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MANTEL OVEREENKOMST / LEASEVOORWAARDEN 2013-1 

voor een gesloten leaseovereenkomst tussen partijen 
   

                Voorstad Auto Lease B.V., Akkerdreef 383, 2723 XZ  Zoetermeer; hierna te noemen Lessor 

en 

                                 XXXXXXXXXXXXXXXXX  hierna te noemen Lessee 
 
verklaren te zijn overeengekomen dat deze voorwaarden bindend zijn voor alle leasecontracten 

 
1. Definities 
Lessor least aan lessee, gelijk deze least van lessor, de objecten zoals nader omschreven in het/de door partijen getekende en/of te 
tekende leasecontract(en)  waarin tevens zijn opgenomen de financiële voorwaarden, op basis waarvan de leasing plaatsvindt. Deze 
vormen een integraal geheel met deze mantelvereenkomst. Terzake van het/de in de toekomst te leasen object(en) zal het bestaan 
van de mantel-overeenkomst voldoende blijken uit de/het leasecontract(en) als hiervoor bedoeld en waarin verwezen wordt naar 
deze mantel-overeenkomst. Lessee stemt er in toe dat Voorstad Autolease B.V., desgewenst al haar rechten uit deze overeenkomst, 
alsmede haar eigendomsrecht op het object overdraagt aan derden. 
 
art. 1.2. 
Lessee is/zijn de natuurlijke- of rechtsperso(o)n(en) die met Voorstad Autolease een lease-contract aangaat en/of is aangegaan. 
Wanneer in het contract meer personen als lessee worden genoemd en/of als zodanig hebben ondertekend, zijn zij ieder hoofdelijk 
en voor het geheel aansprakelijk tegenover Voorstad Autolease voor alle verplichtingen voortvloeiende uit het lease-contract. 
 
art. 1.3. 
Object(en) is/zijn de za(a)k(en) die in het lease-contract tussen partijen nader wordt/worden omschreven als onderwerp van de 
overeenkomst. 
Indien in deze overeenkomst en/of deze voorwaarden sprake is van "het object", dan wordt zowel iedere zaak afzonderlijk als alle 
zaken gezamenlijk bedoeld, tenzij uit de tekst van de overeenkomst en/of deze voorwaarden uitdrukkelijk het tegendeel voortvloeit. 
 
2. Overeenkomst 
art. 2.1. 
De mantelovereenkomst wordt aangegaan voor de periode die in  het leasecontract(en)  wordt vermeld en/of zolang het object bij 
lessee in gebruik is. Het leasecontract  vangt aan op de ingangsdatum en eindigt op de einddatum. De duur van de overeenkomst is 
hierbij bepalend en niet het bereiken  van een eventueel maximaal kilometrage. 
 
art. 2.2. 
De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle lease-contracten waarin verwezen wordt naar deze mantelovereenkomst, 
hierna te noemen "de overeenkomst", tenzij in het leasecontract van een of meer bepalingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk en 
schriftelijk wordt afgeweken. 
 
3. Aflevering 
art. 3.1. 
Lessee verklaart bij aflevering het object in goede staat te hebben ontvangen door middel van het ondertekenen van het 
afleverformulier. 
Tevens is bij elke Lease-auto een  “ lease-instructieboekje voor de bestuurd(st)er” aanwezig, en dient men zich strikt te houden aan 
de hierin vermelde instructie.  Voorstad Autolease  is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van of anderszins 
verband houdt met vertraging in de aflevering en/of installatie van het object. 
 
art. 3.2. 
Accessoires welke toebehoren aan lessee en particulier zijn aangeschaft, mogen niet zonder  toestemming van Voorstad Autolease 
in het object worden ingebouwd. Audio-appartuur alsmede alarmappratuur en/of telecommunicatie-apparatuur gemonteerd op de 
daarvoor bestemde plaatsen is toegestaan, alle kosten voortvloeiende uit montage en/of demontage ten behoeve van onderhoud aan 
het object of bedoelde apparatuur komen ten laste van lessee. 
 
4. Economisch belang 
art. 4.1. 
Voorstad Autolease behoudt zowel de juridische eigendom als ook het volledige economische belang van het object. Lessee 
verkrijgt slechts het gebruiksrecht hiervan. 
 
5. Eigendom 
art. 5.1 
Het is lessee verboden het object te verpanden of anderszins te bezwaren, te verhuren of op enigerleiwijze aan een derde (niet 
zijnde de partner  
van de regelmatige bestuurder) ter beschikking te stellen. Het is lessee verboden het object in het buitenland te registreren.  
 
art. 5.2.  
Lessee zal er voor zorgdragen dat het object door natrekking, vermenging of zaaksvorming zijn zelfstandigheid niet verliest. 
 
 
art.5.3. 
Lessee of degene(n) die door lessee is/zijn gemachtigd dient/dienen aan de door de Nederlandse wetgeving gestelde eisen te 
voldoen. 
Lessee verplicht zich het object als een goed huisvader, naar redelijkheid en billijkheid en overeenkomstig de bestemming daarvan 
te gebruiken, met inachtneming van de richtlijnen en voorschriften vermeld in het instructieboekje. Het is niet toegestaan het/de 
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object(en) te gebruiken voor vervoer van personen en/of goederen tegen betaling, voor geven van rij- onderricht, voor wedstrijden of 
betrouwbaarheidsritten. Lessee is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde documenten (o.a. kentekenbewijs). 
De eventuele schade als hiervoor bedoeld, zal terstond na opgave daarvan door lessee aan Voorstad  Autolease  worden vergoed, 
indien en voorzover althans geen schadevergoeding door assuradeurs zal plaatsvinden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Risico 
art. 6.1. 
Het risico voor het object is vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst voor lessee. 
 
art. 6.2. 
Indien lessee, om wat voor reden dan ook (buiten schuld of nalatigheid van lessor) geen gebruik kan maken van het object 
gedurende de looptijd van de overeenkomst,  draagt Voorstad Autolease  voor de daaruit voortvloeiende schade en kosten geen 
enkele aansprakelijkheid. Lessee blijft  gehouden zijn verplichtingen uit de overeenkomst  na te komen.  
 
7. Aansprakelijkheid/ overmacht 
art. 7.1. 
Lessee vrijwaart in de ruimste zin des woords Voorstad  Autolease  voor alle aanspraken van derden terzake van schade, 
kostenvergoedingen, schadeloosstellingen, boetes i.g.v. verkeersovertredingen etc., welke op enigerlei wijze voort zouden kunnen 
vloeien of in verband gebracht zouden kunnen worden met het object(en). 
 
art. 7.2. 
Voorstad  Autolease  is niet aansprakelijk voor schade aan vervoerde goederen en personen. 
 
art. 7.3. 
Voorstad Autolease  is ten opzichte van lessee uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het object, waaraan door Voorstad 
Autolease werkzaamheden zijn verricht, indien en voorzover deze schade het directe en onmiddellijk gevolg is van een tekortkoming 
in de nakoming van de overeenkomst door Voorstad Autolease 
 
art. 7.4. 
De aansprakelijkheid van Voorstad Autolease overeenkomstig artikel 7.3. is beperkt tot maximaal de dagwaarde van het 
desbetreffende object, tenzij lessee aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, dan wel opzet aan de zijde van Voorstad 
Autolease 
 
art. 7.5. 
Voorstad Autolease is niet gehouden lessee vervangend vervoer aan te bieden of het transport van het vervoerde te verzorgen, noch 
heeft lessee recht op vergoeding van de kosten  van vervangend vervoer tenzij anders overeengekomen. 
 
8. Onderhoud en reparatie 
art. 8.1. 
Lessee zal er voor zorgdragen, dat het/de object(en) regelmatig, overeenkomstig het door de fabrikant verstrekte 
onderhoudsschema, worden onderhouden (het onderhoudsschema dient strikt te worden nageleefd) , waar tegenover lessor zich 
verbindt het onderhoud en de vernieuwing zodanig te doen plaatsvinden, dat een zo ongestoord  mogelijk gebruik van het/de 
object(en) is gewaarborgd. 
 
art. 8.2. 
Alle reparaties en onderhoudsbeurten dienen door een officiele dealer van het merk te worden uitgevoerd. Indien anders geschiedt, 
dient dit vooraf schriftelijk met Voorstad  Autolease  te zijn overeengekomen, dit in verband met de garantievoorwaarden van het 
merk.  
 
art. 8.3. 
In geval een reparatie en/of onderhoud  is dit slechts toegestaan nadat vooraf door het betreffende bedrijf aan Voorstad  Autolease 
telefonisch toestemming is gevraagd. ( Tel. nr. : 079-3319209 of 079-341 55 53, vragen naar afdeling wagenpark beheer). Zonder 
toestemming en toestemmings-nummer is betaling niet gewaarborgd. 
  
9.Vervanging van de auto 
art 9.1. 
Voorstad Autolease is te allen tijde bevoegd de aan de lessee ter beschikking gestelde auto te vervangen door een nieuwe auto of 
door een auto die tenminste in een gelijkwaardige staat verkeert. Eventueel daarmee samenhangende kosten komen voor rekening 
van Voorstad Autolease. 
 
art 9.2. 
Tijdelijk vervangende auto in het binnenland: Indien opgenomen in contract  zal Voorstad Autolease  zo spoedig mogelijk een 
vervangende auto ter beschikking zal stellen bij schades en reparaties aan de in lease gegeven auto, die naar verwachting langer 
dan 24  uur duren. Voorstad Autolease bepaalt de keuze van de vervangende auto. Het inzetten van vervangend vervoer ter 
vervanging van exceptionele modellen en van grijze kentekens geschiedt uitsluitend naar keuze van Voorstad Autolease.  Alle 
bepalingen van deze mantelovereenkomst zijn ten aanzien van de vervangende auto eveneens van toepassing. Voorstad Autolease 
behoudt zich het recht voor zonder vergoeding harezijds een auto met andere soort motorbrandstof in te zetten. 
 
art 9.3. 
Tijdelijk vervangende auto in het buitenland: indien opgenomen in contract heeft Lessee in Europa (met uitzondering van de 
voormalige U.S.S.R.) recht op een vervangende auto als de reparatie naar verwachting langer dan 48 uur gaat duren. 
 
art 9.4.  
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Voor verrekening van de meer-/minderkilometers worden de kilometers (artikel 6) met een vervangende auto afgelegd  beschouwd 
als te zijn afgelegd met de vervangen auto. Met betrekking tot de beoordeling van de expiratie van het leasecontract zullen deze 
kilometers buiten beschouwing worden gelaten. 
 
art. 9.5.  
Indien als gevolg van schade- en/of reparatie- en/of onderhoudskosten voortvloeiende uit het niet zorgvuldig nakomen van de 
verplichtingen in deze overeenkomst zullen de kosten van vervangend vervoer geheel voor rekening zijn  voor lessee. Indien lessee 
vervangend vervoer wenst zonder dat schade/reparatie naar verwachting langer duurt dan 24 uur zijn de kosten volledig voor lessee 
tenzij anders overeengekomen in het objectcontract. Wanneer lessee ten onrechte aanspraak maakt op vervangend vervoer, 
ondermeer in het geval de lessee de auto ten onrechte ter reparatie heeft aangeboden dan wel zonder gegronde redenen geen 
gebruik van de lease-auto maakt, komen de kosten voor vervangend vervoer eveneens geheel voor rekening van de lessee. 
 
art. 9.6.  
Lessee verplicht zich een vervangende auto terug te brengen naar de plaats van herkomst of naar een in onderling overleg te 
bepalen plaats. 
 
art. 9.7. 
Indien de auto niet door Voorstad Autolease verzekerd is het beschikbaar stellen van een vervangende auto op kosten van Voorstad 
Autolease bij schadereparatie uitgesloten. 
 
 
 
10. Prijzen 
art. 10.1. 
De maandelijkse leaseprijs, zoals deze is bepaald in het voor het/de betreffende object(en) opgemaakte leasecontract, is bij 
vooruitbetaling door lessee zonder korting of compensatie verschuldigd. De eerste betaling van de leaseprijs zal dienen plaats te 
vinden aan lessor voor de aflevering van het/de object(en). De betaling van de maandelijkse leaseprijs zal geschieden door 
automatische incasso  door lessee aangegeven bank en of giro rekening waarvan hierbij machtiging wordt verleend. Niet of niet 
tijdige betaling van enig door de lessee verschuldigd bedrag levert verzuim van de lessee op. De lessee is dan over het niet (tijdig) 
betaalde bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle wordt gerekend. 
 
art. 10.2. 
De maandelijkse leaseprijs is gebaseerd op het door lessee opgegeven geraamd jaarverbruik van het te verrijden aantal kilometers, 
zoals vastgelegd in het betreffende lease-contract. Indien het aantal gereden kilometers per jaar het opgegeven geraamd 
jaarverbruik overtreft met minder dan 10% per jaar , dan is lessee boven de overeengekomen maandelijkse leaseprijs, per meer 
gereden kilometers de kilometerprijs verschuldigd zoals in het betreffende leasecontract is vastgelegd. De betaling voor deze meer 
gereden kilometers zal geschieden door een automatische incasso. Lessee verplicht zich tot medewerking aan controle op het 
aantal verreden kilometers. 
 
Art 10.3 
Indien het jaarvebruik meer dan 10% afwijkt van het afgespoken  verbruik is de Lessor gemachtigd om een hercalculatie te maken 
voor het betreffende  contract. Dit hercalculeren is nimmer een reden voor Lessee  om het contract te ontbinden.  
 
art. 10.4. 
In de maandelijkse prijs zijn de volgende kosten ten laste van lessor begrepen: 
a. kentekenbewijs en motorrijtuigenbelasting; 
b. premie voor een WA+casco verzekering (all-risk) 
c. reparaties, die naar het oordeel van lessor noodzakelijk zijn, tenzij het reparaties betreft van schade, ontstaan door nalatigheid of 
ondeskundig gebruik van het/de object(en) door lessee en/of diegene(n) die het/de betreffende object(en) berijd(t)(en).  
Voorenstaande geldt ook ten aanzien van banden, deze zullen, zulks ter beoordeling van lessor, vervangen worden.  Onder 
reparaties worden mede begrepen revisies en vervanging van onderdelen; 
d. jaarlijkse onderhoudsbeurt of kilometerbeurt, (olieverversen en controleren van de objecten); 
 
Voor rekening van de lessee zijn alle andere kosten, waaronder begrepen: 
1. Wassen, poetsen, inwendig reinigen en de stalling. De genoemde werkzaamheden dienen zo frequent te geschieden dat geen 
waardevermindering van de objecten uit dien hoofde kan ontstaan; 
2. Updaten van Navigatie software is geen onderdeel van een leasecontract de kosten voor eventuele updates zijn voor de lessee 
2. De gevolgen van schade, als bedoeld in het onder c genoemde uitzonderingsgeval; 
3. De brandstof (tenzij anders is overeengekomen op lease-contract).  
4. Bijvullen van olie, ruitensproeier vloeistoffen. 
 
Indien een of meerdere hiervoor onder a t/m d bedoelde kosten met meer dan 5% zullen stijgen, respectievelijk dalen, zal de lessor 
resp. de lessee het recht hebben te eisen dat de overeengekomen leaseprijs wordt herzien. De gewijzigde leaseprijs zal ingaan op 
de eerste dag van de maand volgende op die waarin de wijziging door lessor schriftelijk aan lessee is aangekondigd. Aan 
doorvoering van deze wijziging kan geen der partijen het recht ontlenen om de overeenkomst tussentijds te beëindigen. Maatregelen 
vanuit overheidswege zullen altijd 100% worden doorbelast aan de lessee per ingangsdatum. 
 
art. 10.5. 
De kosten van aanschaf en aanbrengen van accessoires en reclame uitingen ( zoals stickers)  vallen buiten de maandelijkse 
leasebedragen en dienen vooraf door lessee te worden voldaan, tenzij die voorzieningen zijn opgenomen in het leasecontract. Bij 
vervanging van het object, op grond van artikel 8.3., zijn de kosten van overzetten van de betreffende accessoires en het opnieuw 
aanbrengen van reclame uitingen  voor rekening van de lessor. Bij beëindiging van de contractperiode van een object worden de 
desbetreffende accessoires en reclame uitingen ( stickers)  op kosten van de lessee verwijderd. Reparatie van schade en/of 
beschadiging wegens op verlangen van lessee aangebrachte accessoires geschiedt op kosten van de lessee. 
 
 
11. Verzekering 
art. 11.1.  
Het risico van het/de object(en) is volledig voor rekening van lessee, voor verlies, diefstal of teniet gaan van autopapieren is hij 
aansprakelijk. Teneinde dit risico zoveel mogelijk te beperken, wordt door lessor of lessee een WA+Casco verzekering afgesloten 
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voor het/de geleasde object(en) waarin begrepen een WA dekking tot €. 2.235.000,- Een "eigen risico" bij schade binnen en buiten 
Nederland ad € 300,00  voor rekening van lessee.  Het “ eigen risico”  bij diefstal bedraagt €  500,00 voor rekening van Lessee . 
Voor berijders jonger dan 23 jaar geldt een verhoogd eigen risico van € 500,00. Het eigen risiso voor  ruitvervanging bedraag t € 80,= 
en voor ruitherstel geldt geen eigen risico. Schade aan het/de object(en) of schade aan derden, welke om welke redenen dan ook 
niet ten volle door de verzekering wordt vergoed, komt voor rekening van lessee, die lessor voor alle aansprakelijkheid te dezer akte 
vrijwaart 
 
art.11.2. 
Indien de lessee de verzekering voor eigen rekening neemt, dient dit een all-risk (WA+ volledig casco) verzekering te zijn met een 
maximaal eigen risico van 300,= euro per schade geval. De lessee dient een copie van de polis + voorwaarden aan de lessor ter 
beschikking te stellen voor aflevering van de nieuwe auto.  
 
art. 11.3 
Schades dienen direct bij de lessor gemeld te worden (binnen 24 uur) en ten alle tijden ter reparatie worden aan de lessor. Dit geldt 
ook voor ruitbreuk en ruitreparaties.   
 
12. Schade 
art. 12. 1.  
In geval van schade, overkomen aan of veroorzaakt met (een) object(en) vallend(e) onder deze overeenkomst dient lessee: 
- Voorstad Autolease onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en eventuele aanwijzingen strikt op te volgen; 
- altijd de politie in te schakelen; 
- na telefonisch contact, binnen 24 uur het volledig (inclusief achterzijde) ingevulde aanrijdingsformulier c.q.  schade-
aangifteformulier naar Voorstad Autolease  te sturen; 
- voorafgaande aan eventuele schadereparaties door schadeherstelbedrijf, toestemming aan Voorstad Autolease  te vragen; 
- zich te onthouden van onderhandelingen resp. het doen van toezeggingen, welke het belang van Voorstad Autolease. en/of de 
verzekeringsmaatschappij kunnen schaden; 
- te zorgen voor de benodigde processen-verbaal, welke van belang kunnen zijn voor de afwikkeling van de schade; 
- ook bij een lease-object met een eigen verzekering, de schade als bovenbeschreven te melden; 
- de aanwijzingen en adviezen uit de verzekerings-hulpbrief, die in uw bezit is indien de verzekering via Voorstad Autolease is 
afgesloten, ter harte te nemen. 
 
 
 
 
 
13. Opeisbaarheid 
art. 13.1. 
Lessor heeft het recht deze overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te beëindigen, zich weer in het bezit van het/de 
object(en) te stellen en al hetgeen door lessee verschuldigd mocht zijn krachtens deze overeenkomst en leasecontracten in zijn 
geheel en onmiddellijk op te eisen, indien er sprake is van een van de volgende situaties; als lessee toerekenbare tekortkomingen 
toont in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst,  bij overlijden, bij onder curatelestelling, bij 
aanvraag van surseance van betaling of faillissement van lessee,  bij vestiging in het buitenland van lessee en indien lessee een 
rechtspersoon of een vennootschap onder firma is, bij ontbinding of liquidatie van lessee, dan wel voor zover het een of meer van de 
gelaesde objecten betreft, bij vordering van overheidswege van de desbetreffende geleasde objecten  en bij beslag op de 
desbetreffende geleasde objecten. 
 
art. 13.2. 
Lessee machtigt bij deze lessor of de door hem aangewezen personen om het gebouw of terrein te betreden, waar het/de object(en) 
zich bevinden, zonder dat hiervoor een rechterlijk vonnis zal zijn vereist, zulks opdat lessor zich weer in het bezit van het/de 
object(en) zal kunnen stellen. Ook in het geval het/de object(en) door lessor teruggehaald is/zijn en weer in zijn bezit zijn gebracht, 
behoudt lessor alle rechten om de terzake gemaakte kosten, of de uit de verbreking van de overeenkomst en/of de leasecontract(en) 
geleden schade, op lessee te verhalen. In geval van beëindiging van de/het leasecontracte(en) ingevolge het bepaalde in art. 13.1., 
zijn alle overeengekomen leasetermijnen terstond en ineens opeisbaar. 
 
art. 13.3. 
Lessee is verplicht het/de object(en) bij expiratie van de leasing terug te brengen naar het bedrijf van lessor. Een recht van retentie 
op het/de geleasde object(en) op grond van welke aanspraken dan ook tegenover lessor, is uitgesloten. Indien lessee het/de 
object(en) niet op de expiratiedatum van het leasecontract inlevert, is lessor bevoegd te handelen zoals nader in artikel 13.2. 
omschreven. 
 
14. Informatie 
art. 14.1. 
Lessee is verplicht adreswijzigingen binnen 10 dagen schriftelijk aan Voorstad Autolease mede te delen. Indien lessee zulks nalaat 
en alsdan geen, aan Voorstad Autolease bekende, woon-, verblijf-of vestigingsplaats in Nederland mocht hebben, dan kiest lessee 
terzake van de overeengekomen contracten uitdrukkelijk domicilie ten kantore van Voorstad Autolease. 
 
art. 14.2. 
Lessee zal een ieder, die enige aanspraak maakt op het/de object(en), bijvoorbeeld door beslaglegging, onmiddellijk van de 
onderhavige lease-contract alsmede van de eigendom van Voorstad Autolease op de hoogte stellen. Lessee zal Voorstad Autolease 
hieromtrent terstond informeren. 
 
15. Overdracht van recht 
art. 15.1. 
Voorstad Autolease is ten alle tijde gerechtigd om haar rechten uit de overeenkomst zomede de eigendom van het/de object(en) 
geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, danwel een ander in haar plaats te doen treden met betrekking tot de 
overeenkomst. Voorstad Autolease zal lessee hieromtrent informeren. 
 
 
16. Kosten 
art. 16.1. 
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Alle kosten en rechten, zowel in als buiten rechte, belastingen, heffingen etc., welke uit deze overeenkomst en haar uitvoering 
voortvloeien of verband houden met het bezit of het gebruik van het/de object(en), voor zover deze kosten niet door Voorstad Auto 
Lease zullen worden voldaan op grond van het gestelde in een van de voorafgaande artikelen, zijn voor rekening van de lessee. 
 
17. Afwijkingen 
art. 17.1. 
Afspraken afwijkend van deze overeenkomst, zijn niet bindend, tenzij schriftelijk door lessor bevestigd. 
 
 
18. Toepasselijk recht, geschillen 
art. 18.1. 
Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
 
art. 18.2. 
Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van 
deze overeenkomst of lease-contracten die hieruit voortvloeien tussen partijen zullen ontstaan, worden voorgelegd aan de 
competente rechter in het arrondissement  te 's- Gravenhage. 
 
19. Zekerheidstelling 
art. 19.1. 
Tevens zal er een bedrag ter grootte van 3 lopende maandfakturen als zekerheidstelling in rekening courant van Voorstad Autolease 
worden gestort bij aflevering door middel van een automatische incasso. Deze zekerheidstelling  wordt na de contractsduur 
gecrediteerd als het/de object(en) in goede staat word(t)(en) ingeleverd 
 
20. Boetes 
art. 20.1 
Boetes en andere heffing zijn voor kosten van de lessee. Voorstad Autolease zal deze voorruit betalen en bij de eerstvolgende 
maandtermijn in rekening brengen. Voor de afhandeling hiervan wordt 5 euro per boete berekend. 
 
21. Voortijdige beeindiging door lessee. 
art. 21.1 
In geval van voortijdige beeindiging, zal met lesee worden verrekend het verschil tussen de boekwaarde van de auto’s van de lessor 
en de verkoopopbrengst, de winstderving  en eventuele kosten van lessor.  
art 21.2 
De reden van voortijdige beeindiging kan nimmer gelegen zijn in het omzetten van een leasecontract naar een andere 
leasemaatschappij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. Het einde van het leasecontract. 
art. 22.1 Het leasecontract voor een auto eindigt indien: 
- de periode die in het leasecontract is overeengekomen is verstreken; 
- de auto van overheidswege wordt gevorderd; 
- de auto total-los geraakt, door gebreken van welke aard dan ook onbruikbaar is of gesloten is. 
 
art. 22.2  
Kosten en/of gederfde inkomsten van de lessor zullen aan de lessee doorbelast worden.   
 
art. 22.3 
 Terstond na beeindiging van het leasecontract zal de lessee de auto in goede staat, normale slijtage in aanmerking genomen , 
inleveren op een door Voorstad Autolease aan te wijzen adres in Nederland. Kosten van de reparatie van schade(s), die bij inlevering 
van de auto zijn vastgesteld maar niet doormiddel van een schadeaangifteformulier aan Voorstad Autolease zijn gemeld, zijn voor 
rekening van de lessee.  
 
art 22.4 
Mocht de auto bij inlevering in duidelijk minder goede staat verkeren, dan bij zorgvuldig gebruik en onderhoud, gelet op leeftijd van 
de auto en het door lessee gereden kilometers verwacht mocht worden, heeft Voorstad Autolease het recht de waardevermindering 
die daaruit voortvloeit aan lessee in rekening te brengen. Lessee verplicht zich bij inlevering van de auto gelijktijdig het complete 
kentekenbewijs, de sleutels, alsmede alle bij de auto behorende bescheiden te overhandigen. Bij vermissing worden de kosten van 
vervanging en waardevermindering door Voorstad Autolease vastgesteld en aan lessee doorberekend. 
 
 
23. Akkoord 
art. 23.1.  
Lessee verklaart een exemplaar van deze overeenkomst te hebben ontvangen, de inhoud te kennen en daarmee akkoord te gaan. 
 

Getekend te :  Zoetermeer  Datum:  ……………………………. 2012 

 

 

De Lessor:  De Lessee:  
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Voorstad Autolease    

C.A.C. Kraal   


