarantie, kies hier voor het merk van
uw leaseauto.

Onderhoud, reparatie en keuring
Dit artikel is een uitwerking op artikel 36 van de Algemene Voorwaarden Keurmerk
Private Lease.
Lessee dient de leaseauto:
 te laten onderhouden volgens de voorschriften van de fabrikant en/of Auto
Sturm Lease;
 enkel en alleen aan te bieden voor onderhoud en reparatie bij Auto Sturm
B.V. , met vestigingen in Middelburg, Goes of Spijkenisse

Heb ik eerder recht op vervangend vervoer dan na 72 uur?
Dit artikel is een afwijking op artikel 12 en 39 van de Algemene Voorwaarden Keurmerk
Private Lease.
Ja u krijgt vervangend vervoer in Nederland nadat de reparatie of het onderhoud langer
dan 24 uur heeft geduurd.
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Van welke klasse zal het vervangend voertuig ten minste zijn?
Dit artikel is een uitwerking op artikel 39, 40 en 41 van de Algemene Voorwaarden
Keurmerk Private Lease.
Er wordt een gelijkwaardige klasse vervangend vervoer of hoger ingezet, indien
beschikbaar

Naar welk adres moet ik een opzeggingsbrief sturen?
Dit artikel is een uitwerking van artikel 46 van de Algemene Voorwaarden Keurmerk
Private Lease.
U kunt de leaseovereenkomst opzeggen middels een opzeggingsbrief die u per post
verstuurt naar:
Auto Sturm Lease
Noordweg 467
4333 KE Middelburg
U kunt de leaseovereenkomst ook opzeggen door uw opzeggingsbrief te sturen per email naar: info@autosturm.nl
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Hoe wordt de hoogte van de opzeggingsvergoeding bepaald bij
opzegging na het eerste jaar?
Dit artikel is een uitwerking van artikel 47 van de Algemene Voorwaarden Keurmerk
Private Lease.
De vaste opzegvergoeding bedraagt 40% van de nog resterende leasetermijnen. Wij
bepalen de opzegvergoeding op basis van twee methodes, en brengen de voor u
voordeligste methode in rekening.
Voorbeeld
U heeft een leasecontract gesloten voor 48 maanden en maximaal 10.000 kilometers per
jaar. De leaseprijs is € 250,- per maand. Na 36 maanden wilt u graag het leasecontract
beëindigen. De auto heeft tot dan toe gemiddeld 10.000 kilometers per jaar gereden
(zoals overeengekomen in het leasecontract).
Manier 1
Als het contract was doorgelopen had u nog 12 keer de leaseprijs van € 250,- betaald, dat
is € 3.000,-. Omdat u de lease voortijdig wilt beëindigen is de vaste opzegvergoeding 40%
van € 3.000,-, dat is € 1200,-.
Manier 2
Daarnaast kijken we wat de leaseprijs was geweest als u bij aanvang direct een looptijd
van 36 maanden had gekozen. Stel dat de leaseprijs bij 36 maanden € 275,- zou zijn. Dan
betaalt u het verschil in leaseprijs van € 25, - x 36 maanden. Totaal door u te betalen
opzeggingsvergoeding is € 900, -.
In dit geval is de opzegginsvergoeding zoals berekend op manier 2 het laagst. Dit is de
opzeggingsvergoeding die u dient te betalen. De opzegging leidt pas tot beëindiging van
de overeenkomst nadat deze opzeggingsvergoeding is betaald.
Meerkilometers
Indien er sprake is van meerkilometers dient u naast de opzeggingsvergoeding ook het
aanvullende bedrag voor meerkilometers te betalen.
Datum :
Lessee :

……………………………………..
……………………………………..

Handtekening voor akkoord
……………………………………..…..
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