Aanvullende voorwaarden op de
Algemene voorwaarden Keurmerk Private
Lease
Versie 1.0 oktober 2019

Aanvullende voorwaarden op de Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease (Versie 1.0 oktober 2019)

1. Definities
Aanvullende voorwaarden

deze voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease (versie: 1.1 01-122017).

Leasemaatschappij

WH Lease B.V.

Maximaal aantal kilometers

Het door de leasemaatschappij vastgestelde maximale aantal
kilometers dat u met uw type voertuig gedurende de leaseperiode
mag rijden.

Meer- of minder kilometers

Het aantal kilometers dat per jaar meer of minder wordt gereden dan
de vastgestelde kilometers volgens het contract.

2. Aanvulling per artikel
Artikel 1: In welke documenten staan de rechten en plichten vermeld die ik op grond van de
leaseovereenkomst heb?
De Algemene Verzekeringsvoorwaarden zijn van toepassing op de leaseovereenkomst. Als u de
Aanvullende voorwaarden accepteert, dan verklaart u daarmee ook dat u een afschrift van de
Algemene Verzekeringsvoorwaarden heeft ontvangen en dat u akkoord gaat met de inhoud ervan.
De voorwaarden met betrekking tot Schade Verzekering Inzittenden (SVI) zijn alleen van toepassing
op de leaseovereenkomst als dit expliciet in de leaseoverkomst is vermeld.
Artikel 8: Waar kan ik het voertuig afhalen? Wat moet ik meenemen?
U kunt uw voertuig ophalen bij Autobedrijf Heisterkamp of Autobedrijf Wiefferink. Dit wordt in
overleg met u vastgesteld. Bij het ophalen van de auto moet u uw rijbewijs meenemen ter controle.
Artikel 11: Staat het kenteken op mijn naam of op de naam van de leasemaatschappij?
Het kenteken staat op naam van de leasemaatschappij.
Artikel 12: Welke kosten voor gebruik van het voertuig zijn bij het termijnbedrag inbegrepen?
Indien voor vervangend vervoer in Nederland tijdens reparatie of onderhoud een korter periode dan
72 uur is overeengekomen, dan staat dit op het leasecontract vermeld.
Artikel 17: Vanaf wanneer betaal ik het termijnbedrag?
U kunt eigen geld aanwenden voor een vooruitbetaling. Wij kunnen u hiertoe niet
verplichten. U kunt een vooruitbetaling eenmalig doen en enkel voorafgaand aan de
leaseperiode. Een vooruitbetaling wordt door ons in mindering gebracht op de som van de
door u te betalen maandtermijnen van het leasecontract. De vooruitbetaling verlaagt
evenredig uw maandtermijn. De vooruitbetaling is een definitieve betaling aan de
leasemaatschappij en kan niet worden teruggevorderd anders dan bij een voortijdige
beëindiging van het leasecontract, zoals hieronder is beschreven. Vooruitbetalingen kunnen in
geval van een faillissement slechts worden teruggevorderd indien er na afwikkeling voldoende
middelen aanwezig zijn.
U mag niet méér vooruitbetalen dan de helft van alle leasetermijnen te samen. Over het saldo
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van uw vooruitbetaling wordt geen rente vergoed en de vooruitbetaling vermindert niet de in
de leasetermijnen opgenomen rentebedragen. Het is niet mogelijk om dit bedrag gedurende
de looptijd van het leasecontract te verhogen of te verlagen.
Mocht het leasecontract onverhoopt eerder eindigen, dan ontvangt u het resterende bedrag
van de vooruitbetaling, naar evenredigheid van de nog resterende looptijd van het
leasecontract, 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. De door u
te betalen leasetermijnen zijn daardoor met € 75 (€ 2.700 / 36) verlaagd. 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 € 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 (administratieve) saldo van uw vooruitbetaling is;
- u eenmalig een rekening sturen voor dit bedrag onder de noemer ‘vooruitbetaling
leasetermijnen’;
- In onze administratie maandelijks een gelijk bedrag toerekenen aan uw leasecontract. U
kunt niet meer over het vooruitbetaalde bedrag beschikken en het is niet mogelijk om dit
bedrag gedurende de leaseperiode te wijzigen;;
- de eventuele administratievergoeding voor deze faciliteit op het leasecontract
vermelden.”
Artikel 15: Wat gebeurt er als er sprake is van meerkilometers?
Op het leasecontract staat vermeld hoe het aantal meerkilometers en minderkilometers jaarlijks met
u worden verrekend.
Artikel 20: Wat zijn de betalingsvoorwaarden?
De leasemaatschappij zal u de termijnbedragen en overige bedragen in rekening brengen door
middel van facturen per mail. Indien het niet mogelijk is facturen per mail te sturen, houdt de
leasemaatschappij zich het recht voor om facturen per post aan u te zenden. Betaling van de
facturen dient uitsluitend te gebeuren via automatische incasso. De leasemaatschappij verstrekt u
hiervoor een doorlopende automatische incasso. Met deze incasso machtigt u de leasemaatschappij
om alle verschuldigde bedragen die voortvloeien uit het leasecontract van uw bankrekening te
incasseren. Voor de incasso ontvangt u telkens een factuur met daarop het bedragen en omschrijving
hetgeen er in rekening gebracht wordt.
Artikel 25: Hoe is het risico voor aan of met het voertuig veroorzaakte schade verzekerd of afgedekt?
De leasemaatschappij zorgt voor verzekering tegen het risico van WA-schade. De Algemene
Verzekeringsvoorwaarden zijn hierop van toepassing.
Artikel 26: Moet ik bij gedekte WA- of cascoschade een eigen bijdrage betalen?
Indien zich binnen een periode van 12 maanden meer dan twee schadegevallen voordoen, zal de
eigen bijdrage verhoogd worden naar €1.000,- per schadegeval.
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Artikel 28: Wat moet ik doen bij casco- of WA-schade?
Bij casco (eigen auto)- of WA-schade bent u verplicht de leasemaatschappij onmiddellijk telefonisch
in kennis te stellen. Vervolgens dient u de leasemaatschappij binnen 48 uur een volledig ingevuld
schadeformulier op te sturen en zo snel mogelijk verklaringen van getuigen, die op de gebeurtenis
betrekking hebben, te overleggen.
Verder bent u verplicht om:
a. U zich te onthouden van alle handelingen, toezeggingen en verklaringen waaruit schulderkenning
en aansprakelijkheid voor schade kan worden afgeleid en in het algemeen van alles wat de belangen
van leasemaatschappij en de verzekeringsmaatschappij zou kunnen schaden;
b. de door leasemaatschappij te geven instructies ingeval van (herstel van) schade op te volgen;
c. alle inlichtingen ter zake te verstrekken, die voor leasemaatschappij van belang zijn;
d. op verzoek van leasemaatschappij elke aanspraak op schadeloosstelling, die u ten opzichte van
derden heeft, aan de leasemaatschappij over te dragen.
Als u deze verplichtingen niet nakomt of de instructies van de leasemaatschappij, ook voor het
herstel van de schade, niet juist opvolgt, dan bent u aansprakelijk voor de door de leasemaatschappij
daardoor geleden schade. In geval van schade bent u het overeengekomen bedrag aan eigen bijdrage
verschuldigd, totdat de ontstane schade geheel door een derde is vergoed. Schade aan of verlies van
persoonlijke eigendommen die zich in het voertuig bevonden, komt voor uw rekening, tenzij deze
schade door derden wordt vergoed.
Artikel 29: Heb ik bij een ongeval recht op hulp bij vervoer van het voertuig en van de inzittenden?
De regeling voor transport van het voertuig en van inzittenden bij een ongeval is uitgewerkt in de
Algemene Verzekeringsvoorwaarden.
Artikel 32: Hoe dient met het voertuig te worden omgegaan?
Het voertuig mag alleen in landen komen waar de verzekering dekking biedt. Dit staat vermeld op de
groene kaart.
Artikel 36: Wie houdt bij wanneer het voertuig een onderhoudsbeurt nodig heeft?
Onderhoud en reparatie aan het voertuig dient altijd bij Autobedrijf Wiefferink of Autobedrijf
Heisterkamp plaats te vinden. Voor vragen over het onderhoudsschema kunt u contact opnemen
met Autobedrijf Wiefferink of Autobedrijf Heisterkamp.
Artikel 41: Wat zijn de verdere voorwaarden voor gebruik van een vervangend voertuig?
Het vervangende voertuig is ten minste van (huur)klasse A (type Volkswagen Up).
Artikel 42: Wat kan ik doen las ik onderweg pech krijg met het voertuig?
U kunt, zowel in binnen- als buitenland bij pech met het voertuig (niet het gevolg van ongeval of
incident) een beroep doen op de 24/7 hulpdienst van de leasemaatschappij.
Gedetailleerde informatie over pechhulp staat vermeld op de website van de leasemaatschappij
(www.whlease.nl).
Artikel 44: Hoe worden boetes en naheffingen parkeerbelasting en dergelijke afgehandeld?
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Bekeuringen komen bij de leasemaatschappij binnen en worden ook direct door de
leasemaatschappij voldaan om bijvoorbeeld verhogingen te voorkomen. De boete, naheffing of
parkeerbelasting wordt vervolgens aan de lessee doorbelast, verhoogd met € 5.45 incl. btw
administratiekosten.
Artikel 46: Kan ik de leaseovereenkomst opzeggen voordat de leaseperiode voorbij is?
Het adres waar uw de opzegging naar toe kunst sturen is:
WH Lease
Kloppendijk 46
7591 BT Denekamp
U kunt uw opzegging ook per e-mail versturen naar info@whlease.nl.
Artikel 47: Hoe wordt de hoogte van de opzeggingsvergoeding bepaald bij opzegging na het eerste
jaar?
Bij tussentijdse beëindiging (na het eerste jaar) wordt de opzeggingsvergoeding op twee manieren
berekend. Wij hanteren vervolgens de methode die voor u het meest gunstig is.
De volgende berekening worden gemaakt:
1. U betaalt maximaal 40% van de nog resterende leasetermijnen óf
2. U betaalt het verschil tussen de totale leasetermijn die u had moeten betalen bij de ‘nieuwe’
werkelijke looptijd en de totale leasetermijn die u daadwerkelijk heeft betaald.
Om dit te verduidelijken volgt nu een voorbeeld:
Stel u heeft een leasecontract voor 60 maanden en 15.000 km per jaar, waarvoor u een leasetarief
betaalt van 265 euro per maand. Na 48 maanden en 45.000 gereden kilometers besluit u echter dat u
het leasecontract voortijdig wil beëindigen. Het leasetarief voor uw auto bij 48 maanden en 15.000
km per jaar zou € 275,- per maand zijn geweest.
-

Bij berekening 1 betaalt u een bedrag van 12 (de resterende looptijd) maal 265 (leasebedrag)
maal 40% is € 1.752,-.
Bij berekening 2 betaalt u het 48 maal het verschil tussen 275 minus 265, te weten € 480,-.

In dit geval is berekening 2 voor u het meest gunstig. Daarom bedraagt de opzeggingsvergoeding in
dit geval € 480,-.
Artikel 48: Als volgens de Aanvullende voorwaarden opzegging voor het begin van het tweede jaar
van de leaseperiode mogelijk is, hoe wordt de opzeggingsvergoeding dan bepaald?
U kunt de leaseovereenkomst binnen de eerste twaalf maanden van de leaseperiode schriftelijk
opzeggen. In dit geval bent u over de resterende maanden van het eerste jaar 100% van de
termijnbedragen verschuldigd. Over de resterende maanden na het eerste jaar geldt de
opzegvergoeding zoals vermeld in artikel 47.
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