Private Lease overeenkomst: 3432167
P. Voorbeeld

Athlon Car Lease Nederland B.V.

Voorbeeldstraat 15

Veluwezoom 4

9876 EA PLAATSNAAM

1327 AG Almere

Geboortedatum: 01-01-1971

KvK: H331368710000

hierna te noemen "Klant"

hierna te noemen “Athlon”

Klant en Athlon sluiten een contract voor het gebruik van een Voertuig en aanvullende services (de “Private Lease
overeenkomst”) en komen hierin het volgende overeen:
1

PRODUCT

1.1

Het Voertuig

Athlon stelt de volgende auto aan Klant beschikbaar op basis van operational lease. Athlon blijft eigenaar van het
Voertuig.
Voertuig:

Kleur:

Suzuki Swift 5 deurs 1.2 Select

Bekleding:

Bijpassend

90PK

Brandstof:

Benzine

Opties:

Nvt.

Fervent Red

1.2

De Services

De Private Lease overeenkomst bevat standaard de volgende services:


Wegenbelasting



Zomerbanden



Verzekering



Hulpdienst

na 72 uur in



Reparatie en



Protectieplan

Nederland,



onderhoud
1.3

Vervangend vervoer

Voertuigklasse A

De modules

Klant heeft aanvullend de volgende modules gekozen:
Module

Bedrag per maand

Meerprijs voor gekozen kleur
Suzuki Swift - Automaat

Inclusief Ja/Nee

€ 0,00

Ja

€ 26,00

Nee

€ 14,00

Ja

€ 30,00

Ja

Upgrade naar Suzuki Swift CVT Automaat.

Trekhaak afneembaar - 14 euro
Afneembare trekhaak met 13-polige stekker aansluiting, incl.
witte kentekenplaat

Plus Service
Informatie Schadeverzekering Inzittenden SVI

Nee

Ik wil graag door Athlon worden geinformeerd over een
Schadeverzekering voor Inzittenden. De maandelijkse premie zal
dan €5,- maand gaan bedragen en wordt opgeteld bij de
leaseprijs per maand.
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De inhoud van deze services en modules is beschreven in de Aanvullende Voorwaarden Athlon Private
Lease.
1.4

Maandbedrag

Het maandbedrag inclusief btw is € 524 en is gebaseerd op de volgende gegevens:
Leaseperiode: 36 maanden
Kilometrage: 25.000 per jaar
De kosten van de gekozen modules zijn opgenomen in het maandbedrag.
1.5

Meer of minder kilometers

Als er meer kilometers worden gereden dan het jaarkilometrage dan rekenen we dit af. We doen dit
telkens zodra de Leaseperiode een jaar heeft geduurd en aan het einde van de Private Lease
overeenkomst, na inlevering van het voertuig. Minder kilometers rekenen we af aan het einde van de
Private Lease overeenkomst. De prijs per meer en minder kilometers staat in onderstaande tabel. Het
laagste jaarkilometrage dat helemaal links in de tabel wordt genoemd geldt als ondergrens voor de
afrekening van minder kilometers. Dit betekent dat minder kilometers beneden deze ondergrens niet
worden vergoed.
Leaseperiode
Jaar km

5.000

€479

24 mnd
.

.

.

.

60 mnd

.

.

€389

.

1,20

.

€394

.

6,00

.

€419

.

6,00

.

€444

.

6,00

€469

.

6,00
.

€514

6,00
.

6,00

6,00
.

€549

6,00

.

km tarief
(cent/km)

€584
.

.

€489

6,00

30.000

6,00
.

€524

6,00

.

km tarief
(cent/km)

€559
.

.

€464

6,00

25.000

6,00
.

€499

6,00

.

km tarief
(cent/km)

€534
.

.

€439

6,00

20.000

6,00
.

€474

6,00

.

km tarief
(cent/km)

€509
.

.

€414

1,20

15.000

6,00
.

€449

1,20

.

km tarief
(cent/km)

€484
.

.

€409

48 mnd

10.000

1,20
.

€444

36 mnd
.

km tarief
(cent/km)

6,00
.

€494

6,00

Maximale meerkilometerprijs: 0,06. Genoemde tarieven zijn in euro.
1.6

Aflevering Voertuig

Klant ontvangt het Voertuig op de met Athlon af te stemmen datum en locatie op vertoning van een
geldig legitimatiebewijs.
Verwachte leverdatum: Nader te bepalen
De leverdatum is verwacht en geen fatale termijn omdat Athlon afhankelijk is van dealers/importeurs
voor de aflevering van het Voertuig. Indien deze datum wijzigt, wordt Klant hierover geïnformeerd
door Athlon.

1.7

Betaling

Klant verstrekt Athlon een incassovolmacht (bijlage 1) voor alles wat Athlon te vorderen heeft op basis
van de Private Lease overeenkomst. Het maandbedrag wordt vooraf rond de 1e dag van de maand
automatisch geïncasseerd. Bekeuringen worden door Athlon aan Klant doorbelast en automatisch
geïncasseerd.
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1.8

Registratie BKR

Athlon registreert in verband met deze Private Lease overeenkomst een bedrag van € 12.261,60 (65%
van maandbedrag x aantal maanden) als financiële verplichting van Klant bij het Bureau
Kredietregistratie (BKR). Betalingsachterstanden worden vanaf 3 maanden gemeld bij het BKR en
kunnen gevolgen hebben voor toekomstige financieringsaanvragen.
2

VERZEKERINGEN

Athlon treedt niet op als verzekeraar, maar heeft de volgende risico’s ondergebracht bij een
verzekeringsmaatschappij. In het maandbedrag zijn de volgende verzekeringen inbegrepen, of
optioneel te selecteren:
(a) WA-verzekering De WA verzekering biedt een maximale dekking van € 2.500.000,- voor
materiële schade en van € 5.600.000,- voor letselschade. Op deze verzekering zijn de Bijzondere
Voorwaarden WA-verzekering Wagenparkverzekeringen WP-951 van toepassing.
(b) Verhaalsbijstand Op deze verzekering zijn de Bijzondere Voorwaarden MotorrijtuigRechtsbijstandverzekering Wagenparkverzekeringen WP-954 van toepassing.
Indien gekozen is voor de aanvullende module Schadeverzekering Inzittenden (SVI) dan is ook de
personen- en zaakschade van inzittenden (inclusief de bestuurder) als gevolg van een ongeval gedekt.
Wanneer het verzekerde voorval plaatsvindt, keert de verzekeringsmaatschappij de daadwerkelijke
schade uit. De maximale dekking voor letselschade is € 1.000.000,-. Voor materiële schade bedraagt
de maximale dekking € 5.000,- voor alle verzekerden samen. Op deze verzekering zijn de Bijzondere
Voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Wagenparkverzekeringen van toepassing.
3

CASCOSCHADE

Cascoschade (schade aan het Voertuig) komt voor rekening van Athlon, behalve bij de uitzonderingen
genoemd in de Aanvullende Voorwaarden Athlon Private Lease Versie 4.0 – februari 2019.
3.1

Eigen bijdrage

De standaard Eigen Bijdrage bij Cascoschade bedraagt € 250,- per gebeurtenis en € 68,- bij
vervanging van de voorruit als gevolg van steenslag.
4

OPZEGGING VAN DE PRIVATE LEASE OVEREENKOMST .

Opzegging van de Private Lease overeenkomst is altijd mogelijk. Bij opzegging bedraagt de
opzeggingsvergoeding 50% van de nog totaal verschuldigde maandbedragen tot aan de einddatum,
tenzij gebruik kan worden gemaakt van het Protectieplan. De voorwaarden voor opzegging zijn
opgenomen in de Aanvullende Voorwaarden Athlon Private Lease Versie 4.0 – februari 2019.
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5

VOORWAARDEN EN TOEPASSELIJK RECHT

De Algemene Voorwaarden ‘Keurmerk Private Lease’ Versie 1.1 - 1 december 2017 en de Aanvullende
Voorwaarden Athlon Private Lease Versie 4.0 – februari 2019 zijn op deze overeenkomst van
toepassing. Klant heeft bovengenoemde voorwaarden ontvangen. Op deze Private Lease
overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
6

OPSCHORTENDE VOORWAA RDE VOOR KLANTACCEPT ATIE

De Private Lease overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat je ons
acceptatieproces goed doorloopt. Onze acceptatieproces wordt pas gestart als je alle gevraagde
gegevens hebt aangeleverd.
7

TOTSTANDKOMING VAN DE PRIVATE LEASE OVEREENKOMST

De Private Lease overeenkomst komt tot stand als Athlon uiterlijk 25-02-2019 een volledig
geparafeerd en ondertekend exemplaar van deze overeenkomst heeft ontvangen. Klant ontvangt
daarop een bestelbevestiging van het Voertuig.
8

KLANTGEGEVENS

De Private Lease overeenkomst met Athlon is tot stand gekomen door tussenkomst van Univé
( “Univé”). Univé en Athlon zullen zorgvuldig met uw gegevens omgaan en deze enkel gebruiken voor
de uitvoering van deze Private Lease overeenkomst –zoals reeds bepaald in de Algemene
Voorwaarden- en voor marketing doeleinden van beide organisaties. Door ondertekening van deze
overeenkomst gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens. Deze gegevens worden niet aan
derden verstrekt, anders dan voor de uitvoering van deze Private Lease overeenkomst.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te Nieuwegein, d.d. 11-02-2019

Klant

Athlon

_______________________

____________________________
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Bijlagen:
- Incassovolmacht
- Algemene Voorwaarden ‘Keurmerk Private Lease’ Versie 1.1 – 1 december 2017
- Aanvullende Voorwaarden Athlon Private Lease Versie 4.0 – 1 februari 2019
- Herroepingsformulier
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BIJLAGE 1 – Klantnummer 3432167

Automatische incasso
Incassant
Naam

: Athlon Car Lease Nederland B.V.

Adres

: Veluwezoom 4

Postcode en vestigingsplaats

: 1327 AG Almere

Land

: Nederland

Incassant-ID

: NL11ZZZ331368710000

Kenmerk machtiging

: APLNL 3432167

Klant verleent hierbij toestemming aan Athlon Car Lease Nederland B.V. om doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank
om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Athlon
Car Lease Nederland B.V.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Naam

: P. Voorbeeld

Adres

: Voorbeeldstraat 15

Postcode en vestigingsplaats

: 9876 EA PLAATSNAAM

Land

: Nederland

Rekeningnummer (IBAN)

: _| _| _| _|

_| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _|

Bank Identificatie (BIC)

: _| _| _| _|

_| _|

_| _|

_| _| _|

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te ______________, d.d. ________________
Klant

______________________

Paraaf Klant: _____

Private Lease overeenkomst versie 3.0 – 1 januari 2019

Pagina 6 van 6

