Leasevoorwaarden 2018
1. Maandprijs:
a.

De maandprijs is gebaseerd op de totale aanschafkosten van het voertuig op het moment van levering
en op basis van de actuele gegevens, rekening houdend met de looptijd in maanden en het geschatte
aantal kilometers en/of draaiuren per jaar. Inschrijvings- en completeringkosten kunnen desgewenst in
de maandprijs worden mee gecalculeerd. Verhogingen van de catalogusprijs, opties, accessoires en
kentekenleges worden door Lessor doorberekend aan Lessee, indien deze verhogingen zich voordoen
vóór of op de dag van aflevering van een voertuig.

b.

Onder invloed van verhogingen van loon- en materiaalkosten, motorrijtuigenbelasting,
verzekeringspremie en/of andere van overheidswege gewijzigde of ingevoerde belastingen, heffingen of
accijnzen kan de maandprijs zo nodig tussentijds worden aangepast.

c.

Een wijziging van de maandprijs op basis van bovenstaande artikelen, geven geen van de partijen het
recht de lease-overeenkomst tussentijds te beëindigen.

2. Looptijd:
a.

De looptijd wordt per voertuig van tevoren in het aantal maanden vastgesteld, gebaseerd op het aantal
kilometers per jaar en/of het aantal draaiuren per jaar.

b.

Indien het voertuig voortijdig wordt ingeleverd, zal door Lessor eerst worden getracht dit voertuig
opnieuw (elders) in te zetten. Lukt dit niet, dan wordt het voertuig verkocht en zal het verschil tussen
verkoopopbrengst en boekwaarde (contant gemaakte maandtermijnen) vermeerderd met een
vastgesteld bedrag voor administratie- en afhandelingskosten in rekening worden gebracht.

3. Kilometrage en/of draaiuren:
a.

Per voertuig wordt van tevoren het jaarlijks te rijden aantal kilometers en/of het aantal in te zetten
draaiuren bepaald waarop de calculatie van de maandprijs wordt gebaseerd.

b.

Verrekening van meer of minder gereden kilometers en/of draaiuren kan tussentijds in overleg of aan het
einde van de looptijd tegen de in de specificatie genoemde bedragen plaatsvinden. Bij een afwijking van
meer dan 10% t.o.v. het overeengekomen jaarkilometrage/draaiuren heeft Lessor het recht tussentijds
het maandtarief aan te passen met een verrekening met terugwerkende kracht vanaf de ingangsdatum
van het leasecontract.

c.

De basis van elk contract is een minimale looptijd van 4 jaar en 15.000 km/j tenzij anders
overeengekomen. Bij een lager kilometrage dan 15.000 km/j vindt er geen verrekening plaats voor de
minder gereden kilometers.

d.

Defecten aan de kilometerteller of draaiurenteller van het voertuig dienen onmiddellijk te worden gemeld.

e.

Bij beëindiging van de lease-overeenkomst wordt op basis van de kilometer- en/of draaiurenstand bij
inlevering van het voertuig het nog niet in rekening gebrachte aantal meer- of minder gereden kilometers
en/of draaiuren over de looptijd verrekend.

4. Eigendom:
a.

Het voertuig is en blijft eigendom van Lessor, tenzij anders overeengekomen. Lessee is mitsdien niet
bevoegd het voertuig te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren. Ditzelfde geldt ten
aanzien van demontabele delen van het voertuig.

b.

Het staat Lessee niet vrij om de aard, de bestemming of de inrichting van het voertuig te veranderen.

c.

Voor elke verandering aan het voertuig is voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Lessor vereist.
Alles wat zonder goedkeuring door Lessee aan het voertuig wordt aangebracht wordt, zonder
vergoeding, eigendom van Lessor.

d.

Eventuele reparaties, onderhoudskosten, montage- en demontagekosten en verwijderingen, alsmede
eventuele schade ten gevolge van het door Lessee eigenhandig (laten) aanbrengen van accessoires zijn
voor rekening van Lessee.

e.

Lessor is niet gehouden tot enige vergoeding inzake niet verwijderde accessoires en/of in het voertuig
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achtergelaten bezittingen.

5. Verzekering:
a.

De voertuigen zijn all-risk verzekerd, zonder eigen risico (tenzij anders vermeld).

b.

Diefstal van eigenhandig aangebrachte accessoires en/of bezittingen uit de voertuigen is alleen
verzekerd, indien deze van tevoren zijn aangemeld en de premie hierop is afgestemd.

c.

Op de verzekering zijn de algemene verzekeringsvoorwaarden van Lessor van toepassing.

6. Schaderijding en boetes:
a.

Indien men bij een schaderijding is betrokken, dient het schaderapport nauwkeurig te worden ingevuld
en binnen twee werkdagen opgestuurd te worden naar: Roteb Lease, afdeling Schade, Postbus 11011,
3004 EA Rotterdam of te worden afgegeven bij een van de servicewerkplaatsen van Lessor.

b.

Bij ernstige nalatigheid in informatievoorziening of gebruik, zulks ter beoordeling van Lessor, kunnen de
kosten van reparatie op Lessee worden verhaald.

c.

Indien een voertuig total-loss is verklaard, eindigt de lease-overeenkomst.

d.

Lessor betaalt door berijders van Lessee opgelopen boetes onder zekerheidstelling. Lessee ontvangt
van Lessor een factuur met een kopie van het proces-verbaal, zodat Lessee eventueel in beroep kan
gaan.

e.

Lessee vrijwaart Lessor tegen alle aanspraken van derden, boetes e.d. voortvloeiende uit of verband
houdende met het gebruik van het voertuig.

7. Onderhoud, reparaties en banden:
a.

Reparatie- ,onderhouds- en bandenkosten zijn in de maandprijs opgenomen, tenzij anders vermeld.
Bovengenoemde werkzaamheden vinden plaats in één van de Roteb Lease servicewerkplaatsen, tenzij
anders overeengekomen.

b.

Bij vervanging van banden worden de geldende wettelijke normen gehanteerd.

c.

Winterbanden zijn, tenzij anders vermeld, niet in de maandprijs opgenomen.

d.

Kosten voor een update, SD kaart of software van het navigatiesysteem zijn niet in de contracten
opgenomen en zijn voor rekening Lessee.

e.

Lessee draagt zorg voor het tijdig aanbieden van het voertuig voor onderhoud (overeenkomstig het
onderhoudsschema en volgens de richtlijnen van de fabrikant) en periodieke keuringen.

f.

Indien Lessee het voertuig, na gereedmelding van de werkzaamheden door de servicewerkplaats, niet
binnen 48 uur ophaalt, is Lessor gerechtigd eventuele stallingkosten c.q. extra kosten voor vervangend
vervoer bij Lessee in rekening te brengen.

8. Vervangend vervoer:
a.

Indien de kosten voor vervangend vervoer in de maandprijs zijn opgenomen, geldt dit uitsluitend voor
reparaties en schadeherstel, waarbij het voertuig langer dan 24 uur stilstaat. Voor korter durende
reparaties kan zo nodig vervangend vervoer tegen kostprijs ter beschikking worden gesteld.

b.

Bij de inzet van vervangend vervoer zal zoveel mogelijk, naar redelijkheid, een voertuig van gelijke
klasse worden ingezet.

c.

Kosten die worden veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik c.q. nalatigheid kunnen bij de huurder in
rekening worden gebracht.

d.

Indien het voertuig niet door Lessor is verzekerd, is het beschikbaar stellen van vervangend vervoer op
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kosten van Lessor bij schadereparatie uitgesloten.
e.

Lessee verplicht zich een vervangend voertuig primair terug te brengen naar de plaats van herkomst of
in onderling overleg naar een afgesproken plaats.

9. Brandstofbeheer:
a.

Lessor stelt Lessee in staat middels door Lessor verstrekte brandstofpas(sen) ten behoeve van het
betreffende voertuig brandstof te tanken in Nederland.

b.

Lessee heeft de keuzemogelijkheid voor een brandstofpas van Shell of MTC.

c.

De aan Lessee, dan wel aan de door hem aangewezen berijder, verstrekte brandstofpas(sen) blijven
eigendom van Lessor. Na beëindiging van de lease-overeenkomst dienen genoemde passen direct aan
Lessor te worden geretourneerd.

d.

Van elke vermissing van de brandstofpas, evenals van oneigenlijk gebruik, dient door de Lessee
onmiddellijk melding te worden gedaan aan Lessor onder opgave van het kenteken of vlootnummer van
het voertuig. Lessee blijft aansprakelijk voor ieder onrechtmatig gebruik conform de regels van de
organisatie die de brandstofpas heeft uitgegeven. Lessor draagt zorg voor het zo spoedig mogelijk laten
blokkeren van de pas(sen) en kan de kosten daarvan op Lessee verhalen.

e.

Op verzoek van Lessee kan door Lessor periodiek een overzicht worden verstrekt met betrekking tot de
gebruikte brandstof per kenteken en/of vlootnummer.

f.

Op verzoek van Lessee kan tegelijk met de facturatie van de leasetermijn van het voertuig een
voorschotbedrag voor brandstof aan Lessee in rekening worden gebracht. Dit voorschotbedrag wordt
door Lessor vastgesteld aan de hand van het normbrandstofverbruik (door de fabrikant opgegeven), het
jaarkilometrage zoals vermeld in de individuele lease-overeenkomst en de brandstofrichtprijs.
Verrekening van de totale werkelijke brandstofkosten met het totaal van de berekende voorschotten
vindt tenminste eenmaal per jaar plaats of op andere in overleg te bepalen tijdstippen. Verrekening van
de kosten en voorschotten vindt in ieder geval plaats bij beëindiging van de lease-overeenkomst.

10. Betalingen:
a.

Het in de lease-overeenkomst vermelde maandbedrag is exclusief BTW en exclusief enig andere heffing
of belasting, hoe ook genaamd, welke daarover verschuldigd mocht zijn of worden, tenzij in de leaseovereenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald.

b.

De maandprijs is door Lessee bij vooruitbetaling verschuldigd, de eerste keer bij de aflevering van een
voertuig en vervolgens de eerste van elke maand.

c.

Op verzoek van Lessee kan Lessor de facturen elektronisch versturen.

d.

De betalingstermijn is gesteld op maximaal dertig dagen na factuurdatum.

11. Ontbinding:
a.
-

c.
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In het geval:
Lessee in gebreke blijft tijdig te betalen;
beslag wordt gelegd op de roerende en/of onroerende goederen van Lessee of op het voertuig, deze in
justitieel beslag wordt genomen of verbeurd wordt verklaard, of anderszins van overheidswege wordt
gevorderd;
Lessee zich in het buitenland vestigt;
betreffende Lessee surséance van betaling of faillissement wordt aangevraagd of dat Lessee onder
curatele wordt gesteld;
Lessee besluit tot ontbinding of liquidatie van zijn onderneming of feitelijke staking daarvan;
omstandigheden bij Lessee intreden, welke een aanmerkelijke verzwaring van het risico van Lessor met
zich meebrengen en/of de normale afwikkeling van de lease-overeenkomst kunnen belemmeren; heeft
Lessor het recht om, zonder dat ingebrekestelling of sommatie is vereist, het leasecontract door een
schriftelijke verklaring aan Lessee met onmiddellijke ingang te ontbinden en het voertuig terstond weer
tot zich te nemen, alles onverminderd de rechten die de wet en de lease-overeenkomst aan Lessor
toekennen bij niet-nakoming van contractverplichtingen door Lessee.
Lessee is verplicht Lessor terstond schriftelijk in kennis te stellen van de hierboven genoemde feiten of
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d.

omstandigheden. Lessee verbindt zich de beslagleggende deurwaarder, politie of justitie, de
bewindvoerder of de curator terstond inzage te geven in, respectievelijk bekend te maken met, de leaseovereenkomst en de van toepassing zijnde leasevoorwaarden.
Lessee is verplicht onverwijld aan Lessor schriftelijke mededeling te doen van eventuele adres- en of
naamsverandering, alsmede van alle feiten en gebeurtenissen, welke van invloed kunnen zijn op de
positie van Lessor ten opzichte van Lessee of het voertuig.

12. Gebruik:
a.

Lessee zal als een goed huisvader voor het voertuig zorgdragen, conform de aard en de bestemming
daarvan. Lessee draagt zorg voor de dagelijkse controle en het dagelijks onderhoud van het voertuig,
zoals vastgelegd in de algemene instructies voor berijders en het instructieboekje van de fabrikant.

b.

Lessee verplicht zich het voertuig uitsluitend te doen besturen en te bedienen door personen, die in het
bezit zijn van een geldig rijbewijs (indien voor het voertuig vereist) en/of een geldig bewijs c.q. certificaat
voor de bediening van de op het voertuig aanwezige werktuigen.

c.

Gebruik van het voertuig buiten het dekkingsgebied van de verzekering is niet toegestaan.

13. Teruggave:
a.

Terstond na beëindiging van het leasecontract zal Lessee het voertuig in goede staat, normale slijtage in
aanmerking genomen, inleveren op een met Lessor afgesproken locatie. De kosten van reparatie van
schade(s), die bij inlevering van het voertuig zijn vastgelegd maar niet door middel van een
schadeformulier aan Lessor zijn gemeld, kunnen worden doorbelast aan Lessee.

b.

Mocht het voertuig bij inlevering in duidelijk minder goede staat verkeren, dan bij zorgvuldig gebruik en
onderhoud, gelet op de leeftijd van het voertuig en het door Lessee gereden kilometers verwacht mocht
worden, dan heeft Lessor het recht de waardevermindering die daar uit voorvloeit aan Lessee in
rekening te brengen.

c.

Lessee verplicht zich bij inlevering van het voertuig gelijktijdig het complete kentekenbewijs, tankpas,
sleutels en reservesleutels en/of afstandsbedieningen en alle bij het voertuig horende bescheiden te
overhandigen. Bij vermissing worden de kosten van vervanging en waardevermindering door Lessor
vastgesteld en kunnen deze aan Lessee worden doorberekend.

d.

Veranderingen die door Lessee op of aan het voertuig zijn aangebracht dienen door Lessee bij
inlevering van het voertuig te zijn verwijderd, waarbij het voertuig in originele staat teruggebracht dient te
zijn. Bij het niet nakomen van deze verplichting behoudt Lessor zich het recht voor het voertuig in de
originele staat terug te brengen. Alle hieruit voortvloeiende kosten worden dan doorbelast aan Lessee

e.

Indien Lessee het voertuig niet binnen de gestelde termijn inlevert, is Lessor gerechtigd het voertuig
terug te halen. Alle eventuele hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Lessee.
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