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DEFINITIES
Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zoals die door de Stichting Keurmerk Private Lease zijn

				

opgesteld en welke van toepassing zijn op alle Privé Leaseauto producten van de
Keurmerkhouder (hierna te noemen Algemene Voorwaarden).

Bewijs van inzet

Document dat u bij aflevering ondertekent en waarop wordt vermeld wanneer u de
auto in ontvangst heeft genomen. Dit bewijs is een onverbrekelijk onderdeel van de
Leaseovereenkomst.

Friesland Lease BV

De (rechts-)persoon die met u een overeenkomst van operationele (Privé) Lease
sluit, zal sluiten of heeft gesloten (hierna te noemen Friesland Lease).

Privé Lease

Onder Privé Lease wordt hetzelfde bedoeld als onder Private Lease zoals benoemd
en toegelicht in de Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease. Friesland Lease
heeft er voor gekozen om de Nederlandse term Privé Lease te hanteren.

Voorwaarden

Indien Voorwaarden wordt vermeld, wordt hiermee een combinatie van Algemene
Voorwaarden Keurmerk Private Lease, deze Aanvullende Voorwaarden en/of de
Verzekeringsvoorwaarden bedoeld.

In deze Aanvullende Voorwaarden wordt dezelfde terminologie aangehouden zoals in de Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease wordt gehanteerd. Alle in deze Voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief de van toepassing
zijnde BTW.

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID EN WIJZIGING
(aanvulling op artikel B en D1 van de Algemene Voorwaarden)
1.1

Deze Aanvullende Voorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease
(hierna te noemen Algemene Voorwaarden). Bij tegenstrijdigheid tussen beide voorwaarden in uw nadeel gelden de
Algemene Voorwaarden. Bij tegenstrijdigheid tussen beide voorwaarden in uw voordeel gelden de Aanvullende
Voorwaarden.

1.2

In het Leasecontract wordt vermeld welke versies van Voorwaarden voor u van toepassing zijn.

1.3

Deze Aanvullende Voorwaarden zijn van toepassing op het Leasecontract van particuliere operationele lease
(zgn. Privé Lease) die tussen u en Friesland Lease gesloten is.

1.4

Friesland Lease verklaart op het moment van afsluiten van de Leaseovereenkomst de meest recente versie van
de Voorwaarden van toepassing.

1.5

Afwijkende voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen u en Friesland Lease zijn
overeengekomen.

1.6

Indien enige bepalingen van deze Aanvullende Voorwaarden nietig zou zijn, blijft het overige in stand en wordt
de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van die bepaling zoveel
mogelijk benadert.

1.7

De Verzekeringsvoorwaarden voor de WA-verzekering, Cascoverzekering, Schade Verzekering Inzittenden (SVI)
en Rechtsbijstandverzekering kunt u vinden op de website van Friesland Lease.
(www.frieslandlease.nl/prive/documenten)
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1.8

U gaat akkoord met de toepassing van deze Aanvullende Voorwaarden, de Verzekeringsvoorwaarden en de
Inleverhandleiding door ondertekening van het Leasecontract.

1.9

De bij de Leaseovereenkomst behorende voorwaarden en documenten kunnen door Friesland Lease worden
gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden en documenten zijn alleen van toepassing op nieuwe Leaseovereen
komsten, behoudens wijzigingen die noodzakelijk zijn vanwege aanpassingen in wet- en regelgeving en welke
door u en Friesland Lease voor akkoord zijn ondertekend.

ARTIKEL 2 EINDE LEASEPERIODE
(aanvulling op artikel F7 van de Algemene Voorwaarden)
2.1

De Leaseovereenkomst vermeldt een Leaseperiode in tijdsduur in maanden en het gebruik in kilometers per jaar.
De Leaseperiode eindigt normaliter wanneer de overeengekomen tijdsduur is verstreken.

2.2

In ieder geval eindigt de Leaseperiode zodra met de auto het maximum aantal kilometers van 160.000 is bereikt.
Wanneer dat plaatsvindt voordat de overeengekomen tijdsduur is bereikt, is de opzeggingsvergoeding   voor
vroegtijdige beëindiging (artikel 24) verschuldigd.

2.3

Verder kan de Leaseperiode eerder eindigen op grond van overige in deze voorwaarden genoemde situaties op
dat gebied.

2.4

Ongeacht de aanleiding of wijze van beëindiging van de Leaseperiode zal een eindafrekening plaatsvinden van
onder meer nog te verrekenen kilometers.

ARTIKEL 3 AFLEVERING AUTO
(aanvulling op artikel G8 van de Algemene Voorwaarden)
3.1

De auto wordt afgeleverd via de dealer zoals vermeld op het Leasecontract. Dit is de dealer van uw keuze of  
een door Friesland Lease geselecteerde dealer in verband met bijvoorbeeld een voorraad- of actie auto.

3.2

Voor ons is het van belang dat u zelf de auto in ontvangst neemt bij de leverende dealer. Voordat de auto aan u
afgeleverd wordt, ondertekent u samen met de dealer het Bewijs van Inzet. Neemt u alstublieft ook uw rijbewijs
mee, zodat de dealer uw identiteit kan vaststellen en uw handtekening kan controleren.

ARTIKEL 4 TENAAMSTELLING KENTEKEN
(aanvulling op artikel G11 van de Algemene Voorwaarden)
Het kenteken komt op uw naam te staan. Friesland Lease verzorgt daarna een registratie in het register “Registratie
Tenaamstelling Leasemaatschappijen” waarbij wordt aangegeven dat Friesland Lease de houderschapsbelasting en
de verzekering verzorgt en betaalt. De bekeuringen worden door deze wijze van tenaamstelling rechtstreeks aan u
toegezonden en er is een gedeeltelijke vrijstelling van BTW van toepassing op de afschrijving van de BPM en de
houderschapsbelasting.

ARTIKEL 5 INBEGREPEN DIENSTEN IN HET TERMIJNBEDRAG
(aanvulling op artikel H12 van de Algemene Voorwaarden)
5.1

Indien u voor de tijd van de onderhouds- of reparatiewerkzaamheden een vervangende auto wenst, zal Friesland
Lease dat voor u verzorgen. Gerekend vanaf het moment dat u de auto aanbiedt bij de dealer/reparateur komen
de eerste 24 uur altijd voor uw eigen rekening, daarna draagt Friesland Lease de kosten tot het moment dat de
auto klaar staat om opgehaald te worden.

5.2

In het buitenland heeft u recht op vervangend vervoer na 24 uur via de pechhulp van Eurocross Assistance.

5.3

In het termijnbedrag zijn ook de premies voor Schade Verzekering Inzittenden en Verhaalrechtsbijstandverzekering
opgenomen. In artikel 12.1 wordt een nadere toelichting gegeven over deze aanvullende verzekering.
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ARTIKEL 6 VERREKENING MEER- EN MINDER KILOMETERS
(aanvulling op artikel H15 van de Algemene Voorwaarden)
6.1

Op het Leasecontract staat de hoogte van de meer- en minder kilometerprijs vermeld. Voor meergereden
kilometers betaalt u een bedrag bij, voor mindergereden kilometers ontvangt u een bedrag terug.

6.2

Jaarlijks vraagt Friesland Lease de kilometerstand op, welke u aan Friesland Lease moet doorgeven. Op basis
van deze kilometerstand ontvangt u, indien van toepassing, een verrekening van de meergereden kilometers of
wordt, indien dit voor u voordeliger is, een voorstel gemaakt voor aanpassing van de Leaseovereenkomst op basis
van werkelijk gereden kilometers.

6.3

Als bij de volgende opgave van de kilometerstand blijkt dat u in het voorgaande jaar te veel heeft betaald, krijgt u
de teveel betaalde kilometers terug tot aan de contractuele kilometers. Komen de gereden kilometers in dit geval
onder de contractuele kilometers, dan geldt de verrekening als in artikel 6.4 van deze Aanvullende Voorwaarden.

6.4

Mindergereden kilometers worden alleen aan het eind van de looptijd verrekend, waarbij een ondergrens van
10.000 kilometer per jaar wordt gehanteerd. Dat betekent dat de mindergereden kilometers onder de 10.000
kilometer per jaar niet worden verrekend.

ARTIKEL 7 WAARBORGSOM
(aanvulling op artikel H16 van de Algemene Voorwaarden)
Op de Leaseovereenkomst is geen Waarborgsom van toepassing.

ARTIKEL 8 BETALINGSVOORWAARDEN
(aanvulling op artikel I20 van de Algemene Voorwaarden)
8.1

Betaling van de maandtermijnen en andere bedragen kan alleen via automatische incasso plaatsvinden met
uitzondering van de opzeggingsvergoeding, deze dient u zelf over te maken (zie ook artikel 24 en 25 van deze
Aanvullende Voorwaarden).

8.2

Door ondertekening van de SEPA incasso machtiging verleent u toestemming aan Friesland Lease om de
verschuldigde bedragen te incasseren van uw bankrekening.

8.3

De facturen voor de maandtermijnen en andere bedragen ontvangt u op het bij Friesland Lease bekende
e-mailadres. Indien uw e-mailadres wijzigt, dan geeft u dat direct door aan Friesland Lease. Niet door u
ontvangen facturen veranderen niets aan uw betalingsverplichting.  

ARTIKEL 9 ONTBINDING BIJ NIET TIJDIGE BETALING
(aanvulling op artikel I22 van de Algemene Voorwaarden)
Indien Friesland Lease de Leaseovereenkomst ontbindt wegens niet-betaling wordt de al bestaande vordering op u verhoogd met de ontbindingsvergoeding. Deze ontbindings-vergoeding is niet hoger dan de opzeggingsvergoeding zoals
beschreven in artikel 24 van deze Aanvullende Voorwaarden.
Indien de ontbinding in het eerste jaar van de Leaseovereenkomst plaatsvindt, dan geldt de opzeggingsvergoeding zoals
beschreven in artikel 26 van deze Aanvullende Voorwaarden. De ontbindingsvergoeding heeft geen effect op overige
verschuldigde bedragen.
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ARTIKEL 10 VERZEKERINGSVOORWAARDEN
(aanvulling op artikel K25 van de Algemene Voorwaarden)
10.1

In de Leaseovereenkomst zijn de Wettelijke Aansprakelijkheid schades (WA), Cascoschades, Schade Verzekering
Inzittenden en Verhaalrechtsbijstandsverzekering opgenomen. De Verzekeringsvoorwaarden zijn hierop van
toepassing. De Verzekeringsvoorwaarden kunt u vinden op de website van Friesland Lease
(www.frieslandlease.nl/prive/documenten).

10.2

De verzekeringsdekking voor de Wettelijke Aansprakelijkheid geldt maar liefst tot een bedrag van € 2.500.000
voor materiële schade en € 6.100.000 voor letselschade (ongeacht het aantal slachtoffers). Dit is hoger dan
wettelijk vereist.

10.3

De Verzekeringsvoorwaarden bevatten diverse bepalingen die enkel de relatie tussen Friesland Lease en de
Verzekeringsmaatschappij betreffen. Denk aan bepalingen over premiebetaling, bonus/malusregeling, aan- en
afmelding en royement. Deze bepalingen zijn niet op u van toepassing. Voor zover de Verzekeringsvoorwaarden
bepalingen bevatten die strijdig zijn met bepalingen in de Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease,
gelden in plaats van de strijdige voorwaarden, de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease als deze gunstiger
voor u zijn.

ARTIKEL 11 EIGEN BIJDRAGE
(aanvulling op artikel K26 van de Algemene Voorwaarden)
11.1

Voor een WA-schade (schade aan derden) betaalt u geen eigen bijdrage.

11.2

Voor een Cascoschade, die niet verhaald kan worden op de tegenpartij, betaalt u bij Friesland Lease een eigen
bijdrage van € 300 per schade. Bij ruitvervanging geldt een eigen bijdrage van € 150. Bij ruitherstel middels
harsinjectie is geen eigen bijdrage van toepassing. Deze bedragen zijn veel lager dan de maximum bedragen
zoals vermeld in de Algemene Voorwaarden.

11.3

Tegen bijbetaling van € 8 per maand kunt u de eigen bijdrage voor Cascoschade verlagen naar € 150 en € 75
voor ruitvervanging. Dit is alleen mogelijk bij aanvang van de Leaseovereenkomst.

11.4

Indien zich meer dan 2 schades in 12 maanden voordoen, vindt er geen verhoging van de eigen bijdrage plaats.
Dit in positieve afwijking van wat in de Algemene Voorwaarden wordt vermeld.

11.5

Bij schades, zowel WA als casco, die niet gedekt zijn in de Verzekeringsvoorwaarden kan Friesland Lease het
volledige schadebedrag op u verhalen.

ARTIKEL 12 AANVULLENDE VERZEKERING
(aanvulling op artikel K27 van de Algemene Voorwaarden)
12.1

Friesland Lease heeft ervoor gekozen om standaard een Schade Verzekering Inzittenden op te nemen in de
Leaseovereenkomst. De Schade Verzekering Inzittenden dekt de werkelijke schade voor letsel, bagage en/of
kleding voor u en uw passagiers tot een maximum bedrag zoals vermeld in artikel 12.2. De Verzekeringsvoorwaarden die u kunt vinden op de website van Friesland Lease (www.frieslandlease.nl/prive/documenten)
zijn hierop van toepassing voor dat deel dat betrekking heeft op de Schade Verzekering Inzittenden.

12.2

De verzekeringsdekking voor de Schade Verzekering Inzittenden biedt dekking tot een bedrag van € 1.000.000
per gebeurtenis.
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ARTIKEL 13 WAT TE DOEN BIJ SCHADE
(aanvulling op artikel K28 van de Algemene Voorwaarden)
13.1

Bij WA- en Cascoschade meldt u deze direct telefonisch bij Friesland Lease op het telefoonnummer 0512-384060.
Vervolgens stuurt u binnen 48 uur het volledig ingevuld en ondertekende schadeformulier inclusief eventuele
verklaringen van getuigen per e-mail naar schade@frieslandlease.nl of per post naar Friesland Lease,
Postbus 725, 9200 AS Drachten.

13.2

Verder dient u:
• zich te onthouden van alle handelingen, toezeggingen en verklaringen waaruit schulderkenning en aansprakelijkheid voor de schade kan worden afgeleid en in het algemeen van alles wat de belangen van
Friesland Lease en de verzekeringsmaatschappij zou kunnen schaden;
• de door Friesland Lease te geven instructies ingeval van schade of herstel van schade op te volgen;
• alle inlichtingen te verstrekken die van belang kunnen zijn voor eventuele verhaalbaarheid of soepele
afhandeling van de schade;
• alle overige verplichtingen die niet in deze, maar wel in de Algemene Voorwaarden of Verzekeringsvoorwaarden zijn opgenomen na te komen.

13.3

Indien één of meerdere van bovengenoemde punten niet worden opgevolgd en Friesland Lease daardoor schade
lijdt, dan kan deze schade voor uw rekening komen.

13.4

Diefstal van de auto beschouwen wij als Cascoschade waarnaar als zodanig dient te worden gehandeld. Tevens
doet u direct na constatering van diefstal aangifte bij de Politie en overlegt u de sleutels en kentekencard aan
Friesland Lease of een door Friesland Lease ingeschakelde verzekeringsexpert.
U hoeft de sleutels en kentekencard uiteraard niet te overleggen indien die onderdeel zijn van de diefstal en dit
ook zo vermeld is in het politierapport. Het politierapport stuurt u direct na ontvangst naar Friesland Lease.

13.5

Diefstal of vermissing van sleutels en/of kentekencard meldt u direct bij Friesland Lease en daarvan doet u direct
aangifte bij Politie. Het politierapport stuurt u direct na ontvangst naar Friesland Lease.

13.6

Schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen die zich in de auto bevonden en/of accessoires die u zelf
heeft aangebracht en niet opgenomen zijn in de Leaseovereenkomst, komen voor uw eigen rekening. U kunt
proberen deze op uw particuliere verzekering te verhalen.

ARTIKEL 14 HULPVERLENING BIJ SCHADE
(aanvulling op artikel K29 van de Algemene Voorwaarden)
Indien de aard of ernst van de schade aan de auto betekent dat u hier niet mee verder kunt rijden, schakelt Friesland
Lease tijdens uw schademelding (zie artikel 13.1) een berger in die u, uw passagiers en de auto meeneemt naar het
depot van de berger. Daar wordt een vervangende auto voor u geregeld, maar als u als gevolg van het ongeval geen
auto wilt hebben, wordt op kosten van Friesland Lease een taxi geregeld of wordt op andere wijze gezorgd dat u en uw
passagiers naar uw huisadres worden gebracht.

ARTIKEL 15 VERKLARING SCHADEVERLOOP
(aanvulling op artikel K31 van de Algemene Voorwaarden)
Vanuit Friesland Lease krijgt u standaard een verklaring van het schadeverloop gedurende de looptijd van de Leaseovereenkomst. Deze verklaring ontvangt u zodra de Leaseovereenkomst is beëindigd en de auto door Friesland Lease is
geïnspecteerd. U hoeft deze dus niet zelf op te vragen. Wilt u tijdens de Leaseperiode een Verklaring Schadeverloop
ontvangen, dan kunt u hiertoe een verzoek indienen bij Friesland Lease en ontvangt u dit per omgaande van ons per
e-mail. Dat is een + van Friesland Lease.
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ARTIKEL 16 GEBRUIK AUTO
(aanvulling op artikel L32 van de Algemene Voorwaarden)
16.1

Algemeen geldt dat u met de auto dient om te gaan als een goed huisvader betaamd.

16.2

Het is niet toegestaan om de auto te gebruiken voor begeleid rijden door een zeventienjarige in het kader van
2todrive.

16.3

De auto mag alleen in de landen komen waarvoor de verzekering dekking biedt. De landen binnen het ver
zekeringsgebied staan vermeld op de groene kaart die u van Friesland Lease heeft ontvangen.

ARTIKEL 17 EISEN AAN BESTUURDER
(aanvulling op artikel L33 van de Algemene Voorwaarden)
De bestuurder dient minimaal 2 jaar over een voor de auto geldig rijbewijs te beschikken. Daarnaast dient de bestuurder
wettelijk bevoegd en in staat te zijn de auto te besturen.

ARTIKEL 18 – ONDERHOUDSBEURT
(aanvulling op artikel M36 van de Algemene Voorwaarden)
Indien u vragen heeft over waar en wanneer het onderhoud van uw auto dient te worden uitgevoerd, raadpleegt u dan
het onderhouds- of instructieboekje van uw auto waarin het voorgeschreven onderhoud volgens de fabrieksnormen
is vermeld.

ARTIKEL 19 INZET VERVANGEND VERVOER
(aanvulling op artikel N39 van de Algemene Voorwaarden)
19.1

Indien u voor de tijd van de onderhouds- of reparatiewerkzaamheden een vervangende auto wenst, zal Friesland
Lease dat voor u verzorgen. Gerekend vanaf het moment dat u de auto aanbiedt bij de dealer/reparateur komen
de eerste 24 uur altijd voor uw eigen rekening, daarna draagt Friesland Lease de kosten tot het moment dat de
auto klaar staat om opgehaald te worden.

19.2

Ook ingeval van schade en/of onverwachte reparatie in het buitenland heeft u wel recht op een vervangende
auto na 24 uur, dit in positieve afwijking van de Algemene Voorwaarden. Kosten voor deze vervangende auto zijn
na 24 uur voor rekening van Friesland Lease.

19.3

Voor reguliere onderhoudswerkzaamheden in het buitenland dient u te allen tijde contact op te nemen met de
Afdeling Techniek van Friesland Lease op telefoonnummer 0512-384060. U hebt bij onderhoudswerkzaamheden
in het buitenland geen recht op vervangend vervoer.

19.4

Vervangend vervoer wordt bij diefstal ter beschikking gesteld tijdens de wachttijd van 30 dagen. De kosten voor
de vervangende auto zijn na 24 uur voor rekening van Friesland Lease.

ARTIKEL 20 KLASSE VERVANGEND VERVOER
(aanvulling op artikel N41 van de Algemene Voorwaarden)
Friesland Lease streeft ernaar om u een vervangende auto uit dezelfde klasse ter beschikking te stellen. Indien dit niet
mogelijk is, wordt met u overlegd welke mogelijkheid voor u passend is.
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ARTIKEL 21 PECHHULP
(aanvulling op artikel N42 van de Algemene Voorwaarden)
Friesland Lease heeft de dienstverlening voor pechhulp en noodsituaties ondergebracht bij Eurocross Assistance. Hierbij
zijn de volgende uitgangspunten voor u van belang:
• minimaal 65% van de pechhulp meldingen binnen Nederland kan ter plekke worden afgehandeld waarna de berijder
zijn weg kan vervolgen met de gerepareerde auto;
• Eurocross Assistance is 24 uur per dag, 7 dagen in de week en alle dagen van het jaar bereikbaar;
• 70% van de inkomende gesprekken wordt binnen 30 seconden beantwoord;
• maximale afleveringstermijn bij repatriëring van een auto vanuit het buitenland ligt tussen de 5 kalenderdagen
(afstand < 500 km) en 14 kalenderdagen (afstand > 1500 km);
• ook in gevallen van repatriëring van de auto heeft u recht op vervangend vervoer op kosten van Friesland Lease.
Het telefoonnummer van Eurocross Assistance vindt u op de Servicepas die u van Friesland Lease heeft/zult ontvangen.

ARTIKEL 22 BOETES EN NAHEFFING PARKEERBELASTING
(aanvulling op artikel O44 van de Algemene Voorwaarden)
22.1

Boetes, naheffingen parkeerbelastingen en dergelijke ontvangt u rechtstreeks door de boete-innende instanties,
aangezien het kenteken op uw naam staat. U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste en tijdige afwikkeling van
de boete of naheffing.

22.2

Indien Friesland Lease de bekeuring of naheffing ontvangt, wordt deze aan u doorbelast verhoogd met eenmalige
administratiekosten van € 10,00 per boete of naheffing.

ARTIKEL 23 OPZEGGING LEASEOVEREENKOMST VOOR EINDE LEASEPERIODE
(aanvulling op artikel P46 van de Algemene Voorwaarden)
23.1

Zonodig kunt u de Leaseovereenkomst tussentijds opzeggen, echter alleen op voorwaarde dat u Friesland Lease
schadeloos stelt door betaling van een “opzeggingsvergoeding”. Doet u de opzegging na aanvang van het tweede
jaar, dan kunt u de berekening van de opzeggingsvergoeding vinden in artikel 24 en doet u dit binnen het eerste
jaar, dan kunt u de berekening vinden in artikel 25 van deze Aanvullende Voorwaarden.

23.2

Het adres waar u de opzegging naartoe kunt sturen, is:
Friesland Lease BV, Team Privé Lease, Postbus 725, 9200 AS  Drachten
Indien u de Leaseovereenkomst per e-mail of internet heeft gesloten, kunt u de opzegging per e-mail versturen
naar priveleaseauto@frieslandlease.nl.

23.3

De opzeggingsvergoeding voor het onverwachts eerder beëindigen van de Leaseovereenkomst dient ertoe om de
daardoor voor Friesland Lease opkomende extra kosten en verlies aan inkomsten te compenseren.

ARTIKEL 24 OPZEGGINGSVERGOEDING
(aanvulling op artikel P47 van de Algemene Voorwaarden)
Indien u de Leaseovereenkomst vroegtijdig wilt beëindigen, dient u Friesland Lease daarvoor schadeloos te stellen. Bij
opzegging ná het eerste jaar is de hoogte van de vergoeding gelijk aan 35% van de resterende termijnen, dan wel door
vaststelling van de tekorten aan inkomsten op basis van de leaseprijs matrix.
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U hebt bij de Leaseovereenkomst ook een matrix ontvangen met daarin de maandtermijnen voor andere looptijden en
andere kilometrages. Indien de opzeggingsvergoeding met gebruikmaking van de matrix voordeliger is voor u, wordt daarvoor gekozen. Het percentage vaste opzeggingsvergoeding geldt dus als een maximale opzeggingsvergoeding (plafond).
Rekenvoorbeeld opzeggingsvergoeding

Berekening percentage vaste opzeggingsvergoeding
Stel, u hebt een Privé Leaseovereenkomst met een looptijd van 48 maanden voor 10.000 km per jaar en een maand
termijn van € 227 en u wilt de Leaseovereenkomst na 24 maanden beëindigen. De opzeggingsvergoeding bedraagt dan
35% x 24 maanden resterende looptijd x € 227 = € 1.907.
Berekening via matrix
In de matrix is voor een looptijd van 24 maanden voor 10.000 km per jaar een maandtermijn van € 305 van toepassing.
Afrekening op basis van de matrix betekent voor u een bedrag van 24 maanden x (€ 305 - € 227) = € 1.872.
Uiteindelijke opzeggingsvergoeding
Aangezien de berekening van de opzeggingsvergoeding via de matrix voor u voordeliger is, wordt hiervoor gekozen.
U dient de vastgestelde opzeggingsvergoeding te voldoen door overmaking op de bankrekening van Friesland Lease
voor de opzeggingsdatum. Het bedrag wordt niet automatisch geïncasseerd. Indien de opzeggingsvergoeding niet voor
de opzeggingsdatum door Friesland Lease is ontvangen, loopt de Leaseovereenkomst gewoon door tot het moment dat
de opzeggingsvergoeding wel is ontvangen.
Voor de tussenliggende maanden in de matrix wordt de van toepassing zijnde maandtermijn rekenkundig vastgesteld
naar rato van de verandering tussen de kortere en langere looptijd. Eventuele meer- of mindergereden kilometers
worden onverkort na inlevering van de auto vastgesteld en separaat verrekend.

ARTIKEL 25 OPZEGGINGSVERGOEDING
MET NIEUWE PRIVÉ LEASEOVEREENKOMST
(aanvulling op artikel P47 van de Algemene Voorwaarden)
De opzeggingsvergoeding ter hoogte van 35% van de resterende termijnen wordt verlaagd naar 25% van de resterende
termijnen indien u bij Friesland Lease een nieuwe privé Leaseovereenkomst afsluit met minimaal dezelfde looptijd als de
oorspronkelijke looptijd van de op te zeggen Leaseovereenkomst.
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ARTIKEL 26 OPZEGGINGSVERGOEDING IN EERSTE JAAR
(aanvulling op artikel P48 van de Algemene Voorwaarden)
U kunt de Leaseovereenkomst binnen de eerste 12 maanden van de Leaseperiode schriftelijk opzeggen. U bent dan over
de resterende maanden van het eerste jaar 100% van de maandtermijnen verschuldigd en over de resterende maanden
na het eerste jaar geldt een opzeggingsvergoeding als vermeld in artikel 24 van deze Aanvullende Voorwaarden.
Rekenvoorbeeld opzeggingsvergoeding

Berekening percentage maximale opzeggingsvergoeding
Stel, u hebt een Privé Leaseovereenkomst met een looptijd van 48 maanden voor 10.000 km per jaar en een maandtermijn van € 227 en u wilt de Leaseovereenkomst na 6 maanden beëindigen. De opzeggingsvergoeding bedraagt dan
100% x resterende 6 maanden van het eerste jaar x € 227 + 35% x 36 maanden resterende looptijd x € 227 = € 4.222.
Berekening via matrix
In de matrix is voor een looptijd van 12 maanden voor 10.000 km per jaar een maandtermijn van € 430 van toepassing.
Afrekening op basis van de matrix betekent voor u een bedrag van 100% x resterende 6 maanden van het eerste jaar x
€ 227 + 12 maanden x (€ 430 - € 227) = € 3.798.
Uiteindelijke opzeggingsvergoeding
Aangezien de berekening van de opzeggingsvergoeding via de matrix voor u voordeliger is, wordt hiervoor gekozen.
U dient de vastgestelde opzeggingsvergoeding te voldoen door overmaking op de bankrekening van Friesland Lease
voor de opzeggingsdatum. Het bedrag wordt niet automatisch geïncasseerd. Indien de opzeggingsvergoeding niet voor
de opzeggingsdatum door Friesland Lease is ontvangen, loopt de Leaseovereenkomst gewoon door tot het moment dat
de opzeggingsvergoeding wel is ontvangen.
Voor de tussenliggende maanden in de matrix wordt de van toepassing zijnde maandtermijn rekenkundig vastgesteld
naar rato van de verandering tussen de kortere en langere looptijd. Eventuele meer- of mindergereden kilometers
worden onverkort na inlevering van de auto vastgesteld en separaat verrekend.

ARTIKEL 27 OPZEGGING BIJ VERLIES VAN WERK OF ECHTSCHEIDING
(aanvulling op artikel P47 en P48 van de Algemene Voorwaarden)
Indien u als gevolg van verlies van werk buiten uw schuld of bij echtscheiding in een situatie van aantoonbaar onver
mogen verkeert, kunt u de Leaseovereenkomst zonder opzeggings-vergoeding beëindigen. De meer- of minderkilometers
en eventuele schades, ter hoogte van maximaal de eigen bijdrage per schadegeval, worden wel met u verrekend.
EDR Credit Services zal namens Friesland Lease uw onvermogen vaststellen aan de hand van de rechtstreeks door u aan
EDR Credit Services aan te leveren gegevens en een telefonisch interview.
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ARTIKEL 28 OPZEGGING BIJ OVERLIJDEN
(aanvulling op artikel P49 van de Algemene Voorwaarden)
28.1

Als u overlijdt, kan één van uw erfgenamen en/of Friesland Lease de Leaseovereenkomst direct opzeggen. Er zijn
voor de opzegging in verband met uw overlijden geen kosten verschuldigd. Uw erfgenamen zijn wel verplicht de
auto direct na de opzegging in te leveren en blijven verplicht tot het moment van inlevering het termijnbedrag
en andere openstaande bedragen te betalen.

28.2

Ook als het Leasecontract is ondertekend door twee personen en de andere persoon is niet overleden, kan
de Leaseovereenkomst wegens uw overlijden direct worden opgezegd. Dit is een verbeterde afwijking van de
Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 29 ONTBINDINGSVERGOEDING
(aanvulling op artikel P51 van de Algemene Voorwaarden)
De ontbindingsvergoeding als bedoeld in artikel P51 van de Algemene Voorwaarden wordt op eenzelfde manier
berekend als in artikel 24 van deze Aanvullende Voorwaarden of artikel 26 van deze Aanvullende Voorwaarden indien
de ontbinding in het eerste jaar van de Leaseovereenkomst plaatsvindt.

ARTIKEL 30 EINDAFREKENING
(aanvulling op artikel W van de Algemene Voorwaarden)
Na inlevering van de auto wordt de eindafrekening opgemaakt. De eindafrekening bevat de eventuele kilometer
afrekening, verrekening van niet gemelde schade geconstateerd bij inlevering en verrekening van vooruitbetaalde
maandtermijnen. De eindafrekening wordt automatisch geïncasseerd en niet verrekend met de waarborgsom.

ARTIKEL 31 PERSOONSGEGEVENS
(aanvulling op artikel X65 van de Algemene Voorwaarden)
31.1

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het
Privacy Reglement van Friesland Lease. Dit reglement is te vinden op www.frieslandlease.nl/prive/documenten.

31.2

Friesland Lease BV behoudt zich het recht voor persoonsgegevens te verwerken en te verstrekken aan derde
partijen, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of indien er sprake is van een
gerechtvaardigd belang. Hieronder wordt met name verstaan het verstrekken van gegevens aan handelsinformatie-bureau Economic Data Resources BV en/of (gelieerde) bedrijven voor het verminderen/beperken van
kredietrisico´s/financiële risico´s.

ARTIKEL 32 AFRONDING MAANDBEDRAGEN
(aanvulling op de Algemene Voorwaarden)
De maandtermijnen worden afgerond op hele euro’s. Dat betekent dat als de maandtermijn minder dan € 0,50 wijzigt,
de maandtermijn naar beneden wordt afgerond. Bij wijziging van de maandtermijn van € 0,50 of meer wordt de maandtermijn naar boven afgerond. Wijzigingen kunnen alleen plaatsvinden door wijzigingen van overheidswege, zowel
verlaging als verhoging, of door een aanpassing van de looptijd of het jaarkilometrage, dit altijd na overleg en met
instemming van uw kant.
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