Overeenkomst Privelease NR. ………….

De ondergetekende partijen:
Klant:
Naam
E-mail Postcode/woonplaats
+ plaats IBAN:

Tel Adres
Geb.datum

En Leasemaatschappij:

Mijndomein Auto BV
Postbus 2448
8203 AK Lelystad

085-888 75 51
auto@mijndomein.nl

Komen overeen dat leasemaatschappij een leaseauto ter beschikking stelt aan klant. Zij maken
daarover 10 heldere afspraken zoals vermeld op bladzijde 2. Door het ondertekenen verklaren partijen
zich akkoord met de gegevens zoals vermeld op bladzijde 1 t/m 4. De getekende overeenkomst dient
samen met een kopie rijbewijs (voor- en achterkant, BSN onleesbaar) opgestuurd te worden via e-mail
of post naar bovenstaand adres van de leasemaatschappij.

Berijdergegevens:
Naam
Adres
Postcode/ plaats
Geboortedatum
Telefoon
Mobiele telefoon
E-mail
Rijbewijsnummer

Huurprijs is inclusief:
Afschrijving
Rente
Reparatie, onderhoud en banden
WA verzekering
Casco verzekering
Internationale hulpverlening

Contractgegevens:

Merk
Model / uitvoering
Eenmalige afleverkosten
Meerkilometerprijs
Sponsor

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Houderschapsbelasting
Schadeverzekering inzittenden
Vervangend vervoer bij schade
Vervangend vervoer bij onderhoud
Ingangsdatum

Ja
Ja
Ja
Nee
Datum aflevering

€0,08 per kilometer

Een contract van …. jaar
Verzekering
…….. km per jaar
Kleur
Auto met stickers van de sponsor
Benzine
Motorrijtuigenbelasting
Totaal leaseprijs per maand
Voor akkoord, datum

Naam klant:

Leasemaatschappij

!1
Mijndomein Auto B.V. is ingeschreven bij de KvK onder nummer 50285378. BTW-nr NL 8083.79.756.B01

Behorende bij: Overeenkomst Privelease NR. ………...
Onze 10 heldere afspraken:
1. Uw leasetarief blijft gelijk zolang u de auto gebruikt
Wij betalen de kosten voor aanschaf, afschrijving, rente, verzekering, reparaties, onderhoud, bandenvervanging,
wegenbelasting, gratis vervangend vervoer bij schade en internationale pechhulp. U betaalt daarvoor een vast
leasetarief, dat gelijk blijft zolang het contract duurt. Alleen eventuele belastingverhogingen berekenen we aan u
door. De autogegevens staan op bladzijde 1.
2. U betaalt voor de kilometers die u rijdt
Het basistarief is inclusief 12.000 kilometer per jaar. Meer gereden kilometers worden afgerekend tegen 8 cent
per kilometer. Minder gereden kilometers dan 12.000 worden niet afgerekend. Uiteindelijk betaalt u dus nooit
meer dan u heeft verreden.
3. Bij schade betaalt u maximaal het eigen risico
Per schade die we niet kunnen verhalen op de tegenpartij betaalt u maximaal één eigen risico. Is het
schadebedrag lager dan het eigen risico bedrag, dan betaalt u minder. De verzekeringspremie blijft, net als de
rest van het leasetarief, tijdens het contract het zelfde. Rijdt u de auto total loss, dan kunnen we voor u een
andere auto inzetten.
4. Alle kosten zijn vooraf bekend
Mocht er onverhoopt iets aan de hand z ijn, bijvoorbeeld verlies van kentekenpapieren of schade bij inlevering,
dan weet u van tevoren precies waar u aan toe bent. Alle mogelijke kosten z ijn benoemd op bladzijde 3.
5. U betaalt ons op tijd
U machtigt ons om de leaseprijs rond de 25e van de maand automatisch van uw bankrekening af te schrijven. U
betaalt daarmee de opvolgende maand. Dus (bijvoorbeeld) op 25 maart betaalt u de leaseprijs voor de maand
april. U zorgt ervoor dat er op de 25e van de maand voldoende saldo op uw rekening staat. Lukt de incasso niet
dan kunnen wij u kosten die wij moeten maken voor het incasseren in rekening brengen.
6. U levert de auto op tijd weer in
Loopt uw contract af, dan hoort u ruim op tijd van ons waar en wanneer de auto moet worden ingeleverd. Levert u
de auto te laat in, dan
brengen we u daarvoor vaste kosten in rekening. Levert u de auto eerder in dan afgesproken, dan betaalt u
eenmalig een vaste afkoopsom.
Houdt u zich aantoonbaar niet aan de 10 afspraken, dan mogen wij de auto eerder innemen en de afkoopsom in
rekening brengen.
7. U gaat fatsoenlijk met onze auto om
U zorgt als een goed huisvader voor onze auto. U houdt zich dus aan de verkeersregels en gebruikt de auto voor
normale doeleinden. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat u niet deelneemt aan snelheidswedstrijden, geen pizza’s
bezorgt of rijlessen geeft met onze auto.
8. Stickers blijven intact
Onze sponsor verdient een nette sticker. Meld stickerbeschadigingen op tijd en plak er geen stickers bij.
9. U bent verantwoordelijk voor wat er met de auto gebeurt
Als u de auto least voor iemand anders, dan zorgt u ervoor dat de berijder ook al deze afspraken nakomt.
10. De auto kan onderpand zijn voor een financiering
De lease auto kan eigendom zijn van een Financiële Instelling anders dan leasemaatschappij en op grond van
een leaseovereenkomst door de Financiële Instelling aan leasemaatschappij ter beschikking zijn gesteld. De klant
zal in dat geval alle rechten van Financiële Instelling op de
lease auto respecteren. In geval van beëindiging van de leaseovereenkomst tussen Financiële Instelling en
leasemaatschappij zal deze leaseovereenkomst van rechtswege zijn beëindigd en kan de klant worden verzocht
om de leaseauto in te leveren. De klant is verplicht om de leaseauto op eerste verzoek aan de Financiële
Instelling af te geven. Uiteraard spreken we met u af dat, indien deze situatie zich voordoet, u alleen kosten
betaalt voor de periode waarin u de auto ter beschikking had, dus niet meer voor de periode na inlevering. Er
gelden in dit geval geen kosten voor het eerder inleveren van de auto.
Paraaf naam klant:

!2
Mijndomein Auto B.V. is ingeschreven bij de KvK onder nummer 50285378. BTW-nr NL 8083.79.756.B01

Alle kosten op een rij
Behorende bij: Overeenkomst Privelease NR. ………..
Diversen
Voortijdige inlevering door klant op locatie van leasemaatschappij
Voortijdige inname wegens niet nakomen
afspraken door klant op locatie van
leasemaatschappij.

€ 1.000,00

€ 1.000,00

Autotransport
Inzet recherche voor achterhalen locatie auto
Te laat inleveren (plus huurprijs over extra periode)
Administratiekosten bij niet geslaagde automatische incasso
Vervanging band binnen 25.000 km
Inspectiekosten bij inlevering niet gereinigde auto

€ 100,00
€ 1.000,00
€ 250,00
€ 25,00
€ 75,00
€ 120,00

Schade tijdens leasecontract
Eigen risico niet verhaalbare schade € 300,00 (of het schadebedrag indien lager)
Eigen risico bij ruitvervanging € 75,00 (bij harsreparatie geen eigen risico)
Schade bij inname
Tijdens de inname wordt een schaderapport opgemaakt. Aan de hand van dit rapport wordt bepaald of
en zo ja, welke schades in rekening worden gebracht aan de klant. De leasemaatschappij maakt
onderscheid tussen acceptabele en niet-acceptabele schades. Voor het juist vaststellen van het
innamerapport is het van belang dat de auto van binnen en buiten schoon wordt ingeleverd.
Wel acceptabel
Ondiepe krassen die door polijsten kunnen
verdwijnen, met een lengte van max 10 cm, max
1 per deel.
Lichte schaafplekken die door polijsten kunnen
verdwijnen.
Schaafplek op een bumper van max 2x5 cm,
maximaal 2 per bumper.
Deukjes met een max doorsnede van 2,5 cm,
max 1 per carrosseriedeel.

Niet acceptabel
Schades die buiten de
richtlijnen van acceptabele
schades vallen.

Steenslag door normaal gebruik.

Gescheurd of gebroken verlichtgingsglas.
Ster, scheur of put in de voorruit.
Beschadigde band.
Gescheurde of ernstig beschadigde velg of
wieldop.
Brandgaten, scheuren en gaten in dashboard
en/of bekleding.
Sterk vervuild interieur.

Gebroken en beschadigde spiegels.
Aantasting van de lak die niet door
polijsten kan verdwijnen.
Beschadigingen van binnenuit ontstaan.

Paraaf naam klant:

Alle kosten
Mijndomein
op een
Auto rij
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Behorende bij: Overeenkomst Privelease NR. ………..
Zorg er s.v.p. voor dat alle niet acceptabele schades zijn gemeld voordat de auto wordt ingeleverd.
Mochten er bij inlevering toch nog niet gemelde, niet acceptabele schades aanwezig zijn, dan
brengen wij u de volgende kosten in rekening:
Polijsten per deel
€ 30,00
Polijsten volledig voertuig
€ 120,00
Inlakken (steenslag/kras)
€ 30,00
Spotrepair
€ 100,00
Spuiten portier, kofferdeksel, v/a- scherm
Spuiten motorkap
Interieur reinigen per deel (stoel /
Spuiten dak

Spuiten dorpel
Spuiten dakstijl / raamstijl
Spuiten spiegel
Spuiten bumper
Vervanging kentekenbewijs +

€ 450,00
ban
k)
€ 600,00
Pla
atw
erk/
de
mo
nta
ge/
spu
itwe
rk
per
uur
€ 250,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 400,00

Bekledingreparatie
Velgreparatie
Wieldop vervangen
Ruitreparatie (sterretje)
€ 400,00
Interieur reinigen
€ 120,00
€ 50,00

€ 120,00
€ 120,00
€ 20,00
€ 100,00

€ 100,00

Sleutel met handzender
Sleutel zonder handzender
Vervanging kentekenbewijs
€ 130,00

€ 250,00
€ 125,00
€ 90,00

ken
tek
enp
late
n
Modelleren per deel (max. 3 deukjes)
Kunststofreparatie (kras dashboard)

€ 120,00

€ 100,00
Anti-rook behandeling
€ 200,00
Dierengeur behandeling
€ 120,00

Deze kosten gelden dus alleen bij niet gemelde en niet acceptabele schades die geconstateerd
worden bij inlevering.
Paraaf naam klant:
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