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1. Inleiding en uitleg van een aantal in deze Algemene voorwaarden voorkomende 

begrippen 
1.1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Auto Sturm Lease B.V. te sluiten  

overeenkomsten van operational leasing met natuurlijke personen, niet handelend in de uitoefening van 
beroep of bedrijf. Auto Sturm Lease B.V. wordt hierna aangeduid als ASL; de persoon met wie de 
overeenkomst wordt aangegaan als lessee. 

1.2. Op grond van de overeenkomst zal ASL een lessee gedurende een nader bepaalde periode een personenauto 
ter beschikking stellen en een deel van de daarmee gepaard gaande kosten voor haar rekening nemen, 
waartegenover lessee een vergoeding betaalt. 

1.3. Het merk, het type en de uitvoering van de auto waarvan lessee het gebruiksrecht verkrijgt (hierna: “de 
auto”), de duur van de periode waarin lessee bij normaal uitdienen van het contract de auto kan gebruiken 
(hierna: “de contractduur”), het maximale aantal kilometers dat in een contractjaar zonder betaling van een 
aanvullende vergoeding met de auto kan worden gereden (hierna: “de jaarkilometrage”), het maximale 
aantal kilometers dat met de auto kan worden gereden (hierna: “de maximale kilometrage”), de maandelijkse 
vergoeding( hierna: “de leaseprijs”), eventueel aanvullend overeengekomen opties en accessoires en andere 
specifieke onderdelen van de overeenkomst, worden vastgelegd in een afzonderlijk contract, hierna “het 
leasecontract” te noemen. 

1.4. De contractduur wordt verdeeld in contractjaren. De eerste periode van 365 dagen van de contractduur is het 
eerste contractjaar; de tweede periode van 365 dagen is het tweede contractjaar enzovoort. 

1.5. De leaseovereenkomst komt tot stand zodra het leasecontract is ondertekend door lessee en namens ASL. 
1.6. De contractduur en de verplichting tot betaling van de leaseprijs vangen aan zodra ASL lessee heeft bericht 

dat de auto voor aflevering gereed is. 
1.7. De auto blijft eigendom van ASL. Het is lessee niet toegestaan de auto te vervreemden of te verpanden of 

daarop aan de andere kant rechten ten behoeve van derden te vestigen. 
1.8. Ingeval van strijdigheid tussen deze Algemene voorwaarden en de bepalingen van het leasecontract, zijn de 

bepalingen van het leasecontract van toepassing. 

2. De leaseprijs 
2.1. In de leaseprijs zijn begrepen de volgende kostencomponenten: 
 2.1.1. De afschrijving op de waarde van de auto tijdens de contractduur; 
 2.1.2. De kosten van aflevering en rijklaar maken; 
 2.1.3. De kosten voor de eerste aanvraag van het kenteken en het kentekenbewijs; 
 2.1.4. De kosten van onderhoud en keuringen; 
 2.1.5. De kosten van reparaties en het vervangen van banden; 
 2.1.6. De kosten die ASL maakt voor het beheer en administratie van de overeenkomst; 
 2.1.7. De premie van de WA- en cascoverzekering voor de auto; 
 2.1.8. De kosten van de inzet van een vervangende auto voor de duur van de reparatie; 
 2.1.9. De motorrijtuigenbelasting; 
 2.1.10 Mobiliteitsservice in geval van pech 
 2.1.11. De premie voor een ongevallenverzekering inzittenden; alles met inachtneming van de hierna 

vermelde of nader overeengekomen voorwaarden tenzij deze kosten op grond van overeenkomst of 
wettelijke bepalingen voor rekening van lessee komen. Andere kosten en lasten verbonden aan het gebruik 
van de auto dan hiervoor genoemd, zoals de brandstof, tol, kilometerheffing, parkeren, reinigen, 
verkeersboetes en voor het opvragen van nieuwe kentekenbewijzen, zijn voor rekening van lessee. Indien ASL 
deze kosten betaalt, dient lessee ASL op eerste verzoek schadeloos te stellen. 

2.2. Indien aan het einde van het contract een afwijking is van minder dan 10% meerkilometers tussen het in het 
leasecontract overeengekomen aantal jaarkilometers en het werkelijk aantal gereden kilometers dan worden 
deze afgerekend volgens het meerkilometer tarief in het leasecontract. 

2.3. Indien met de auto in een contractjaar blijkt dat er een afwijking is van meer dan 10% meerkilometers tussen 
het in het leasecontract overeengekomen aantal jaarkilometers en het werkelijk aantal gereden kilometers, 
zal de leaseprijs met terugwerkende kracht worden aangepast.  

2.4. Indien aan het einde van het contract een afwijking is van minder dan 10% minderkilometers tussen het in 
het leasecontract overeengekomen aantal jaarkilometers en het werkelijk aantal gereden kilometers dan 
worden deze gecrediteerd volgens het minderkilometer tarief in het leasecontract. Minderkilometers onder 
de 10.000 km per jaar worden niet gecrediteerd. 
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2.5. Lessee dient op verzoek van ASL de kilometerstand op te geven. 
2.6. Indien de auto wordt vermist of de kilometerteller defect is geraakt, zal de kilometerstand op het moment 

van de vermissing c.q. op het moment dat de kilometerteller defect raakte, op de meest gerede wijze worden 
bepaald door ASL. 

3. Wijziging van de leaseprijs 
3.1. Een toename van de kosten en lasten genoemd in 2.1. ten gevolge van wijzingen of invoering van belastingen 

en heffingen of ten gevolge van andere maatregelen van overheidswege, die in werking treedt of treden na 
ondertekening van deze overeenkomst, kan vanaf het moment van inwerkingtreding in de leaseprijs worden 
doorberekend. 

3.2. Indien ASL de auto ten tijde van de ondertekening van het leasecontract moet aanschaffen, kan een toename 
van de rentelast ten gevolge van een stijging van de marktrente tussen het moment van totstandkoming van 
de overeenkomst en het moment van aflevering van de auto, met ingang van de vierde maand na de 
totstandkoming van de overeenkomst in de leaseprijs worden doorberekend. Hetzelfde geldt voor een 
wijziging van de catalogusprijs van de auto ten gevolge van aanpassingen van de auto. 

3.3. Een verhoging van de verzekeringspremie kan worden doorgevoerd in de leaseprijs vanaf het moment dat de 
verzekeringsmaatschappij deze doorvoert. 

3.4. Tijdens de eerste drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst kan de leaseprijs niet worden 
verhoogd. 

4. Betaling van de waarborgsom; aflevering van de auto  
4.1. De auto wordt bij de vestiging van Auto Sturm te Middelburg, Goes of Spijkenisse ter beschikking gesteld. 
4.2. Indien in het leasecontract een waarborgsom of aanbetaling is overeengekomen, dient lessee ervoor zorg te 

dragen dat deze op de rekening van ASL is bijgeschreven op de dag voor de dag waarop de auto wordt 
afgeleverd. 

4.3. Lessee dient de auto in persoon af te halen en dient daarbij een geldig op zijn naam gesteld rijbewijs te 
overleggen. 

4.4. Bij aflevering van de auto wordt het eerder ondertekende leasecontract aangevuld met de ontbrekende 
autogegevens. Dit definitieve leasecontract dient door lessee en ASL te worden ondertekend. 

4.5. Indien ASL de auto ten tijde van de ondertekening van deze overeenkomst moet aanschaffen, is ASL niet 
gebonden aan een door haar uitgesproken verwachting ten aanzien van de leveringsdatum. 

4.6. Indien ASL de auto ten tijde van de ondertekening van de overeenkomst moet aanschaffen en de auto tijde 
van de aflevering niet volledig met de gewenste specificaties geleverd kan worden, kan de auto in een op 
ondergeschikte onderdelen afwijkende uitvoering ter beschikking gesteld worden. 

4.7. Het kenteken wordt op naam van lessee gesteld. 

5. Wijziging van de staat van de auto; aanbrengen van accessoires 
5.1. Het is lessee slechts na schriftelijke toestemming van ASL toegestaan verandering aan te brengen in de 

inrichting of gedaante van de auto of toevoegingen aan te brengen. Dat geldt niet voor accessoires die 
voorafgaand aan inlevering van de auto zonder noemenswaardige kosten en schade ongedaan gemaakt en 
verwijderd kunnen worden, mits de waarde van de auto door het aanbrengen daarvan niet verminderd. 

5.2. Accessoires dienen voor de auto geschikt te zijn en te voldoen aan de wettelijke eisen. 
5.3. Voorafgaand aan inlevering van de auto is lessee gehouden alle wijzigingen ongedaan te maken en 

toevoegingen weg te nemen, tenzij  daardoor schade ontstaat. Als lessee niet voldoet aan deze verplichting, 
is lessee aan ASL vergoeding verschuldigd van de kosten van ongedaan making c.q. wijziging. 

5.4. ASL is lessee geen vergoeding verschuldigd voor niet ongedaan gemaakte wijzigingen en niet weggenomen 
toevoegingen. 
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                 A    AV-Private Lease 3 Paraaf:  …………….. 

6. Gebruik van de auto 
6.1. De gebruikers van de auto dienen zorgvuldig, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving en 

in overeenstemming met de bestemming daarvan met de auto en met de toebehoren daarvan om te gaan. 
Met de auto mogen geen strafbare handelingen worden gepleegd. 

6.2. De bestuurder van de auto dient te beschikken over de lichamelijke en mentale bekwaamheid, de 
vaardigheid en de bevoegdheid om de auto te besturen.  

6.3. Lessee dient ervoor zorg te dragen dat de auto uitsluitend gebruikt wordt door personen met een, naar 
Nederlands recht, geldig rijbewijs. 

6.4. De auto mag niet komen buiten de landen of de gebiedsdelen daarvan waarin volgens het Internationaal 
verzekeringsbewijs (de “groene kaart”) verzekeringsdekking bestaat, waarbij Rusland beperkt is tot het 
Europese deel van de Russische federatie. 

6.5. Het is niet toegestaan: 
 de auto te gebruiken voor snelheids-, prestatie- of betrouwbaarheidswedstrijden of -ritten; 
 de auto te verhuren of anderszins tegen betaling aan een derde ter beschikking te stellen; 
 de auto te gebruiken voor vervoer van personen of zaken tegen betaling; 
 de auto te gebruiken voor rijles; 
 met de auto te rijden op circuits die geen onderdeel uitmaken van de openbare weg; 
 de auto achter te laten zonder deze deugdelijk tegen de risico’s van diefstal en beschadiging te 

hebben beschermd. 
6.6. In geval van vermissing van de sleutels dient lessee adequate maatregelen te treffen ter voorkoming van  
 diefstal van de auto. 
6.7. Indien de kilometerteller defect raakt, dient lessee ASL terstond daaromtrent in te lichten. 
6.8. Lessee dient de voorschriften van dit artikel en andere bepalingen van deze overeenkomst en van het 

leasecontract die zich richten op de feitelijk gebruiker van de auto, op te leggen aan alle gebruikers van de 
auto en toe te zien op de nakoming daarvan. 

6.9. Lessee is aansprakelijk voor de gevolgen van niet-nakoming van het bepaalde in dit artikel. Daarbij geldt dat 
lessee gelijk als voor eigen handelen en nalaten aansprakelijk is voor de gedragingen en het nalaten van allen 
die zich daarin bevinden of de auto anderszins gebruiken of daartoe toegang hebben. Dat geldt niet voor 
handelingen van dieven en joyriders, mits de vermissing van de auto onverwijld na constatering daarvan aan 
ASL en aan de politie is gemeld en vervolgens zo spoedig mogelijk aangifte van diefstal is gedaan. 

7. WA- en cascoverzekering 
7.1. ASL zal een WA- en cascoverzekering voor de auto afsluiten, inclusief ongevallen inzittenden verzekering, 

tenzij anders overeengekomen. 
7.2. Lessee is aansprakelijk voor de volledige schade aan de auto, door vermissing van de auto en met of door de 

auto veroorzaakt voor zover deze niet door de verzekeraar vergoed wordt. Lessee dient ASL schadeloos te 
stellen en zo nodig te vrijwaren. 

7.3. Ingeval de schade, wel door de verzekeraar wordt vergoed, is lessee per schadegeval het op het leasecontract 
genoemde bedrag aan eigen risico verschuldigd. Uitzondering hierop is ruitreparatie/vervanging. Bij 
ruitvervanging wordt het eigen risico verlaagd naar € 100,-. Bij ruitreparatie geldt er geen eigen risico.  

7.4. De verzekeringspremie wordt, vermeerderd met assurantiebelasting en/of, indien verplicht, BTW alsmede 
met de administratiekosten van de verzekeringsmaatschappij in de leaseprijs doorbelast. 

7.5. ASL sluit de verzekering af in de hoogste bonus/malus trede, ongeacht de schadevrije jaren van lessee.  
7.6. In geval van schade, welke niet verhaalbaar is bij een tegenpartij, zal de verzekeraar de bonus/malus trede 

naar beneden aanpassen. Op 1 januari van het nieuwe jaar zal de verzekeraar in dit geval de 
verzekeringspremie doen verhogen. ASL is volgens 3.3 gerechtigd de verhoging van de verzekeringspremie 
door te voeren in de leaseprijs. 

7.7. In geval van schade aan, met of door de auto veroorzaakt, of vermissing van de auto of onderdelen daarvan,  
 of enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is lessee verplicht: 

 ASL daarvan onverwijld per, e-mail of telefonisch in kennis te stellen; 
 bij vermissing van de auto en bij (het vermoeden van) een strafbaar feit onverwijld aangifte te doen 

bij de politie; 
 de door ASL gegeven instructies op te volgen; 
 binnen 48 uur na de gebeurtenis een volledig ingevuld en ondertekend aanrijdingformulier (schade 

aangifteformulier) aan ASL te zenden; 
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 ASL, haar verzekeraar en door haar aangewezen personen alle medewerking te verlenen, 
inlichtingen te verstrekken en stukken te overleggen die voor de regeling van de schade vereist zijn 
en zich te onthouden van alles wat de belangen van ASL en de verzekeraar zou kunnen schaden. 

 De auto voor schadereparatie enkel en alleen aan te bieden bij Autoschadeteam Sturm aan de 
Ampèreweg 56 te Middelburg.  

7.8. ASL kan de verzekeringsvoorwaarden wijzigen of vervangen door andere voorwaarden. ASL zal lessee in dat  
 geval van het voornemen tot wijziging of vervanging op de hoogte stellen. 

8. Onderhoud, reparatie en keuring 
8.1. Lessee dient met inachtneming van de in dit artikel omschreven procedure: 

 de auto te laten onderhouden volgens de voorschriften van de fabrikant en/of ASL; 
 de auto enkel en alleen aan te bieden voor onderhoud en reparatie bij Auto Sturm B.V. vestiging 

Middelburg, Goes of Spijkenisse. 
 In geval van schade en problemen van technische aard, voor herstel daarvan zorg te doen dragen; 

8.2. Lessee dient zorg te dragen voor het tijdig aanbieden van de auto voor alle wettelijke voorgeschreven 
keuringen, zoals APK. Eventuele schade ten gevolge van het niet goed nakomen van deze verplichting is voor 
rekening van lessee; 

8.3.  Eventuele reparatiewerkzaamheden, die door omstandigheden niet uitgevoerd kunnen worden door Auto 
Sturm B.V. , dienen voor aanvang van de werkzaamheden gemeld te worden bij ASL, waarna ASL al dan niet 
toestemming tot reparatie zal geven. 

8.4. Indien buiten Nederland reparatie noodzakelijk is, dient lessee ASL daarvoor toestemming te vragen. Indien 
deze wordt gegeven, dient lessee de reparatiekosten voor te schieten. ASL zal dan tegen inlevering van de 
originele factuur de kosten voor reparatie vergoeden.  

8.5. Lessee dient volgens de in het instructieboekje bij de auto opgenomen regeling te (doen) controleren of er 
nog voldoende motorolie en koelvloeistof aanwezig zijn en deze vloeistoffen zonodig bij te vullen en de 
bandenspanning te controleren en zonnodig te corrigeren. Voor het bijvullen van olie dient de 
voorgeschreven kwaliteit gebruikt te worden. 

8.6. De kosten van vloeistoffen die elders dan bij Auto Sturm B.V. worden aangevuld en/of vervangen, komen 
voor rekening van lessee.  

8.7. De kosten van normale slijtage van banden is inbegrepen in de leaseprijs. ASL is gerechtigd een ander merk of 
type banden te monteren dan de banden die vervangen worden. Voortijdige vervanging van banden als 
gevolg van overmatige slijtage, onjuiste bandenspanning, inrijding of perforatie zijn voor rekening van lessee. 

8.8. Lessee is verplicht om afwijkingen of storingen aan de auto direct aan ASL te melden en zo spoedig mogelijk 
te laten repareren.  

9. Vervanging van de auto tijdens onderhoud/reparatie 
9.1. Indien de auto niet kan worden gebruikt door reparatie of onderhoud, heeft lessee recht op vervangend 

vervoer. 
9.2. Indien de auto buiten het bereik van Auto Sturm B.V. niet meer rijd baar is zal in overleg met ASL en/of door 

inschakeling van de mobiliteitsservice een vervangende auto beschikbaar worden gesteld. Lessee zal in dit 
geval ASL hiervan direct op de hoogte stellen. 

9.3. ASL zal trachten een aan de auto gelijkwaardige vervangende auto ter beschikking te stellen. Lessee heeft 
echter geen aanspraak op enige korting of vergoeding indien de vervangende auto van een andere klasse is, 
wellicht niet is voorzien van extra uitrusting en/of toebehoren en/of andere motorbrandstof gebruikt, dan de 
leaseauto.  

9.4. De kilometers gereden met een vervangende auto tellen mee bij de berekening van het aantal 
meerkilometers van de vervangen auto. 

9.5. Een vervangende auto dient met een volle brandstoftank in ontvangst te worden genomen en met een volle 
brandstoftank te worden ingeleverd. 

9.6. Lessee dient ten aanzien van de vervangende auto de voorschriften van deze overeenkomst in acht te nemen. 
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10. Inlevering van de auto bij ASL; retournering van de waarborgsom 
10.1. De auto dient op de laatste werkdag van de contractduur of, bij tussentijdse beëindiging van de 

overeenkomst, direct na het moment van beëindiging, te worden ingeleverd en afgemeld bij Auto Sturm B.V. 
te Middelburg, Goes of Spijkenisse. Lessee dient daartoe één week voor einde contractdatum een afspraak te 
maken met ASL. 

10.2 Bij inlevering van de auto dient deze schoon te zijn. Bij niet-nakoming van deze verplichting is lessee € 75,00 
aan schoonmaakkosten verschuldigd. 

10.3. Bij inlevering van de auto dienen alle toebehoren, zoals alle aan lessee ter beschikking gestelde delen van het 
kentekenbewijs of kentekencard, sleutels, sleutelcodes, de groene kaart en, indien van toepassing de card 
voor de mobiliteitsservice, te worden ingeleverd. 

10.4. Indien de auto ook na schriftelijke sommatie niet wordt ingeleverd, is ASL gerechtigd de auto op kosten van 
lessee te laten ophalen. Voorts is lessee alsdan voor iedere dag dat de auto te laat wordt ingeleverd een 
boete verschuldigd van 0,5% van de cataloguswaarde van de auto inclusief BTW, waarbij een gedeelte van 
een dag als één dag geldt. Daarnaast blijft de verplichting tot betaling van de leaseprijs van kracht totdat de 
auto is ingeleverd. 

10.5. Binnen een maand nadat de auto is ingeleverd retourneert ASL het bedrag van de waarborgsom aan lessee, 
verminderd met het bedrag dat lessee op dat moment nog aan ASL schuldig is.  

11. Inspectie van de auto na inlevering en vergoeding van verwijtbare schade 
11.1. Bij inname van de auto zal ASL de auto inspecteren, lessee kan daarbij aanwezig zijn en opmerkingen maken. 
11.2. Bij de inspectie kwalificeert ASL de bij inlevering geconstateerde schade als hetzij gebruiksschade hetzij 

verwijtbare schade. 
11.3. Voor gebruiksschade worden geen kosten bij lessee in rekening gebracht. Voor verwijtbare schades is lessee 

aan ASL een vergoeding verschuldigd ten bedrage van de redelijkerwijs te verwachten kosten van herstel 
daarvan. 

11.4. Bij inname van de auto zal ASL een inname formulier opmaken en lessee dient deze te ondertekenen. Door 
ondertekening van dit inname-formulier erkent lessee in te stemmen met de daarin gegeven omschrijving 
van de staat waarin de auto zich bevindt inclusief de daarop vermelde schades.  

12. Schade van lessee 
12.1. ASL is niet aansprakelijk voor schade van lessee ten gevolge van een gebrek aan de auto, tenzij dat gebrek 

gevolg is van opzet of grove schuld van medewerkers van ASL of ASL het gebrek bij het aangaan van de 
leaseovereenkomst kende of behoorde te kennen. 

12.2. Alleen een gebrek aan de auto zelf, anders dan ten gevolge van beschadiging van de auto, kan tussen partijen 
als gebrek gelden. 

13. Justitiële sancties en maatregelen, beslaglegging op de auto 
13.1. Op eerste verzoek van ASL dient lessee de volledige naam, de geboorteplaats en adres door te geven van de 

persoon die de auto op een door ASL op te geven moment heeft bestuurd. Indien het verzoek van ASL 
daartoe berust op de omstandigheid dat bij politie of justitie de verdenking bestaat dat met de auto enig 
strafbaar feit is gepleegd is lessee verplicht deze informatie zo spoedig mogelijk door te geven. 

13.2. Alle boetes en gevolgen van maatregelen in verband met het gebruik van de auto in de meest ruime zin, zijn 
voor rekening van lessee, tenzij de oorzaak daarvan toegerekend kan worden aan ASL. Als deze aan ASL 
worden opgelegd, dient lessee ASL op eerste verzoek schadeloos te stellen. 

13.3. Indien de auto in beslag wordt genomen, dient lessee de beslaglegger terstond te informeren over de 
eigendom van ASL van de auto en ASL van het beslag op de hoogte te stellen. Als er een reële mogelijkheid 
bestaat dat op de auto beslag zal worden gelegd, dient lessee ASL daarvan ook op de hoogte te stelen. 

13.4. Voor zover nodig geldt de ondertekening van het leasecontract door lessee als machtiging van ASL om in 
naam van lessee maatregelen te treffen ter opheffing van het beslag. Lessee dient alle kosten van deze 
maatregelen en schade aan ASL te vergoeden. Tijdens de periode van beslag duurt de verplichting tot 
betaling van de leaseprijs voort, ook indien het beslag na afloop van de contractduur voortduurt. 
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14. Betaling 
14.1. Betaling door lessee vindt plaats door middel van automatische incasso door ASL van de bankrekening van 

lessee. Door ondertekening van het leasecontract geeft lessee een machtiging tot automatische incasso af. 
14.2. Het bedrag van de leaseprijs over een maand wordt telkens vooraf rond de 1

e
 van de maand geïncasseerd. 

Lessee dient ervoor zorg te dragen dat op het moment van incasso er voldoende saldo op de rekening staat. 
14.3. Als de leaseprijs niet is betaald rond de 1

e
 van de maand waarop de leaseprijs betrekking heeft, of als een 

ander door lessee te betalen bedrag na de uiterste betaaldatum op de factuur niet is betaald, is lessee in 
verzuim. Lessee dient het verschuldigde bedrag dan alsnog, op andere wijze dan door automatische incasso 
aan ASL te betalen. Lessee is over de periode van verzuim de wettelijke rente verschuldigd. 

14.4. Als lessee 14 dagen na aanmaning waarin hij is gewezen op de gevolgen van niet-betaling nog niet heeft 
betaald, is hij incassokosten verschuldigd volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke 
incassokosten. 

15. Ontbinding van de overeenkomst door ASL en opzegging van de overeenkomst door 

lessee 
15.1. ASL kan de leaseovereenkomst zonder ingebrekestelling ontbinden indien: 

A lessee enige verplichting uit deze overeenkomst of enige wettelijke verplichting die in zijn 
hoedanigheid van leasenemer op hem rust niet nakomt, tenzij de niet-nakoming gezien haar 
bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt; 

B beslag wordt gelegd op de auto; 
C de auto anders dan op grond van een omstandigheid die aan ASL toerekenbaar is, van 

overheidswege wordt gevorderd of verbeurd wordt verklaard; 
D lessee failliet wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, ten aanzien van hem surseance of 

toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt uitgesproken of op een van zijn 
goederen executoriaal beslag wordt gelegd; 

E lessee zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats naar het buitenland verplaatst of de auto 
gebruikelijk in het buitenland stalt; 

F lessee de machtiging tot automatische incasso intrekt zonder dat een vervangende machtiging tot 
automatische incasso is afgegeven; 

G lessee bij het aangaan van de overeenkomst omstandigheden heeft verzwegen die van dien aard zijn 
dat, indien ASL bij het aangaan van de overeenkomst van die omstandigheden op de hoogte was 
geweest, zij de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden had gesloten; 

H de verzekeringsdekking wordt beëindigd of opgeschort of de verzekeraar weigert de auto in 
verzekeringsdekking te aanvaarden wegens het schadeverloop of wegens andere omstandigheden 
die voor rekening van lessee komen; 

I lessee ondanks aanmaning in gebreke blijft met het doorgeven van het aantal kilometers of ondanks 
aanmaning niet meewerkt aan inspectie door ASL van de auto; 

J met de auto meer kilometers zijn gereden dan op het leasecontract vermelde maximale kilometrage; 
K de auto meer dan 30 achtereenvolgende dagen vermist is; 
L de auto zodanig beschadigd is of zodanige technische problemen heeft dat herstel economisch of 

technisch niet verantwoord is. 
M lessee komt te overlijden; 

15.2. In geval van ontbinding door ASL: 
 op grond van een omstandigheid als bedoeld in 15.1 onder A tot en met J, of  
 op grond van een omstandigheid als bedoeld in 15.1 onder K en L die aan lessee is toe te rekenen; is 

lessee gehouden tot vergoeding aan ASL van alle leasetarieven die volgens de overeenkomst betaald 
hadden moeten worden als de lease niet voortijdig beëindigd was. 

15.3. In geval van ontbinding door een omstandigheid als bedoeld in 15.1 onder M; 
 Bij overlijden door lessee kan een van de erfgenamen en ASL het leasecontract direct opzeggen. Er 

zijn voor de opzegging in verband met overlijden geen kosten verschuldigd. De erfgenamen zijn wel 
verplicht het voertuig direct na opzegging in te leveren en blijven verplicht tot het moment van 
inlevering het termijnbedrag en andere openstaande bedragen te betalen. 

 De erfgenamen hebben de mogelijkheid het leasecontract over te nemen na uitdrukkelijke 
toestemming van ASL. 



                 A    AV-Private Lease 7 Paraaf:  …………….. 

 Indien het leasecontract is ondertekend door twee personen en de andere persoon niet is 
overleden, kan de leaseovereenkomst niet wegens overlijden worden opgezegd. De andere persoon 
wordt dan de enige contractspartner.  

15.4. Lessee is bevoegd de overeenkomst voor het einde van de contractduur, na minimaal 12 maanden, met  
inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, op te zeggen. Hiervoor is lessee een vergoeding 
verschuldigd van € 12,50 per maand voor de nog resterende maanden evenals het verschil in huidige 
leaseprijs en de herberekende leaseprijs over de periode van begin tot op het moment van beëindigen van de 
leaseovereenkomst. Voorbeeld; huidige leaseprijs is € 250, - voor een contract van 48 maanden. Lessee 
beëindigt de overeenkomst bij 36 maanden. De leaseprijs voor een contract van 36 maanden is € 275, -. 
Lessee betaalt het verschil in leaseprijs van € 25, - x 36 maanden en 12 x € 12,50. Totaal door lessee te 
betalen opzeggingsvergoeding is € 1050, -. De opzegging leidt pas tot beëindiging van de overeenkomst nadat 
deze opzeggingsvergoeding is betaald. 

16. Adreswijziging van lessee 
Lessee is gehouden ASL onverwijld schriftelijk mededeling te doen van wijziging van zijn adres. ASL mag het 

 door lessee opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen tot haar een nieuw adres is opgegeven. 

17. Toepasselijk recht 
 Op de overeenkomst is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing 

18. Overdracht van rechten en plichten uit de overeenkomst 
In geval van overdracht van haar onderneming of het deel daarvan waartoe de rechten en plichten uit de  
leaseovereenkomst behoren, is ASL gerechtigd haar rechten en plichten jegens lessee aan een derde over te 
dragen.  

 
 
 
Datum : ………………………………………… 
 
Lessee  : ………………………………………… 
 
  

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

 


