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1. Algemeen 

Deze “Algemene Bepalingen” hebben betrekking op de overeenkomsten van @t-Lease B.V. (hierna: “@t-

Lease”) terzake van Autoleasing en /of wagenparkbeheer. Van deze bepalingen afwijkende afspraken zijn 

slechts geldig wanneer deze door partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 

 

2. Definities 

Onderstaand een korte toelichting op de termen en aanduidingen die in de Hoofdovereenkomst en 

individuele leasecontracten worden gebruikt.  

Afleverbewijs: Het document waarin wordt vastgelegd wanneer en in welke staat de auto door 

Cliënt in ontvangst is genomen. 

Afleverdatum: De datum waarop @t-Lease de auto aan Cliënt ter beschikking stelt.  

Autoleasing: De dienstverlening die voorziet in het naar de wensen van Cliënt aanschaffen en ter 

beschikking stellen van een auto door @t-Lease, waarbij de Cliënt het 

gebruiksrecht van de auto krijgt, maar niet de eigendom. 

Auto: Elke auto die onder de werking van deze overeenkomst valt. 

Berijder: Degene die gebruik maakt van de auto. 

Brandstofpas: Het identiteitsbewijs waarmee bij daartoe aangewezen brandstofverkooppunten op 

rekening van @t-Lease aankopen kunnen worden gedaan. 

Contractauto: Het object waarvoor een leasecontract is gesloten, inclusief alle toebehoren. 

Economisch Belang De waarde die is toe te kennen aan een object of aan een recht voor een betrokken 

(rechts)persoon, de eigenaar of de gebruiker van het object. Betreft het 

economisch belang ook het risico voor de restwaarde van de auto dan is de partij, 

die dit risico draagt verplicht de auto te activeren in zijn financiële balans.  

Eerste leasevergoeding Dat deel van de leaseprijs, dat Cliënt vóór aanvang van de leaseperiode aan @t-

Lease zal voldoen . 

Herberekening: Het opnieuw vaststellen van de leaseprijs in verband met wijziging van 

omstandigheden buiten de invloedsfeer van @t-Lease. (hercalculatie)  

Innamerapport: Het document waarin de datum en de staat van de auto bij beëindiging van de 

gebruiksduur worden vastgelegd. 

Inzetbevestiging: De schriftelijke bevestiging van @t-Lease aan Cliënt van de terbeschikkingstelling 

van een auto. 

Kilometrage: De met de auto af te leggen resp. afgelegde afstanden, te onderscheiden naar: 

- Jaarkilometrage: Het aantal kilometers dat naar schatting van Cliënt per jaar 

met de auto wordt gereden en waarmee bij de vaststelling van de leaseprijs 

rekening is gehouden. 

- Actuele kilometrage: Het aantal kilometers dat op enig moment daadwerkelijk 

met de auto is afgelegd.  

- Contractkilometrage; Het aantal kilometers dat naar rato van de verstreken 

leaseperiode op basis van het betreffende leasecontract met de auto gereden 

zou moeten zijn. 

- Maximumkilometrage: Het maximaal toegestane aantal kilometers met een 

auto(soort) binnen de werking van het leasecontract af te leggen. 

Leasecontract: De per auto opgemaakte overeenkomst van autoleasing, te onderscheiden naar: 

- Operationele leasing, de leasevorm waarbij @t-Lease het restwaarderisico 

draagt en derhalve geldt als investeerder;  

- Financiële leasing, de overeenkomst waarbij Cliënt tegenover @t-Lease garant 

staat voor volledige vergoeding van de aankoopsom en derhalve geldt als 

investeerder en als rechthebbende voor wat betreft de afschrijving op de 

autowaarde en eventuele overige fiscale faciliteiten.  

Leaseperiode: De duur van het gebruiksrecht vanaf de terbeschikkingstelling van de contractauto. 

Leaseprijs: De vergoeding voor het gebruik van de contractauto. 
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3. Dienstverlening 

3.1 De dienstverlening en de afwikkeling van kosten die door @t-Lease worden verzorgd kunnen worden 

onderscheiden naar: 

a. Basis leasing:  

• ter beschikkingstelling van auto’s tegen vergoeding van waardedaling van de auto en de 

financieringskosten; 

• afhandeling en toerekening van: 

• Motorrijtuigenbelasting; 

• WA + Casco verzekering. 

b. Wagenparkbeheer, in combinatie met basisleasing ”serviceleasing” genoemd: 

• bewaking van de autokosten; 

• reparatie en onderhoud;   

• vervanging van banden; 

• zonodig inzet tijdelijk vervangende auto; 

• de coördinatie van schadeherstel en –afwikkeling; 

• signalering van gebruiksontwikkelingen; 

• gebruik van brandstofpas, afwikkeling van brandstofkosten. 

c. Aanvullende dienstverlening, zoals: 

• verzekering van inzittenden en hun persoonlijke bagage per contractauto, SVI; 

• noodhulpdienst per contractauto.  

 

4. Leasecontracten 

4.1 Totstandkoming en inhoud  

a) Een leasecontract komt tot stand door acceptatie van een bestelling van Cliënt; 

b) Elk leasecontract voorziet alleen in de terbeschikkingstelling van de auto, waarvan de eigendom 

berust bij @t-Lease of een derde die eigenaar is van de auto en deze in gebruik geeft aan @t-

Lease.  

c) Beëindiging van het leasecontract kan uitsluitend geschieden als in deze bepalingen opgenomen. 

4.2 Regulier verloop  

De leaseperiode vangt aan bij de terbeschikkingstelling en eindigt na het verstrijken van de 

overeengekomen gebruiksduur in maanden, dan wel bij het bereiken van het maximum-kilometrage 

indien zich dat eerder voordoet.  

4.3  Vroegtijdige contractbeëindiging  

Bij verlies van een auto door zodanige (aanrijding)-schade, dat het technisch of economisch niet 

verantwoord is tot herstel over te gaan, eindigt de leaseperiode op het moment dat verlies van de auto 

door @t-Lease wordt vastgesteld. 

4.4 Ontbinding 

@t-Lease kan contracten eenzijdig beëindigen en de terbeschikkingstelling van de betreffende auto('s) 

aan Cliënt beëindigen, indien: 

a. Cliënt bij herhaling strijdig met zijn verplichtingen handelt; 

b. Cliënt surséance van betaling aanvraagt, een minnelijk of gerechtelijk akkoord aanbiedt, aangifte 

tot faillietverklaring doet of failliet wordt verklaard, dan wel bij vestiging van Cliënt in het buitenland; 

c. vermogen van Cliënt of de auto executoriaal in beslag is genomen, alsmede in geval onder Cliënt 

of op de auto justitieel beslag wordt gelegd; 

d. als gevolg van het schadeverloop normale assurantie niet meer verkregen kan worden; 

e. van overheidswege de auto wordt gevorderd. 

Ingeval van ontbinding is Cliënt aan @t-Lease verschuldigd: de leaseprijs voor twee maanden, 

vermeerderd met alle kosten die het gevolg zijn van de contractontbinding. 

 

5. Autospecificatie 

5.1 @t-Lease stelt auto's ter beschikking in standaard uitvoering en verder voorzien van: 

a) een set reservelampen, vloermatten en een gevarendriehoek;  

b) een door @t-Lease noodzakelijk geachte beveiliging tegen diefstal en inbraak;  

c) de met Cliënt overeengekomen extra uitrusting. 

5.2 Cliënt mag de auto alleen voorzien van accessoires of reclameteksten na goedkeuring door @t-Lease.  

5.3 Extra uitrusting kan in overleg met @t-Lease worden betrokken in de dekking voor cascoschade. 
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6. Leaseprijs 

6.1 @t-Lease berekent de leaseprijs voor de gehele leaseperiode en het daarbij geldende 

contractkilometrage, uitgaande van normaal en oordeelkundig gebruik van de auto, overwegend 

binnen Nederland, en de op dat moment geldende kostprijsnoteringen. 

6.2 Een eventuele "Eerste vergoeding" maakt deel uit van de totale leaseprijs; het resterende deel van de 

leaseprijs wordt gedekt door de som van alle maandbedragen. 

6.3 Het leasecontract vermeldt ook de kostennoteringen voor meer of minder gereden kilometers dan het 

contractkilometrage. 

6.4 Belastingsubsidies, -kortingen en/of -premies worden in de leaseprijs betrokken van het moment dat 

de betreffende bedragen van invloed zijn op de kostprijs.  

6.5 De leaseprijs en overige verschuldigde bedragen worden verhoogd met BTW tenzij en voor zover deze 

zijn vrijgesteld van BTW. 

6.6 De maandbedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd op de eerste dag van de betreffende maand. 

Overige aan Cliënt in rekening gebrachte bedragen dienen steeds binnen veertien dagen na 

factuurdatum te zijn betaald. 

 

7. Kosten niet inbegrepen in de leaseprijs 

7.1 Kosten en diensten, die niet zijn inbegrepen in de leaseprijs, komen voor rekening van Cliënt. Daartoe 

zijn onder meer te rekenen: 

a) brandstofkosten, zie ook artikel 16;   

b) kosten van wassen, poetsen en reinigen van de auto, alsmede stalling-, parkeer- en tolgelden; 

c) toevoeging van (wettelijk verplichte) accessoires; 

d) de kosten die het gevolg zijn van nalatigheid of onzorgvuldig gebruik, alsook de kosten die direct of 

indirect verband houden met accessoires die niet zijn inbegrepen in de leaseprijs. 

 

8. Aanpassing van de leaseprijs 

8.1 Een vastgestelde leaseprijs kan alleen worden aangepast aan wijzigingen in de kostprijs van 

componenten die van toepassing zijn en buiten de invloedssfeer van @t-Lease liggen: 

a) indien vóór terbeschikkingstelling, de prijs van de betreffende auto en/ of van één of meer van de 

in de leaseprijs inbegrepen componenten zich wijzigt; 

b) ingeval van algemeen geldende wijziging van verzekeringspremies;  

c) bij wijziging van overheidsheffingen, die van invloed zijn op de directe kosten en/of de restwaarde 

van de, ook al in gebruik zijnde, auto’s;  

d) bij wijziging van de kosten van reparatie, onderhoud en vervanging van banden met meer dan 5% 

sedert de vorige vaststelling van deze kosten per auto; 

e) bij stijging van het in Nederland geldende prijsniveau voor huurauto’s, voor wat betreft de 

component vervangende auto; 

f) indien het schadeverloop tijdens de leaseperiode aanleiding geeft tot verhoging van de premie of 

het eigen risicobedrag.  

Een gewijzigde leaseprijs geldt vanaf het moment dat de gewijzigde kosten van toepassing zijn. Elke 

wijziging zal vóór de verrekening ervan aan Cliënt worden bekend gemaakt. 

8.2 Indien blijkt dat het werkelijk gebruik van een auto over een periode van tenminste 12 maanden, meer 

dan 15 % afwijkt van het contractkilometrage, zal @t-Lease de leaseprijs en zo nodig ook de 

leaseperiode kunnen aanpassen aan het werkelijke gebruik. 

8.3 Wijziging van de leaseprijs conform de bepalingen van dit artikel geeft geen der partijen het recht het 

leasecontract op te zeggen. 

 

 

9. Terbeschikkingstelling 

9.1 Ter overbrugging van de levertijd van een bestelde auto zal @t-Lease desgewenst zorgdragen voor 

een in overleg met Cliënt te bepalen tijdelijke auto. 

9.2 @t-Lease zal Cliënt tijdig informeren omtrent de datum waarop de auto in gebruik genomen kan 

worden. De terbeschikkingstelling wordt geacht te hebben plaatsgevonden uiterlijk op de vijfde dag 

nadat @t-Lease de auto gereed heeft gemeld. 

9.3 Een afleverbewijs, te ondertekenen door of namens Cliënt, geldt als bewijs van ontvangst van de auto. 
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9.4 @t-Lease zal de terbeschikkingstelling van een auto desgewenst aan Cliënt bevestigen.  

10. Gebruik van de auto 

10.1 De auto mag alleen worden bestuurd door personen die in het bezit zijn van een daarvoor in Nederland 

vereist rijbewijs. 

10.2 Cliënt is verantwoordelijk voor zorgvuldig en oordeelkundig gebruik overeenkomstig de aard en 

bestemming van de auto, de geldende regels en de richtlijnen van de fabrikant. 

10.3 Het gebruik van de auto voor prestatieritten en voor het vervoeren van gevaarlijke en/ of explosieve 

stoffen is verboden. Ook is het niet toegestaan de auto te gebruiken voor het geven van rijonderricht, 

voor wederverhuur en voor het vervoer van goederen of personen tegen betaling. 

10.4 Gebruik van de auto in het buitenland is alleen toegestaan binnen het werkingsgebied van de 

verzekering, er een noodhulpdienst met buitenlanddekking voor de auto en de berijder geldt en het 

aaneengesloten verblijf in het buitenland niet langer dan 30 dagen duurt. 

10.5 Ingeval van inbeslagname en/of verbeurdverklaring van een auto, is Cliënt alle kosten die daarvan het 

gevolg zijn aan @t-Lease verschuldigd. 

10.6 Elke overtreding van de wegenverkeerswet door Cliënt of de berijder begaan komt voor rekening van 

Cliënt, verhoogd met de handling- en administratiekosten van @t-Lease ter zake.. 

 

11. Onderhoud en reparatie 

11.1 Cliënt zal ervoor zorgen, dat de auto overeenkomstig het onderhoudsschema van de fabrikant wordt 

onderhouden. @t-Lease heeft te allen tijde het recht controle uit te oefenen op de staat waarin de auto 

verkeert. 

11.2 Wanneer noodzakelijk onderhoud of herstel niet door een geautoriseerde reparateur van het 

betreffende automerk kan worden uitgevoerd, wanneer een reparatie in het buitenland moet 

plaatsvinden of als de geschatte kosten het betreffende normbedrag overschrijden, moet vooraf 

toestemming van @t-Lease worden verkregen. 

11.3 Wanneer tot de leaseprijs behorende kosten door Cliënt zelf zijn voldaan, zullen deze kosten, na 

overlegging van de facturen op naam van @t-Lease en bewijs van betaling, door @t-Lease met Cliënt 

worden verrekend. 

11.4 Reparaties die het gevolg zijn van nalatigheid of onzorgvuldig gebruik, alsook de kosten van 

onderhoud, reparatie of vervanging van accessoires die niet in de leaseprijs zijn inbegrepen, komen 

voor rekening van Cliënt.  

11.5 Bij voortijdige vervanging van banden als gevolg van overbelasting, onjuiste spanning of inrijding c.q. 

perforatie komen de extra kosten, die daarvan het gevolg zijn, voor rekening van Cliënt. 

 

12. Vervangende auto 

12,1 @t-Lease zal na onverwachte uitval van de auto als gevolg van een defect, schade of diefstal op 

eerste verzoek zorgdragen voor een vervangende auto voor de periode, dat de contractauto niet 

gebruikt kan worden.  

12.2 Voor zover de kosten van vervangend vervoer voor rekening van @t-Lease komen, zullen de met de 

vervangende auto(‘s) verreden kilometers worden toegevoegd aan het actuele kilometrage van de 

contractauto. 

12.3 Kosten van vervangend komen te allen tijde geheel aanvullend voor rekening van Cliënt in geval van: 

a) leasecontracten voor bestelauto’s; 

b) een leasecontract zonder “onderhoud en reparatie” component; 

c) uitval van de contractauto als gevolg van schade of diefstal, terwijl niet de standaard dekking tegen 

schade van @t-Lease daarop van toepassing is; 

d) uitval van de auto buiten Nederland, terwijl niet is voorzien in noodhulpdienst met 

buitenlanddekking; 

e) uitval van de contractauto dat in verband staat met accessoires die niet zijn inbegrepen in de 

component “onderhoud en reparatie” van de leaseprijs;  

f)  uitval van de auto te wijten aan schuld of nalatigheid van Cliënt of berijder. 

12.4 Auto’s die @t-Lease als tijdelijk vervangende auto ter beschikking stelt, zijn courante auto’s in 

standaard fabrieksuitvoering.  

12.5 @t-Lease zal een niet goed functionerende contractauto zonodig voor de verdere duur van het 

leasecontract permanent vervangen door een auto van een gelijk of nagenoeg gelijk type. Een en 

ander geschiedt in overleg met Cliënt. 
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13. Tijdelijke auto, korte termijn huur 

13.1 @t-Lease biedt Cliënt de mogelijkheid om tijdelijk het aantal auto’s uit te breiden door gebruik te 

maken van huurauto’s waarover @t-Lease kan beschikken onder de werking van deze overeenkomst. 

Voor iedere huurauto zal een separate Huurovereenkomst worden gesloten. 

13.2 Voor de huurauto’s gelden de tarieven zoals deze door @t-Lease van tijd tot tijd worden bekend 

gemaakt. De huurvergoeding zal eens per maand en /of direct na beëindiging van de  

huurovereenkomst aan Cliënt in rekening worden gebracht. 

13.3 In geval van annulering van de huur van de huurauto is Cliënt alle met de annulering gemoeide kosten 

verschuldigd. 

13.4 De risico- en gebruiksbepalingen als geldend voor lease-auto’s zijn tevens van toepassing op het 

gebruik door Cliënt van de huurauto, met dien verstande, dat het verzekeren van de huurauto nimmer 

aan Cliënt kan worden overgelaten. 

 

14. Risico en schade 

14.1 Cliënt draagt het risico voor de auto en alle toebehoren vanaf het moment van terbeschikkingstelling 

tot het moment dat de auto, na de leaseperiode, aan @t-Lease op haar adres is terugbezorgd. 

14.2 Cliënt dient @t-Lease onmiddellijk telefonisch en vervolgens binnen 48 uur ook door middel van een 

volledig ingevuld schadeaangifteformulier in kennis te stellen van diefstal van de auto en van schade 

veroorzaakt met de auto. 

14.3 Indien bij een schadegeval lichamelijk letsel is toegebracht, derden zijn betrokken of sprake is van enig 

strafbaar feit, dient van het gebeurde proces-verbaal te worden opgemaakt. Bij diefstal van de auto 

moeten binnen 48 uur ook de reservesleutels, bescheiden en de in verband met beveiliging 

verwijderde (delen van) audio-, telefonie- en overige apparatuur aan @t-Lease worden terugbezorgd. 

14.4 Cliënt dient de instructies van @t-Lease, met betrekking tot taxatie en voor herstel van de schade op 

te volgen. 

14.5 Wanneer, op grond van het ontbreken van het schadeaangifteformulier of een noodzakelijk proces-

verbaal, de schade niet conform de gebruikelijke procedure kan worden afgewikkeld, komen de 

daaruit voortvloeiende kosten ten laste van Cliënt.   

14.6 Schade die niet valt onder de van toepassing zijnde dekking, komt voor rekening van Cliënt. Dit geldt 

eveneens voor het "eigen risico" bedrag. 

14.7 Cliënt c.q. de berijders zijn verplicht zich te allen tijde tegenover derden te onthouden van enige 

uitspraak terzake van oorzaak, schuld of aansprakelijkheid van een schade. 

 

15. Assurantie 

15.1. De dekking tegen schade per contractauto zal tenminste omvatten: 

a) Wettelijke Aansprakelijkheid met een dekking tot  € 2.500.000,- per gebeurtenis; 

b) Cascoschade tot de voor @t-Lease geldende boekwaarde van de auto en van de in de leaseprijs 

inbegrepen opties en accessoires; 

c) Schade aan c.q. verlies van accessoires, die met toestemming van @t-Lease op of aan de auto zijn 

aangebracht en ook ter verzekering zijn aangemeld. 

15.2  De verzekering is desgewenst uit te breiden met dekking van: 

a) Letselschade van inzittenden van de auto, de bestuurder en de overige inzittenden, als gevolg van 

een ongeval met de auto. 

b) Verlies of beschadiging van persoonlijke bagage van de inzittenden van de auto. Goederen en 

gereedschappen benodigd voor de uitoefening van beroep of bedrijf zijn evenwel niet gedekt. 

15.4 Bij gebruikmaking van een door Cliënt zelf verkozen verzekering dienen de voorwaarden van de 

verzekering vooraf door @t-Lease te zijn goedgekeurd.  Cliënt zal ervoor zorgen, dat @t-Lease als 

eerste begunstigde wordt aangemeld. Een onvoldoende uitkering, ten opzichte van de door @t-Lease 

vastgestelde schade, komt geheel ten laste van Cliënt. 

15.5 Ongeacht de wijze en omvang van verzekering gelden als verzekerden, in volgorde van prioriteit, de 

eigenaresse van de auto, Cliënt, de gemachtigde berijder van de auto en de overige inzittenden. 

15.6 Voor de huurauto’s is een dekking tegen WA en cascoschade van toepassing als vermeld in de 

betreffende huurovereenkomst.  
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16. Noodhulpdienst 

16.1 Cliënt kan bij pech of een ongeval te allen tijde een beroep doen op de hulpverlening zoals die door 

@t-Lease wordt verzorgd. Diensten gekoppeld aan de verzekering van @t-Lease, gelden voor het 

gehele verzekeringsgebied. 

16.2 Voor zover niet inbegrepen in de leaseprijs en de dekking van de verzekering, komen de via de 

hulpdienstfaciliteit gemaakte kosten voor rekening van Cliënt. 

 

17. Brandstof 

17.1 Door @t-Lease verstrekte opgaven van brandstofkosten betreffen een indicatie van de te verwachten 

kosten, berekend op basis van de op dat bekende literprijs en verbruiksgegevens.  

17.2 Cliënt kan voor brandstofaankopen gebruik maken van een door @t-Lease per auto te verstrekken 

"brandstofpas". Alle aankopen met de brandstofpas komen voor rekening van Cliënt.  

17.3 De geschatte kosten van brandstofverbruik worden maandelijkse tegelijk met de leaseprijs als 

voorschotbedrag aan de Cliënt in rekening gebracht. 

17.4 De in rekening gebrachte bedragen voor brandstof worden periodiek vergeleken met de werkelijke 

kosten van aankopen met de brandstofpas. Het verschil wordt met Cliënt verrekend. 

17.5 Bij elke brandstofpas zal een handleiding voor het gebruik van de pas worden verstrekt. Onder meer 

de volgende richtlijnen gelden voor het gebruik van de pas: 

a) Cliënt zal ervoor zorgen, dat steeds bij het gebruik van de pas de juiste kilometerstand van de auto 

wordt vermeld.  

b) @t-Lease kan zonodig de gebruiksmogelijkheden van de pas beperken of geheel opheffen.  

c) Cliënt vrijwaart @t-Lease van alle schade en gevolgen, die misbruik van brandstofpas ten gevolge 

heeft. Alle aankopen met gebruik van de brandstofpas, ook die zonder goedkeuring van Cliënt,  

komen voor rekening van Cliënt.  

d) Cliënt is verplicht ingeval van vermissing of diefstal van een pas @t-Lease terstond en vervolgens 

ook schriftelijk op de hoogte te stellen. @t-Lease zal desgevraagd zorgen voor vervanging van pas 

op kosten van Cliënt. 

e) In geval het gebruik van de brandstofpas niet mogelijk blijkt, bijvoorbeeld door het defect raken van 

de identificatiepas, dient Cliënt of de berijder de aankoop zelf te voldoen en kan het betreffende 

bedrag bij @t-Lease worden gedeclareerd. @t-Lease zal vervolgens de declaraties rechtstreeks 

aan de rechthebbende voldoen. 

f)  Op verzoek van Cliënt zal @t-Lease verantwoording afleggen met betrekking tot de betaalde en 

werkelijke gebruikte brandstof en/of olie. Verrekening van de werkelijke kosten met het de 

berekende voorschotten vindt periodiek plaats. 

g) Na beëindiging van het brandstofbeheer dienen de passen onverwijld aan @t-Lease te worden 

afgegeven. 

 

18. Verreden  kilometers 

18.1 Het aantal afgelegde kilometers zal worden bepaald aan de hand van de in de auto aanwezige 

kilometerteller. Cliënt draagt zorg voor melding van de actuele kilometerstand bij het tanken van 

brandstof, bij onderhoudsbeurten en bij eventuele schademeldingen. 

18.2 Indien de kilometerteller onklaar is geraakt, zal dat binnen 24 uur aan @t-Lease worden gemeld. 

18.3 Cliënt zal alle gewenste inlichtingen verstrekken om vaststelling van het aantal gereden kilometers 

mogelijk te maken. 

18.4 Tenminste één keer per jaar als ook na beëindiging van de leaseperiode zal het afwijkende (nog niet 

eerder verrekende) aantal kilometers met Cliënt worden verrekend.  

 

 

19.  Koopoptie 

19.1 Wanneer Cliënt bij een op handen zijnde contractbeëindiging daarom verzoekt, zal @t-Lease Cliënt in 

de gelegenheid stellen gebruik te maken van zijn kooprecht met betrekking tot de auto. @t-Lease zal 

alsdan de koopprijs bekend maken. 

19.2 Ook bij gebruikmaking van het recht van koop zal de beëindiging van de leaseperiode plaatsvinden als 

beschreven in artikel 22.  

19.3 De eigendom zal niet eerder overgaan op Cliënt dan nadat Cliënt aan al zijn verplichtingen 

voortvloeiend uit het leasecontract heeft voldaan en de koopsom aan @t-Lease is betaald.   
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20. Keuringen en inspecties  

20.1 Cliënt zal de auto tijdig aanbieden voor wettelijk voorgeschreven keuringen en inspecties. De 

keuringen dienen te worden gecombineerd met periodiek onderhoud van de auto.  

20.2 De kosten voor de APK-keuring zijn inbegrepen in de component Reparatie en Onderhoud. De kosten 

van overige keuringen en/of inspecties komen aanvullend voor rekening van Cliënt. 

 

21. Overtredingen en boetes 

21.1  Cliënt is aansprakelijk voor boetes, inclusief eventuele verhogingen, incassokosten en 

administratiekosten ter zake van verkeers- en/of andere overtredingen die met de auto zijn gemaakt. 

21.2  Voor verkeersovertredingen door @t-Lease ontvangen schikkingen zullen aan Cliënt worden 

doorgestuurd. Zonodig zal @t-Lease boetes zelf voldoen en deze vervolgens, verhoogd met kosten, 

op Cliënt te verhalen. 

 

22. Beëindiging leaseperiode, auto-inname en contractafrekening 

22.1 Bij beëindiging van het gebruik zal Cliënt de auto, inclusief accessoires, reservesleutels en alle 

bescheiden, terug bezorgen aan @t-Lease. De staat waarin de auto verkeert, wordt vastgelegd in een 

“innamerapport”. 

22.2 Accessoires die Cliënt heeft laten aanbrengen en niet in de leaseprijs zijn betrokken, mogen alleen 

dan worden verwijderd, wanneer dit geen beschadiging ten gevolge heeft. 

22.3 Ongeacht de wijze van contractbeëindiging zal tussen @t-Lease en Cliënt worden verrekend: 

a) het verschil tussen de actueel verreden kilometers en contractkilometrage, onder aftrek van 

eerdere verrekeningen; 

b) kosten van herstel of waardeverlies van bij inname geconstateerde tekortkomingen, anders dan 

slijtage door normaal en zorgvuldig gebruik; 

c) overige kosten van de contractbeëindiging c.q. de inname van de auto die voor rekening van Cliënt 

komen.  

22.4 Indien de leaseperiode eerder eindigt dan voorzien als gevolg van het bereiken van het maximum 

kilometrage zal een herberekening van de leaseprijs plaatsvinden en verrekening van de verschillen tot 

gevolg hebben.   

22.5 De eindafrekening van de met de brandstofpas gedane aankopen gebeurt pas wanneer geen facturen 

meer worden verwacht voor aankopen met de betreffende brandstofpas. 

 

23. Beslag en maatregelen van derden 

23.1 Indien derden ten opzichte van de auto rechten willen doen gelden of maatregelen treffen, zal Cliënt 

terstond melding maken van het feit, dat de eigendom van de auto niet bij Cliënt, doch bij @t-Lease      

of een derde die eigenaar is van de auto en deze in gebruik geeft aan @t-Lease berust. 

23.2 Mocht de auto uit de macht van Cliënt raken, dan zal Cliënt dat onmiddellijk melden aan @t-Lease en 

zo mogelijk maatregelen treffen. @t-Lease kan de voor de bescherming van haar rechten noodzakelijk 

geachte maatregelen zelf treffen, eventueel in naam van Cliënt. 

 

24.     Wijziging van gegevens 

24.1 Partijen zullen elkaar steeds tijdig informeren omtrent eventuele wijziging van gegevens, zoals bijvoor-

beeld met betrekking tot handelsbevoegdheid, contactpersonen en correspondentie- en vestigings-

adressen. 

 

 

 

25. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid 

25.1  @t-Lease erkent de verplichting zich te zullen inspannen voor een zo ongestoord mogelijk gebruik 

door Cliënt van een contractauto. Alle rechten en plichten die verband houden met de eigendom van 

de auto berusten uitsluitend bij @t-Lease of een derde die eigenaar is van de auto en deze in gebruik 

geeft aan @t-Lease. 

25.2 Cliënt is verantwoordelijk voor het bezit en gebruiken van de auto, zonder zich te kunnen gedragen als 

eigenaar. Wanneer @t-Lease heeft kenbaar gemaakt, dat het gebruik van bepaalde auto’s niet 

volgens de richtlijnen verloopt, is Cliënt gehouden maatregelen te nemen om de gebruikskwaliteit te 

verbeteren. 



OVEREENKOMST VAN AUTOLEASING 
  
 DE ALGEMENE BEPALINGEN 
 

AB-AutoLease-2021.01  

© @t-Lease BV     Alg Bepalingen pag. 8 van 8. 

25.3 Cliënt draagt onvoorwaardelijk de consequenties van eventueel incorrect gebruik en onvoldoende 

beveiliging van elke auto en de toebehoren. Cliënt vrijwaart @t-Lease van alle vorderingen welke 

eventueel tegen @t-Lease worden ingediend in verband met het bezit, het gebruik of de exploitatie van 

de auto door of vanwege Cliënt. 

25.4  Indien meerdere (rechts-)personen als Cliënt worden aangeduid, is elk van deze personen hoofdelijk 

aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen tegenover @t-Lease. 

 

26. Overdracht van rechten 

26.1 @t-Lease is gerechtigd haar rechten uit de Hoofdovereenkomst en/ of de leasecontracten aan een 

derde over te dragen. De rechten en plichten van Cliënt zullen daarbij onveranderd van kracht blijven. 

26.2 Indien Cliënt zijn rechten en plichten uit de overeenkomst en/ of leasecontracten wil overdragen aan 

een derde is daartoe vooraf toestemming van @t-Lease benodigd. 
26.3   Het staat Lessor vrij vorderingen, bevoegdheden, rechten, voorrechten en actiën uit Contracten     
          voortvloeiende, aan een derde over te dragen. Lessee verklaart reeds thans, dat die derde in geval  
          van zodanige overdracht de rechten van Lessor tegenover hem, Lessee, zal kunnen uitoefenen.  

 

27. Juridische en incassokosten 

27.1 Alle kosten door @t-Lease gemaakt ter uitoefening en behoud van haar rechten, zoals gerechtelijke en 

buitengerechtelijke invorderingkosten als ook de kosten van gerechtelijke procedures, incasso, 

sommaties en dergelijke, zal Cliënt op eerste verzoek aan @t-Lease  dienen te voldoen. De bij de 

incasso van geldvorderingen te maken buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15 % van het in 

te vorderen bedrag met een minimum  van € 250,-. 

 

28.  Toepasselijk Recht 

28.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor eventuele berechting van geschillen 

zullen partijen zich wenden tot de bevoegde Rechter in het resort van @t-Lease. 

28.2 In het geval van financiële lease ten behoeve van een Cliënt die is aan te merken als natuurlijk 

persoon, zullen aanvraag en registratie van contracten verlopen met inschakeling van het Bureau 

Krediet Registratie te Tiel, het BKR, conform de betreffende wettelijke bepalingen. 

 

29.  Derden beding. 

29.1   Cliënt verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat het eigendom van de auto bij een 

derde kan (komen te) berusten (de “Eigenaar”). Cliënt verklaart tevens ermee bekend te zijn en ermee 

in te stemmen dat de auto kan zijn (of worden) verpand aan een andere partij dan @t-Lease en de 

Eigenaar (de “Pandhouder”). 

29.2  Niettegenstaande het bestaan van de Hoofdovereenkomst en/of een Leasecontract, zal Cliënt de auto 

op eerste verzoek van de Eigenaar of de Pandhouder, aan de Eigenaar respectievelijk de Pandhouder 

afgeven, zonder dat Cliënt zich daarbij op enig recht kan beroepen, indien de Eigenaar respectievelijk 

de Pandhouder afgifte van de auto zal vorderen. Partijen komen hierbij overeen dat als gevolg van 

deze opeising het Leasecontract met onmiddellijke ingang zal eindigen. Afgifte als voornoemd dient te 

geschieden op een door de Eigenaar respectievelijk de Pandhouder aangewezen manier en locatie. 

29.3   Indien de bovengenoemde situatie zich voordoet en de Eigenaar of de Pandhouder het gebruik van de 

auto door Cliënt zou willen continueren, is Cliënt verplicht om op eerste verzoek van de Eigenaar 

respectievelijk de Pandhouder een leaseovereenkomst met de Eigenaar respectievelijk de 

Pandhouder of een door de Eigenaar respectievelijk de Pandhouder aangewezen partij te sluiten voor 

de resterende looptijd onder gelijkluidende condities als het betreffende Leasecontract. 

29.4   Indien instructies van de Pandhouder en de Eigenaar conflicteren, prevaleert de instructie van de 

Pandhouder. 

29.5   Dit derdenbeding kan niet door Cliënt worden herroepen. 


