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Algemene voorwaarden bij leasing LeaseVIA 

Waarvoor zijn deze voorwaarden?  

U least één of meer vervoermiddelen van LeaseVIA. Daarvoor heeft u een mantelovereenkomst en één of 
meer leaseovereenkomsten met ons. Deze algemene voorwaarden horen bij deze overeenkomsten. Hierin 
staan de regels waaraan u zich en wij ons moeten houden.  

Wat is leasen?  

Als u bij LeaseVIA een vervoermiddel least, betekent dat het volgende: 

- Wij kopen een vervoermiddel. 
- U mag met dat vervoermiddel rijden. 
- U betaalt ons daarvoor iedere maand een bedrag. 
- Wij krijgen het vervoermiddel terug na de lease. 
- Wij maken hierover afspraken met elkaar. 

 
 1. Betekenis van in deze voorwaarden veel voorkomende begrippen 
 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  
 

LeaseVIA: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LeaseVIA B.V. 
Mantelovereenkomst: een overeenkomst tot leasing van een (elektrische) fiets, personenwagen, lichte 
bedrijfswagen of aanhangwagen > 750 kg, hierna te noemen vervoermiddel, waarvan de voorwaarden staan 
in deze algemene voorwaarden en eventuele andere schriftelijke overeenkomsten.    
Leasecontract: het schriftelijke document waarop de kenmerken van het vervoermiddel, het leasebedrag en 
overige afspraken staan.  
Leaseperiode: de periode waarbinnen het vervoermiddel gebruikt mag worden.    
Leasebedrag: de maandelijks door lessee te betalen vergoeding. 
Lessee: de natuurlijke persoon, personenassociatie of rechtspersoon met wie LeaseVIA een 
mantelovereenkomst leasing heeft gesloten of zal sluiten, hierna te noemen “u”.   

 
2. Afsluiten van het leasecontract en opzeggen voordat de leaseperiode begint 

 
2.1 Het leasecontract geldt zodra u en LeaseVIA twee afdrukken van het leasecontract (digitaal) ondertekend 

hebben. 
2.2 Wij kunnen van u vragen dat u aan het begin van de leaseperiode een eerste leasevergoeding betaalt. Deze 

vergoeding, indien opgenomen in het leasecontract, betaalt u naast de eerste leasetermijn. U moet de 
leasevergoeding binnen veertien dagen na ondertekening van het leasecontract betalen. Wij bestellen of 
leveren het vervoermiddel nadat wij de eerste leasevergoeding hebben ontvangen. Wij mogen het 
leasecontract onmiddellijk ontbinden als u de eerste leasevergoeding niet betaalt. Dat mogen wij doen zonder 
dat wij u eerst een brief sturen waarin staat dat u in gebreke bent met betalen. Wij hoeven het leasecontract 
ook niet door de rechter te laten ontbinden. 

2.3 Heeft u een vervoermiddel besteld, maar wilt u het toch niet? In een aantal gevallen is het mogelijk het 
leasecontract op te zeggen. Dat kan alleen vóór aanvang van de leaseperiode. En uitsluitend als LeaseVIA de 
koopovereenkomst voor het vervoermiddel kan ontbinden. U betaalt ons dan wel de kosten die wij aan de 
verkoper moeten betalen omdat wij het vervoermiddel niet afnemen. Wij berekenen die kosten volgens de 
richtlijnen van de BOVAG. Dat betekent dat de kosten 15% van de bruto catalogusprijs zijn, vermeerderd met 
eventueel bestelde opties en accessoires. Voor deze kosten krijgt u een rekening die u direct aan ons moet 
betalen. 
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 3. Wat doet LeaseVIA als we het leasecontract hebben afgesloten? 
 
3.1 U krijgt bericht zodra we weten op welke datum u het vervoermiddel kunt afhalen. Dat is de afhaaldatum. Het 

bericht krijgt u van ons of van de verkoper van het vervoermiddel. Aan eerder opgegeven (verwachte) 
afhaaldatum zijn geen rechten te ontlenen. U heeft ook nergens recht op omdat de afhaaldatum is veranderd. 

3.2  U moet het vervoermiddel binnen vijf werkdagen na de afhaaldatum afhalen of laten afhalen. 
3.3  LeaseVIA of de verkoper geeft het vervoermiddel af aan de persoon die als berijder op het leasecontract 

staat genoemd. Of aan ander als die een schriftelijke en ondertekende machtiging heeft. Daaruit moet 
blijken dat hij het vervoermiddel af mag halen. De persoon die het vervoermiddel afhaalt, moet zich  
legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Dat mag zijn: 
– een paspoort, 
– een in Nederland geldig rijbewijs of 
– een in Nederland geldige identiteitskaart. 

3.4  Degene die het vervoermiddel afhaalt, ondertekent een ontvangstbewijs. Afhankelijk van het soort 
vervoermiddel staat hier het volgende in: 
– het kenteken van het vervoermiddel, 
– het aantal gereden kilometers, 
– de toestand waarin het vervoermiddel is, 
– welke documenten bij het vervoermiddel horen en  
– andere zaken die bij het vervoermiddel horen. 
Staan er onjuistheden op het ontvangstbewijs? Neem het vervoermiddel dan niet in ontvangst. Laat dit 
direct aan LeaseVIA weten.  

3.5  U ontvangt het vervoermiddel in de uitvoering en met de uitrusting die wij met u hebben afgesproken. 
Afhankelijk van het soort vervoermiddel ontvangt u ook een afleverpakket. Dit bestaat voor een 
personenwagen of lichte bedrijfswagen uit: 
– een set reservelampen, 
– een gevarendriehoek, 
– veiligheidsvesten en 
– vloermatten.  

3.6 Wij zetten het kenteken van het vervoermiddel op naam van LeaseVIA. Behalve als dit in het leasecontract 
anders is afgesproken. 

3.7 U wordt geen eigenaar van het vervoermiddel. Het blijft eigendom van LeaseVIA. U, uw partner of een ander 
met uw goedvinden, mag gebruik maken van het vervoermiddel. Maar u of ieder ander mag geen andere 
dingen met het vervoermiddel doen: 
– u mag het vervoermiddel niet verkopen of verhuren, 
– u mag het vervoermiddel niet door een ander bedrijf laten gebruiken, 
– u mag het vervoermiddel niet aan een ander geven als zekerheid, bijvoorbeeld omdat die ander geld van u 
tegoed heeft, 
– u mag aan een ander geen enkel recht geven op het vervoermiddel. 

 
4. Wanneer begint en eindigt de leaseperiode? 
 
4.1 De leaseperiode begint op de dag waarop u het vervoermiddel in overleg met LeaseVIA ontvangt. Behalve 

wanneer u het vervoermiddel op de vijfde werkdag na de afhaaldatum nog niet hebt afgehaald. Dan begint de 
leaseperiode op die vijfde werkdag.       

4.2 In het leasecontract staat hoeveel maanden de leaseperiode duurt. 
4.3 Heeft u dit aantal maanden met het vervoermiddel gereden? Dan eindigt de leaseperiode. 
4.4 De leaseperiode eindigt ook als zich omstandigheden voordoen welke zijn opgenomen in deze voorwaarden, 

die reden vormen om het leasecontract voortijdig te beëindigen. 
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5. Het leasebedrag en andere kosten 
 
5.1 In het leasebedrag zitten de kosten die in het leasecontract staan genoemd. U betaalt het leasebedrag elke 

maand. Bij het bepalen van het leasebedrag houden we er rekening mee hoeveel maanden het leasecontract 
duurt en het geschat aantal kilometers dat u per jaar rijdt. 

5.2 U betaalt zelf de kosten voor het dagelijks onderhoud van het vervoermiddel. Zoals bijvoorbeeld: wassen, 
poetsen en van binnen reinigen. 

5.3 U betaalt zelf de kosten van stalling, parkeren en tol. 
5.4 U betaalt zelf de kosten van abonnementen, servicecontracten en andere extra kosten ten behoeve van 

telematica, volg- of alarmsystemen. 
5.5 U betaalt het leasebedrag vanaf de eerste dag van de leaseperiode bij vooruitbetaling. De leaseperiode kan 

op elke dag van de maand beginnen. Vanaf de eerste volledige kalendermaand betaalt u steeds op de eerste 
werkdag van de maand. 

5.6 Het leasebedrag geldt voor één kalendermaand. Het leasebedrag over een deel van een maand berekenen wij 
naar verhouding van het aantal leasedagen.   

5.7 De hoogte van het leasebedrag staat in het leasecontract. Dat is het leasebedrag zonder btw.  
5.8 Kort na aanvang van de leaseperiode krijgt u van LeaseVIA een brief over het leasebedrag. Wij vertellen u dan 

hoe hoog het leasebedrag is samen met de kosten van dat moment. 
5.9 Zijn er kosten en aanvullende diensten waarvoor in het leasebedrag geen vergoeding zit? Dan betaalt u deze 

zelf. U betaalt rechtstreeks aan degene die daar recht op heeft. Of u betaalt aan ons als wij deze kosten of 
diensten betalen.  

5.10 Bedragen vernoemd in de algemene voorwaarden zijn, indien btw van toepassing is, exclusief btw. 
5.11 LeaseVIA mag de facturen digitaal versturen. 

 
6. Mag LeaseVIA het leasebedrag aanpassen? 
 
6.1  Is er iets veranderd tussen het ondertekenen van het leasecontract en het moment dat u het vervoermiddel 

krijgt? Dan mogen wij het leasebedrag aanpassen in de volgende situaties: 
– als de koopprijs van het vervoermiddel is veranderd, 
– als de prijzen van opties, accessoires en de eventuele LPG-installatie zijn veranderd, 
– als de kentekenleges zijn veranderd. 

6.2  Bij aanvang van de leaseperiode en tijdens de leaseperiode mogen wij het leasebedrag aanpassen in de 
volgende situaties: 
– als de premies veranderen die wij betalen voor verzekeringen, 
– als de hoogte van belastingen, heffingen, accijnzen en dergelijke verandert, 
– als de overheid wetten, regels en subsidies verandert waardoor de kosten voor het vervoermiddel 
veranderen. 

6.3  Indien op het moment van aflevering van het vervoermiddel het rentepercentage meer dan 0,5% afwijkt ten 
opzichte van het gecalculeerde tarief dan zal een aanpassing van de leaseprijs doorgevoerd worden. Na 
ingangsdatum van het leasecontract staat de rente gedurende de afgesproken looptijd vast. 

6.4  U en LeaseVIA mogen het leasecontract niet tussentijds beëindigen als het leasebedrag wijzigt door een 
situatie bij 6.1 of 6.2. 

 
7. Hoeveel kilometers mag u per jaar rijden? 

 
7.1 In het leasecontract is opgenomen hoeveel kilometers u per jaar mag rijden.    
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7.2 LeaseVIA berekent jaarlijks, na het verstrijken van het eerste boekjaar, of u sinds de start van de 
leaseperiode meer of minder kilometers heeft gereden dan is afgesproken. Dat berekenen we ook aan het 
einde van de leaseperiode. U krijgt dan steeds een rekening waarop staat of u moet bijbetalen of geld 
terugkrijgt. In het leasecontract staan de bedragen die u moet betalen of die u krijgt als u: 
– meer kilometers rijdt dan afgesproken of 
– minder kilometers rijdt dan afgesproken.   

7.3 U geeft elk jaar in januari de werkelijke kilometerstand aan ons door. Op het verzoek wat LeaseVIA u doet, 
verleent u de medewerking door afgifte van de werkelijke stand op de kilometerteller van het vervoermiddel. 

7.4 Wijkt het aantal kilometers dat u per jaar rijdt meer dan 10% af van de afspraak in het leasecontract? Dan 
mogen wij het leasecontract wijzigen. U ontvangt van ons in dat geval een contractwijzigingsvoorstel vanaf de 
inzetdatum, dat door beide partijen wordt ondertekend. 

7.5 Verandert het leasebedrag en het leasecontract door wat genoemd is bij 7.4? Dan gelden die veranderingen 
vanaf de ingangsdatum van het leasecontract. Heeft u te weinig betaald? Dan moet u het verschil in één keer 
bijbetalen. Heeft u teveel betaald? Dan krijgt u van ons het bedrag in één keer terug of wordt dit tegoed 
verrekend met eerstkomende factuur voor de leaseverplichtingen. Verandert het aantal kilometers dat u per 
jaar mag rijden? En heeft u eerder al geld betaald of ontvangen voor meer of minder gereden kilometers? Dan 
houden wij daar rekening mee.  

7.6 Op de kilometerteller staat hoeveel het vervoermiddel heeft gereden. Heeft het vervoermiddel geen 
kilometerteller of is het redelijk om aan te nemen dat de kilometerteller het aantal kilometers onjuist 
weergeeft? Dan stellen wij het aantal kilometers op de meest logische en eerlijke wijze vast. Het 
minimumaantal kilometers is 1/365ste deel van het afgesproken aantal kilometers per jaar. 

7.7 Is de kilometerteller kapot? Dan moet u deze onmiddellijk laten repareren en LeaseVIA hiervan op de hoogte 
stellen. 

 
8. Mag u iets aan het vervoermiddel veranderen?  
 
8.1 Wilt u iets veranderen aan het vervoermiddel? Of het gebruiken voor een ander doel dan afgesproken? Dat 

mag alleen met onze schriftelijke toestemming. 
8.2 U mag alleen na onze schriftelijke goedkeuring accessoires of permanent aangebrachte reclame op het 

vervoermiddel aanbrengen. 
8.3 Wilt u accessoires aanbrengen? Dat is mogelijk na overleg met ons. U mag alleen accessoires aanbrengen 

die: 
– zonder schade en kosten voor LeaseVIA kunnen worden verwijderd en 
– die niet in strijd zijn met wettelijke bepalingen of de voorschriften van de fabrikant.  

8.4 Heeft u iets aan het vervoermiddel veranderd? Bijvoorbeeld stickers geplakt of accessoires gemonteerd? Dan 
maakt u dat weer ongedaan voordat u het vervoermiddel aan het einde van de leaseperiode inlevert. Doet u 
dat niet, dan kunnen wij dat doen. U betaalt de kosten daarvan. 

8.5 Ontstaat er waardevermindering of schade doordat veranderingen niet te herstellen zijn? Dan betaalt u voor 
de waardevermindering of schade. Wij sturen u daarvoor een rekening. 

8.6 Wij betalen niet voor accessoires die aan het vervoermiddel zijn toegevoegd en die we niet weghalen. Wij 
betalen ook niet voor bezittingen die u in het vervoermiddel achterlaat.  

  
9. Regels die gelden voor het gebruik van het vervoermiddel 
 
9.1 U zorgt ervoor dat u het vervoermiddel netjes onderhoudt en gebruikt waarvoor het bedoeld is. U houdt zich 

aan de voorschriften van de fabrikant. En u houdt zich aan alle verkeerswetten en regels.  
9.2 Alleen personen met een geldig rijbewijs mogen het vervoermiddel besturen. De bestuurder moet voldoen 

aan alle wettelijke regels om het vervoermiddel te mogen besturen. Bij elke vorm van schade moet de 
bestuurder aantonen dat hij het vervoermiddel mocht besturen. Als hij dat niet doet of kan, gaan wij ervan uit 
dat hij het vervoermiddel niet mocht besturen.  
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9.3 U mag het vervoermiddel niet gebruiken voor het geven van rijles. En ook niet voor het begeleiden van 
personen die het vervoermiddel alleen met begeleiding mogen besturen. U mag het vervoermiddel niet 
gebruiken voor wedstrijden, puzzelritten, slipcursussen of rijvaardigheidsoefeningen. U mag het 
vervoermiddel niet gebruiken op terreinen waar u voor eigen risico komt. 

9.4 U mag het vervoermiddel niet verhuren. Of op een andere manier tegen betaling door een ander laten 
gebruiken. 

9.5 U mag het vervoermiddel niet gebruiken voor betaald vervoer van personen. Alleen carpooling tegen betaling 
is toegestaan. 

9.6 U mag met het vervoermiddel geen gevaarlijke stoffen vervoeren. Dat mag alleen als u daarvoor met dit 
vervoermiddel een vergunning heeft. En als het vervoermiddel daarvoor geschikt en bedoeld is. 

9.7 U mag het vervoermiddel buiten Nederland gebruiken. Maar alleen als het terugbrengen naar Nederland bij 
schade of een defect verzekerd is. Het vervoermiddel mag niet langer dan negentig dagen achtereen buiten 
Nederland zijn. 

9.8 U mag met het vervoermiddel alleen in die delen van Europa komen waar de verzekering geldig is. Die delen 
staan op het Internationaal Verzekeringsbewijs (groene kaart). 

9.9 U mag het vervoermiddel alleen onbeheerd achterlaten als: 
– u het goed heeft afgesloten of op slot gezet en  
– u alle voorzieningen om diefstal te voorkomen in werking hebt gezet. 

 
10. Onderhoud, reparaties en keuringen  
 
10.1 U zorgt ervoor dat u het vervoermiddel volgens het onderhoudsschema van de fabrikant laat onderhouden. U 

laat slijtage, technische gebreken en beschadigingen meteen repareren.  
10.2 Geldt voor het vervoermiddel een verplichte periodieke keuring (APK) of andere keuring? Dan laat u het 

vervoermiddel op tijd keuren.  
10.3 U laat onderhoud, reparatie en keuringen uitvoeren door: 

– een erkende dealer van het merk of 
– een in Nederland gevestigd erkend reparatie- en onderhoudsbedrijf (overleg dit eerst met LeaseVIA). 

10.4 U zorgt dat het vervoermiddel altijd voorzien is van voldoende motor-, en technische vloeistoffen (bijvoorbeeld 
motorolie, koelvloeistof en remvloeistof). En dat de banden de goede spanning hebben. De kosten van 
aangeschafte motor- en technische vloeistoffen vergoeden wij zonder btw. U geeft ons daarvoor de originele 
factuur en een bewijs van betaling.    

10.5 U bent verantwoordelijk voor het nakomen van dat wat genoemd is bij 10.1 t/m 10.4. Ontstaat er schade 
doordat u 10.1 t/m 10.4 niet bent nagekomen, dan betaalt u daarvoor. Tenzij u kunt aantonen dat de schade 
daardoor niet ontstaan is. 

10.6 Zijn er dure reparaties, veroorzaakt door een technisch gebrek? Dan mag LeaseVIA een expert inschakelen die 
de oorzaak van het technisch gebrek vaststelt. Wij laten u dat altijd weten. Stelt de expert vast dat het 
technisch gebrek komt doordat u 10.1 t/m 10.4 niet bent nagekomen? Dan betaalt u de volledige 
reparatiekosten en alle gerelateerde bijkomende kosten. 

10.7 Laat u het vervoermiddel repareren, onderhouden of keuren? Dan moet u het bedrijf vertellen dat het 
vervoermiddel eigendom is van LeaseVIA. Alleen dan betalen wij de kosten rechtstreeks aan het bedrijf.  

10.8 Bent u met het vervoermiddel in het buitenland? En is er een reparatie nodig die niet kan wachten tot u weer 
in Nederland bent? Dan moet u dat altijd met ons overleggen. Kunt u op dat overleg niet wachten? Dan mag 
u een reparatie tot een maximum van € 250,00 laten uitvoeren. Wij vergoeden het bedrag van de reparatie 
zonder btw. U geeft ons daarvoor de originele factuur en een bewijs van betaling. 

10.9 Moet u een of meer banden laten vervangen? En is dat nodig door beschadiging? Bijvoorbeeld door een 
breuk van het canvas in de band? Dan betaalt u voor het deel van de band dat nog niet was versleten. Wij 
gaan daarvoor uit van het restprofiel. (zie rekenvoorbeeld) 
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Rekenvoorbeeld: 
– nieuwe band= 8 mm profiel 
– versleten band= 2 mm profiel 
– restprofiel= 4 m profiel 
– berekening (4-2) / (8-2) x 100%= 33% 
– u betaalt 33% van de kosten van de nieuwe band 

10.10 Maakt u gebruik van de mogelijkheid om winterbanden te monteren? Dan worden deze uitsluitend 
gemonteerd in de winterperiode of uiterlijk in de periode oktober t/m april. Wilt u winterbanden gebruiken in 
een andere periode? Dan moet u dat overleggen met LeaseVIA. Bij extra slijtage of stukgaan van de 
winterbanden door oneigenlijk gebruik, brengen wij de kosten bij u in rekening. 

10.11 Zit in het leasebedrag geen vergoeding voor onderhoud, reparatie, keuringen of vervanging van banden? Dan 
gelden 10.7 t/m 10.10 niet. 

10.12 Heeft onderhoud, reparatie, keuring of vervanging van banden te maken met accessoires die u hebt 
aangebracht? Dan betalen wij die kosten niet. En dan gelden 10.7 t/m 10.10 niet. 

10.13 Moet u betalen voor: 
– nieuwe sleutels omdat u ze kwijt bent, 
– nieuwe kentekenpapieren, 
– nieuwe boorddocumenten (zoals een handleiding bij het vervoermiddel) of 
– een update van het navigatiesysteem? 
Dan betalen wij die kosten niet of brengen deze bij u in rekening. En dan gelden 10.7 t/m 10.9 niet. 

10.14 Betaalt LeaseVIA toch de kosten van onderhoud, reparatie, keuringen of vervanging van banden? En moet u 
die volgens het leasecontract betalen? Dan bent u verplicht om die kosten aan ons terug te betalen. Wij sturen 
u daarvoor een rekening. 

 
11. Wanneer heeft u recht op vervangend vervoer of vergoeding van bijkomende kosten? 

 
11.1 LeaseVIA heeft altijd de mogelijkheid voor het inzetten of regelen van vervangend vervoer, de kosten voor het 

vervangend vervoer zijn voor rekening van LeaseVIA mits dit is opgenomen in het leasecontract. Zijn deze 
kosten niet opgenomen in het leasecontract dan worden deze in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor een 
rekening van LeaseVIA. 

11.2 De kosten voor vervangend vervoer, mits opgenomen in het leasecontract, vergoeden wij als u uw 
vervoermiddel langer dan een werkdag niet kunt gebruiken door: 
– onderhoud, 
– (schade)reparatie, 
– keuring of 
– vervanging van banden. 
U krijgt vervangend vervoer zolang u uw vervoermiddel niet kunt gebruiken. Staat uw vervoermiddel minder 
dan 24 uur stil? Dan krijgt u van ons geen vervangend vervoer. 

11.3 Waar komt uw vervangend vervoer vandaan? U krijgt: 
– een van onze eigen vervoermiddelen of 
– wij huren een vervoermiddel bij een ander voor u. 
U mag niet op onze kosten zelf voor een vervangend vervoermiddel zorgen. 

11.4 U haalt het vervangend vervoermiddel zelf op. U levert het ook weer zelf in op de locatie welke met verhuurder 
is afgesproken. 

11.5  Is het vervangend vervoermiddel een auto? Dan levert u die in met net zoveel brandstof in de tank als waarmee 
u hem kreeg. Moet LeaseVIA aan de verhuurder brandstof en aftankkosten betalen? Dan sturen wij u daarvoor 
een rekening. 

11.6 Wat voor vervangend vervoer krijgt u van ons? U krijgt: 
– een vervangend vervoermiddel in de normale fabrieksuitvoering 
– van één klasse lager dan uw eigen vervoermiddel. 
Is dat niet mogelijk of veel duurder dan gebruikelijk? Dan krijgt u een ander vervangend vervoermiddel. 
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11.7 Least u een bestelwagen? Dan krijgt u als vervangend vervoer een personenwagen. Duurt de vervanging 
langer dan 3 werkdagen? Dan krijgt u als vervangend vervoer 
– een bestelwagen in de normale fabrieksuitvoering 
– van één klasse lager dan uw eigen vervoermiddel. 

11.8 U gaat met het vervangend vervoermiddel net zo om als met het vervoermiddel dat u least. U heeft voor het 
vervangend vervoermiddel ook dezelfde verplichtingen. Wij tellen de gereden kilometers met het vervangend 
vervoermiddel op bij de kilometers die u per jaar mag rijden. Bekeuringen en parkeerkosten betaalt u zelf. 

11.9 Bent u met het vervoermiddel in het buitenland? Is er een reparatie nodig die niet kan wachten tot u weer in 
Nederland bent? En staat uw vervoermiddel daardoor langer dan 48 uur stil? Dan kunt u vervangend vervoer 
krijgen. 

11.10 Bent u met het vervoermiddel in het buitenland? En kunt u onverwacht niet verder rijden door een defect? 
Dan overleggen wij met u de mogelijkheden van vervangend vervoer om verder te reizen.  

11.11  Bij stilstand in het buitenland worden bijzondere kosten (bijvoorbeeld overnachting, taxi etc.) in overleg met 
LeaseVIA tot een maximum van € 200,00 per gebeurtenis vergoed. Wij vergoeden het bedrag van deze kosten 
zonder btw. U geeft ons daarvoor de originele factuur en een bewijs van betaling. 

11.12 Heeft u schade-, reparatie, onderhouds- of bijzondere kosten? En zijn deze ontstaan doordat u artikel 10 niet 
zorgvuldig bent nagekomen? Dan betaalt u zelf het vervangend vervoer. 

11.13 U betaalt ook zelf voor het vervangend vervoer als: 
– u vervangend vervoer gebruikt waarop u geen recht heeft of 
– zonder goede reden uw geleased vervoermiddel niet gebruikt.  

11.14 Heeft u volgens het leasecontract recht op vervangend vervoer en is uw vervoermiddel gestolen of vermist, 
dan krijgt u van ons vervangend vervoer. Wordt uw vervoermiddel binnen 30 dagen teruggevonden? Dan 
nemen wij de kosten voor het vervangend vervoer voor onze rekening. Wordt uw vermiste of gestolen voertuig 
niet binnen 30 dagen teruggevonden? Dan eindigt het leasecontract op de dag dat de diefstal of vermissing is 
ontdekt. U betaalt dan zelf het vervangend vervoer. 

11.15 Is het vervoermiddel niet door LeaseVIA verzekerd? Dan betaalt u zelf het vervangend vervoer: 
– bij vermissing of diefstal of 
– bij het herstel van schade. 

11.16 Kosten van het vervangend vervoer ingezet bij diefstal of vermissing worden door LeaseVIA uiterlijk 3 
werkdagen na de diefstal of vermissing doorgegeven. 

 
12. Hulpverlening 
 
12.1 We kunnen afspreken dat LeaseVIA hulp bij pech of een ongeval in binnen- en buitenland regelt. Indien 

LeaseVIA hulp bij pech of een ongeval in binnen- en buitenland regelt dan staat dat in het leasecontract. En 
dan gelden 12.2 t/m 12.4. 

12.2 De informatie over onze hulp staat in de bestuurdersdocumenten. Die vindt u in of bij het vervoermiddel en 
op onze website.  

12.3 Wij betalen de kosten van de volgende hulp: 
– sleepkosten, 

 – repatriëring, 
– noodzakelijke reparaties, 
– vervangend vervoer en 
– onvermijdelijke bijkomende kosten (bijv. overnachting, taxi, etc. in het buitenland). 
Wij betalen alleen de kosten die in overleg met LeaseVIA zijn besproken en overeengekomen. 

12.4 U betaalt zelf voor hulp die u nodig heeft als: 
– u zich niet aan afspraken of voorschriften heeft gehouden, 
– u het vervoermiddel niet op tijd heeft onderhouden of 
– de bestuurder schuld heeft aan wat er is voorgevallen waarbij hij anders had kunnen handelen, maar dat 
niet heeft gedaan. 
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13. Wat moet u doen bij schade of diefstal? 
 
13.1 Heeft uw vervoermiddel schade? Of is er met het vervoermiddel schade veroorzaakt aan iets of iemand 

anders? Kan iets anders tot vermissing of schade aan het vervoermiddel leiden? Bijvoorbeeld inbraak in of 
diefstal van het vervoermiddel.  Zijn sleutels of andere zaken die bij het voertuig horen kwijt? Meld elk voorval 
binnen 24 uur aan LeaseVIA. Volg daarna onze aanwijzingen op.  

13.2 Is er schade zoals bedoeld bij 13.1? Dan zorgt u dat u binnen 48 uur een Europees schadeaangifteformulier 
invult. Was u niet de bestuurder? Laat dan de bestuurder zo’n formulier invullen. Stuur het formulier met 
handtekeningen digitaal naar LeaseVIA. Ook daarna kunnen wij, onze verzekeraar of andere bevoegde 
personen u nog om informatie vragen. U bent verplicht om alle informatie te geven die nodig is om de schade 
te regelen. 

13.3 U waarschuwt direct de politie of laat de politie waarschuwen als: 
– er iemand gewond of dood is, 
– het vervoermiddel vermist is, 
– u op andere wijze de macht over het vervoermiddel kwijt bent of 
– het vervoermiddel door een onbekende beschadigd is.    

13.4  Heeft uw vervoermiddel schade veroorzaakt aan iets of iemand anders? Dan zegt u niets waardoor een 
ander kan denken dat u erkent: 
– dat u de schade moet vergoeden of 
– dat u aansprakelijk bent. 
Was u niet zelf de bestuurder? Dan geldt dit ook voor de bestuurder. 

13.5 Handelt u in strijd met 13.1 t/m 13.4? En lijden LeaseVIA of haar verzekeraar daardoor schade? Dan moet u 
die schade betalen. 

13.6 Voor het herstel van de schade aan uw vervoermiddel volgt u de instructies van LeaseVIA. 

 
14. Verzekering in het leasecontract   
 
14.1 Wij kunnen met u afspreken dat wij het vervoermiddel verzekeren. Dit staat dan in het leasecontract. En dan 

gelden 14.2 t/m 14.17. 
14.2 Wij sluiten een WA- en Cascoverzekering, te noemen verzekering, af voor zolang de leaseperiode duurt. Wij 

kunnen ervoor kiezen om zelf het cascorisico te dragen. 
14.3 U gaat akkoord met de voor deze verzekering geldende voorwaarden van de verzekeraar en/of de door 

LeaseVIA gehanteerde voorwaarden.  
14.4  Mocht de verzekeraar of LeaseVIA een aanvullend alarmsysteem vereisen dan bent u verplicht deze op te 

nemen in het leasecontract. Kosten voor onderhoud en keuring van het alarmsysteem worden opgenomen in 
het leasecontract. Kosten van een mobiel abonnement voor een alarmsysteem zijn voor rekening van u. 

14.5 Wilt u de voorwaarden van de verzekering hebben? Op uw verzoek sturen wij ze digitaal toe. 
14.6 De verzekeraar van LeaseVIA vergoedt in een aantal gevallen niets. Dat zijn uitsluitingen. Deze uitsluitingen 

staan in de voorwaarden van de verzekering. 
14.7 Is er sprake van een uitsluiting? En heeft de verzekeraar de schade toch vergoed? Dan moet LeaseVIA het 

uitgekeerde bedrag betalen aan de verzekeraar. U moet dat bedrag weer aan ons betalen. Wij sturen u 
daarvoor een rekening. 

14.8 Is er sprake van een uitsluiting? En moet LeaseVIA de schade zelf vergoeden? Dan moet u dat bedrag aan ons 
betalen. Wij sturen u daarvoor een rekening. 

14.9 In een aantal gevallen komt schade voor uw rekening. U moet die schade dan aan ons betalen. Het gaat om 
schade die komt door: 
-   handelingen die in strijd zijn met artikel 9 van deze voorwaarden, 

 -  handelingen die in strijd zijn met artikel 10.1 t/m 10.4 van deze voorwaarden,  
 -  diefstal van het vervoermiddel waarbij blijkt dat u niet alle voorzorgsmaatregelen tegen diefstal hebt 

genomen. 
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14.10 Is uw vervoermiddel gestolen of vermist? Of bent u op andere wijze de macht over uw vervoermiddel kwijt? 
Meld dit dan bij LeaseVIA en lever binnen 48 uur alle sleutels, diefstalblokkeringen en kentekenbewijzen bij 
ons in. Doet u dat niet en ontstaat er schade, dan moet u die schade aan ons betalen. Dit geldt niet als u niets 
kon inleveren omdat er sprake is van diefstal met braak of van bedreiging. 

14.11 Bent u volledig aansprakelijk voor de gebeurtenis? Dan bent u ook volledig aansprakelijk voor de schade van 
de verzekeraar of derde. 

14.12 Bent u volledig aansprakelijk voor schade? Dan bent u ook aansprakelijk voor de overige schade van LeaseVIA 
en derde. Bijvoorbeeld: bedrijfsschade, waardevermindering en rentederving. Is er schade omdat het 
vervoermiddel is vermist? Of zijn de herstelkosten hoger dan het verschil tussen de dagwaarde en de 
restwaarde? Dan bepalen wij de schade als volgt: dagwaarde min restwaarde is schadebedrag. Wij sturen u 
een rekening voor alle schade waarvoor u aansprakelijk bent.  

14.13 U bent bij schade aansprakelijk voor het eigen risico per gebeurtenis. De hoogte van het eigen risico staat in 
het leasecontract.  

14.14 Was de bestuurder jonger dan 24 jaar toen de schade ontstond? Dan wordt het eigen risico vermeld op het 
leasecontract verhoogd met € 300,00.  

14.15 Betaalt iemand anders later nog de volledige schade? Dan betalen wij het bedrag van het eigen risico aan u 
terug. 

14.16 Niet verhaalbare schade is een schade die niet verhaald kan worden bij een tegenpartij, veroorzaakt door: 
– ruitschade, 
– (eenzijdige) aanrijding, 
– van de weg raken, 
– andere oorzaken die van buitenaf komen, 
– vermissing van het vervoermiddel of 
– vermissing van onderdelen van het vervoermiddel. 

14.17 U betaalt zelf de schade aan het vervoermiddel door de volgende oorzaken: 
– onzorgvuldig gebruik, 
– overbelading of 
– overbelasting. 

14.18 Onder het vervoermiddel zijn aangebrachte opties of accessoires welke zijn opgenomen in het leasecontract 
standaard meeverzekerd. Door u betaalde en aangebrachte accessoires of bestikkering zijn tot een maximum 
van € 750,00 meeverzekerd. 

 
15. Wanneer moet u zelf een verzekering (WA- en cascoverzekering) afsluiten?    
 
15.1 Zit in het leasebedrag geen vergoeding voor de dekking van verzekering (WA- en Cascoverzekering)? Dan staat 

dat in het leasecontract. En dan gelden 15.2 t/m 15.17.  
15.2 Voordat de leaseperiode begint moet u een verzekering afsluiten. Dat moet u doen bij een door de 

Nederlandsche Bank (DNB) geaccepteerde verzekeraar die in Nederland gevestigd is. Tijdens de leaseperiode 
moet u deze verzekering in stand houden.  

15.3 De dekking van deze verzekering moet minstens gelijk zijn aan de dekking van de verzekeraar van LeaseVIA.  
15.4 Bij vermissing, totaalverlies of total loss schade geldt het volgende: Betaalt de verzekeraar de schade niet 

volledig? Dan moet u het ontbrekende bedrag zelf aan LeaseVIA betalen. Wij gaan daarvoor uit van de waarde 
van het vervoermiddel in onze boekhouding.  

15.5 U bent volledig aansprakelijk voor de gevolgen van cascoschade. Artikel 15.4 geldt hier. Heeft LeaseVIA een 
schadevergoeding ontvangen? Dan verminderen wij het bedrag dat u aan ons moet betalen daarmee.  

15.6 Kreeg u vervangend vervoer gedurende de vaststelling van de schade? Dan moet u dat zelf betalen. Zijn de 
kosten aan LeaseVIA berekend dan ontvangt u een rekening voor deze kosten. 

15.7  Het vervoermiddel zal worden uitgebreid met een aanvullend alarmsysteem als de verzekeraar van het 
vervoermiddel dit vereist. Het is lessee verplicht gedurende de looptijd van het leasecontract het systeem 
volledig functionerend te behouden en periodiek te laten keuren.  
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15.8 Alle kosten voor onderhoud keuring en een mobiel abonnement voor het vereiste alarmsysteem zijn voor 
rekening van u. 

15.9 De cascoverzekering moet ook dekking bieden voor waardevermindering van het vervoermiddel. 
15.10 Heeft u meer leasecontracten met LeaseVIA? Dan moet elk vervoermiddel verzekerd zijn.  
15.11 Heeft u het polisblad ontvangen? Dan moet u meteen een afschrift aan LeaseVIA sturen. Op verzoek van 

LeaseVIA wordt het polisblad gedurende het leasecontract altijd door u afgegeven. 
15.12 In de WA-verzekering moet staan dat LeaseVIA ook een verzekerde is.   
15.13 In de cascoverzekering moet staan dat vergoedingen voor schade altijd direct aan LeaseVIA betaald worden.  
15.14 Het eigen risico mag niet hoger zijn dan € 500,00 per schade. Dat geldt voor de WA- en cascoverzekering. 
15.15 Wil de verzekeraar de verzekering beëindigen of tijdelijk stopzetten? Dan moet hij dat minstens 10 dagen van 

tevoren aan LeaseVIA laten weten. De verzekeraar moet schriftelijk vastleggen dat hij dat zal doen. 
15.16 Wordt de verzekering door u of uw verzekeraar beëindigd dan bent u verplicht dit minimaal 10 dagen voor 

opzegging aan LeaseVIA te laten weten. 
15.17 U krijgt het vervoermiddel pas nadat de verzekeraar schriftelijk aan LeaseVIA heeft laten weten dat aan 15.12 

en 15.13 is voldaan. De leaseperiode kan dan al begonnen zijn volgens lid 4.1. 
15.18 Is er schade? Dan geldt ook voor u artikel 13. Tevens moet u dit direct aan de verzekeraar melden. U moet ook 

alles doen wat nodig is voor het recht op schadevergoeding. 
15.19 LeaseVIA mag ook alles doen wat nodig is voor het recht op schadevergoeding. Zo nodig namens u. U geeft 

ons daarvoor toestemming door ondertekening van het leasecontract.   
15.20 Moeten wij schade aan iemand anders vergoeden? En is die met of door het vervoermiddel veroorzaakt. Dan 

moet u die schade betalen. Wij sturen u daarvoor een rekening. 
15.21 Heeft de WA-verzekeraar aan iemand anders schade vergoed? En moet LeaseVIA dat schadebedrag aan de 

verzekeraar betalen? Dan moet u dat bedrag aan ons betalen. 
15.22 Mogelijk moet u voor schade aan of verlies van het vervoermiddel een bedrag aan LeaseVIA betalen. Daarvoor 

vragen wij van u een zekerheid. Als zekerheid spreekt u met ons af dat de verzekeraar elke schadevergoeding 
aan LeaseVIA uitbetaalt zonder rechten van derden. Dit geldt voor schadevergoedingen die onder de polis 
vallen en waar u recht op heeft. U tekent daarvoor het WM1192-formulier.  

  
16. Schadeverzekering voor inzittenden  
 
16.1 Wij kunnen met u afspreken dat wij een schadeverzekering voor inzittenden afsluiten. Dan staat dat in het 

leasecontract. En dan gelden 16.2 en 16.4. 
16.2 LeaseVIA sluit een schadeverzekering voor inzittenden af. Tijdens de leaseperiode houden we deze verzekering 

in stand. De dekking staat in de voorwaarden van deze verzekering.  
16.3  Wilt u de voorwaarden van de verzekering hebben? Op uw verzoek sturen wij ze digitaal toe. 
16.4 De schadeverzekering voor inzittenden vergoedt maximaal € 1.000.000,00 per schadegeval.  

 
17. Wanneer is LeaseVIA aansprakelijk voor schade? 
 
17.1 LeaseVIA is niet aansprakelijk voor schade van u als afspraken niet zijn nagekomen of als er onrechtmatig is 

gehandeld, tenzij er bij LeaseVIA sprake is van opzet of grove schuld van haar leidinggevende of 
ondergeschikte. 

17.2 Functioneert het vervoermiddel niet of niet goed. En wist LeaseVIA daarvan bij het tekenen van het 
leasecontract of hoorden wij dat te weten. Dan zijn wij aansprakelijk voor schade. 

17.3 Kan het vervoermiddel door een gebrek niet of niet volledig worden gebruikt. Dan kunt u betaling van het 
leasebedrag niet verminderen of tijdelijk stopzetten. Behalve als LeaseVIA wist van het gebrek bij het tekenen 
van het leasecontract of dat hoorde te weten. 

17.4 Is LeaseVIA aansprakelijk voor schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot een maximumvergoeding. Dat 
maximum is 3 leasetermijnen van het vervoermiddel. 
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18. Informatie verstrekken aan LeaseVIA  
 
18.1 Als LeaseVIA daarom vraagt, laat u ons direct het volgende weten: 

- de kilometerstand van dat moment, 
- de persoons- en adresgegevens van de bestuurder als er sprake is van verdenking van een strafbaar feit, 
- de locatie van het vervoermiddel. 
In het privacy-regelement van LeaseVIA staat hoe wij met deze gegevens omgaan. 
 

18.2 Zonder dat wij daarom vragen, moet u ons direct inlichten: 
- als op het vervoermiddel beslag is gelegd en over de persoons- en adresgegevens van de beslaglegger, 
- als de kilometerteller niet (volledig) werkt,  
- als er een grote kans is dat u het leasebedrag niet kunt betalen, 
- bij wijziging van uw adres, rechtspersoonlijkheid of naam, 
- als de meerderheid van uw aandelen een andere eigenaar krijgt, 
- als de bezittingen van uw onderneming voor meer dan de helft een andere eigenaar krijgen, 
- als een andere persoon of andere personen u gaan vertegenwoordigen. 

18.3 U moet zich houden aan 18.1 en 18.2. Doet u dat niet, dan moet u ons onmiddellijk een boete betalen. Wij 
hoeven u vooraf geen brief te sturen waarin staat dat u zich niet aan de afspraken houdt. De boete bedraagt 
€ 250,00 voor elke overtreding en voor elke dag dat de overtreding duurt. 

18.4 U moet zich houden aan 18.1 en 18.2. Doet u dat niet en lijdt LeaseVIA daardoor schade dan heeft LeaseVIA 
het recht om naast de boete van 18.3 volledige vergoeding van de door LeaseVIA geleden schade te vorderen. 
U bent in dat geval verplicht ook de volledige schade van LeaseVIA te vergoeden. 

 
19. Boetes en andere maatregelen  
 
19.1 U bent aansprakelijk voor boetes en gevolgen van andere maatregelen die te maken hebben met het 

vervoermiddel. U bent ook aansprakelijk als deze aan LeaseVIA worden opgelegd. U bent niet aansprakelijk als 
de boetes en maatregelen veroorzaakt zijn door LeaseVIA.     

19.2 Ontvangt LeaseVIA een boete? Dan sturen wij deze naar u met het verzoek deze op tijd te betalen aan het 
Centraal Justitieel Incasso Bureau. Wij sturen de boete één keer en digitaal aan u door. 

19.3 Ontvangen wij een aanmaning van het Centraal Justitieel Incasso Bureau? Dan heeft u de boete niet op tijd 
betaald. LeaseVIA betaalt het boetebedrag dan direct aan het Centraal Justitieel Incasso Bureau. U moet het 
betaalde bedrag, plus € 10,00 administratiekosten, aan LeaseVIA betalen. Wij sturen u daarvoor een rekening. 

19.4 Heeft u onbetaald of fout geparkeerd? En ontvangen wij daarvoor een beschikking parkeerbelastingen. Dan 
betalen wij die direct. U moet het betaalde bedrag, plus  
€ 10,00 administratiekosten aan LeaseVIA betalen. Wij sturen u daarvoor een rekening. 

 
20. Beslag op het vervoermiddel 
 
20.1 Legt iemand beslag op het vervoermiddel? Dan bent u aansprakelijk voor de kosten en schade die daardoor 

ontstaan. Behalve als het beslag aantoonbaar door LeaseVIA is veroorzaakt. 
20.2 U geeft LeaseVIA toestemming om bij beslag op het vervoermiddel alles te doen om het beslag op te heffen.  
20.3 Legt iemand beslag op het vervoermiddel? Dan moet u het leasebedrag blijven betalen. Ook als het beslag 

langer duurt dan de leaseperiode. 
20.4 Legt iemand beslag op het vervoermiddel? Dan moet u de beslaglegger direct laten weten dat het 

vervoermiddel eigendom is van LeaseVIA. Dit kan doormiddel van het geven van inzicht in het leasecontract. 
20.5 Indien het vervoermiddel niet meer binnen uw bereik is bent u verplicht LeaseVIA direct op de hoogte te 

brengen. Tevens zal u alles wat binnen de wettelijke mogelijkheden ligt gebruiken voor het herstellen van de 
bereikbaarheid van het vervoermiddel.  
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20.6 LeaseVIA kan de voor de bescherming van haar rechten noodzakelijke maatregelen treffen om het 
vervoermiddel binnen bereik van LeaseVIA te behouden of te verkrijgen.  U machtigt LeaseVIA hierbij deze 
maatregelen eventueel in uw naam te treffen. 

 
21. Hoe betaalt u ons? 
 
21.1 U betaalt het leasebedrag maandelijks vooraf. Andere bedragen moet u binnen veertien dagen na de 

factuurdatum betalen.    
21.2 U geeft ons toestemming om de bedragen die u ons moet betalen met een automatische incasso af te schrijven 

van uw bankrekening. Wij schrijven de bedragen af van het IBAN-nummer dat u aan ons heeft opgegeven. Wij 
doen dat op of kort voor het moment dat u moet betalen. 

21.3 U zorgt ervoor dat er altijd voldoende geld op uw bankrekening staat. Kunnen wij een bedrag niet van uw 
bankrekening afschrijven? Of wordt een bedrag na onze incasso door de bank teruggestort? Dan zorgt u dat u 
uiterlijk binnen 5 werkdagen het bedrag aan ons betaalt. 

21.4 Trekt u de toestemming voor automatische incasso van een bankrekening in? Dan geeft u ons op tijd 
toestemming voor een nieuwe automatische incasso van een andere bankrekening. U zorgt ervoor dat de 
nieuwe toestemming uiterlijk ingaat op het tijdstip waarop de oude vervalt. 

21.5 Betaalt u te laat? En betaalt u ook na twee herinneringen niet? Dan moet u ons ook de wettelijke rente betalen. 
21.6 Betaalt u ons niet? Dan moet u ons alle kosten betalen die wij hebben om te zorgen dat wij het geld van u 

krijgen. Dat zijn de kosten van advocaten, deurwaarders of anderen en alle wettelijke kosten. 

 
22. Het leasecontract eerder beëindigen dan afgesproken 
 
22.1 LeaseVIA kan het leasecontract eerder beëindigen dan we hebben afgesproken. Wij mogen dat meteen doen 

in de hierna genoemde gevallen. En, als dat van toepassing is, zonder u eerst een brief te sturen waarin staat 
dat u uw verplichtingen moet nakomen. 
1. Als u overlijdt. 
2. Als uw onderneming of organisatie wordt ontbonden. 
3. Als u uw bedrijfsactiviteiten beëindigt. 
4. Als u zich in het buitenland vestigt. 
5. Als u een aanvraag van faillissement heeft ingediend. 
6. Als u failliet bent verklaard. 
7. Als u persoonlijk in de schuldsanering komt. 
8. Als u uitstel van betaling aan uw schuldeisers aanvraagt. 
9. Als u geen zelfstandige zakelijke beslissingen meer mag nemen (curatele). 
10. Als u niet meer zelf mag beslissen over uw vermogen of delen daarvan. 
11. Als de zekerheden die u ons gegeven heeft helemaal of voor een deel wegvallen. 
12. Als verzekeringen die u zelf voor het vervoermiddel heeft afgesloten worden beëindigd of tijdelijk 

stopgezet. 
13. Als u bij het tekenen van het leasecontract belangrijke informatie niet of onjuist heeft doorgegeven. En 

LeaseVIA bij de juiste informatie het leasecontract niet of anders zou hebben afgesloten. 
14. Als u het leasebedrag niet op tijd heeft betaald.   
15. Als u op andere wijze dan hiervoor genoemd afspraken uit het leasecontract niet bent nagekomen.  
16. Als geen enkele verzekeraar uw WA- en cascoschade nog wil verzekeren. 
17. Als het vervoermiddel meer dan dertig dagen achter elkaar vermist is. 
18. Als herstel van het vervoermiddel niet meer mogelijk is. 
19. Als de kosten van herstel hoger zijn dan de dagwaarde. 
20. Als de kosten van herstel te hoog zijn in verhouding tot de resterende duur van de leaseperiode. 
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22.2 Beëindigen wij het contract eerder vanwege punt 1 tot en met 16 onder 22.1? Dan moet u ons de kosten 
vergoeden die wij lijden door het voortijdig beëindigen van het contract. De hoogte van die kosten stellen wij 
als volgt vast: 50% van het totaalbedrag aan leasebedragen dat u ons nog zou betalen als de overeenkomst 
niet was beëindigd. Deze kosten worden vermeerderd of verminderd met de afrekening van de werkelijk 
gereden kilometers. 

22.3 Bent u volgens het leasecontract nog andere bedragen aan ons verschuldigd? Die moet u ook betalen. 
22.4 Wilt u het leasecontract zelf eerder beëindigen dan we hebben afgesproken? Dat kan schriftelijk met een 

opzegtermijn van 30 dagen. U betaalt ons dan ook een vergoeding. Dat is de afkoopsom. De afkoopsom is 50% 
van het totaalbedrag aan leasebedragen dat u ons nog zou betalen als de overeenkomst niet was beëindigd. 
Nadat schriftelijk is vastgelegd en ondertekend dat u en LeaseVIA het eens zijn over de afkoopsom, zal 
LeaseVIA het leasecontract beëindigen. Wij sturen u een rekening voor de afkoopsom. U moet de afkoopsom 
in één keer betalen. Zijn wij het niet eens over de afkoopsom? Dan kunt u het leasecontract niet beëindigen. 

 
23. Hoe levert u het vervoermiddel in? 
 
23.1 Aan het einde van de leaseperiode levert u het vervoermiddel in. Dat doet u bij het kantoor van LeaseVIA, 

Bedrijfsweg 19 in Oisterwijk. Uiterlijk drie werkdagen voor het einde van de leaseperiode maakt u daarvoor 
een afspraak met LeaseVIA. 

23.2  Wilt u het vervoermiddel na de leaseperiode in gebruik houden? Dat kan na overleg vooraf met LeaseVIA. 
LeaseVIA spreekt met u af onder welke voorwaarden u het vervoermiddel in gebruik kunt houden. De afspraak 
gaat in als de voorwaarden door LeaseVIA schriftelijk zijn bevestigd. 

23.3 Als u het vervoermiddel inlevert bij LeaseVIA dan wordt er samen met u een innameformulier opgesteld. Daarin 
staat: 
- wat de fysieke conditie van het vervoermiddel is, 
- de datum en tijd waarop u het vervoermiddel hebt ingeleverd, 
- de kilometerstand en 
- welke zaken u samen met het vervoermiddel hebt ingeleverd. 
U krijgt een kopie van het formulier. 

23.4 Wilt u het vervoermiddel op een andere locatie achterlaten? Dat kan na overleg met LeaseVIA. En dan gelden 
de volgende voorwaarden: 
- de locatie is een erkend bedrijf dat in Nederland is gevestigd, 
- het bedrijf is erkend reparatie- en onderhoudsbedrijf of dealer van het merk van uw vervoermiddel, 
- het bedrijf wil het vervoermiddel in ontvangst nemen, 
- u betaalt de kosten van vervoer van het vervoermiddel (max. € 250,00) naar LeaseVIA, 
- LeaseVIA inspecteert het vervoermiddel zonder uw aanwezigheid, 
- LeaseVIA vult zonder uw aanwezigheid een innameformulier in waarin de uiterlijke condities en de 

werkelijke kilometerstand van het vervoermiddel zijn opgegeven, 
- wat LeaseVIA in het innameformulier zet is definitief, 
- u bent aansprakelijk voor schade aan het vervoermiddel totdat LeaseVIA het vervoermiddel geïnspecteerd 

heeft. 
U krijgt een kopie van het innameformulier. Die geeft LeaseVIA u uiterlijk binnen 10 werkdagen nadat u het 
vervoermiddel heeft achtergelaten op de andere locatie. 

23.5 Alle spullen die bij het vervoermiddel horen, levert u samen met het vervoermiddel in. Dat zijn: 
- alle accessoires, 
- kentekenbewijzen, 
- alle (originele) sleutels, 
- het onderhoudsboekje en 
- alle overige spullen die bij het vervoermiddel horen.  

23.6 LeaseVIA gebruikt richtlijnen om te beoordelen of u het vervoermiddel in goede toestand inlevert. En om te 
beoordelen of LeaseVIA een schade aan het vervoermiddel kan accepteren. LeaseVIA geeft u deze richtlijnen 
bij het tekenen van de mantelovereenkomst. Tevens staan deze op de website van LeaseVIA vermeld. 
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23.7 Nadat u het vervoermiddel hebt ingeleverd, krijgt u van LeaseVIA een opgave van de schade die LeaseVIA 
geconstateerd heeft. Daaronder vallen geen kleine beschadigingen die komen door het normaal gebruik 
tijdens de leaseperiode. (Zie richtlijnen inleveren vervoermiddel.) 

23.8 Is het vervoermiddel bij inlevering beschadigd? En is deze schade bekend en reeds eerder gemeld door middel 
van een schadeaangifteformulier? Maar is de schade nog niet hersteld? Dan moet u een eigen risico betalen. 
LeaseVIA stuurt u daarvoor een rekening. 

23.9 Wordt de schade door de verzekeraar niet geaccepteerd? Dan moet u de schade in zijn geheel betalen. 
LeaseVIA stuurt u daarvoor een rekening. 

23.10 Levert u het vervoermiddel in en is er schade aan het vervoermiddel die u niet bij LeaseVIA gemeld heeft? Dan 
laat LeaseVIA de schade taxeren. U betaalt dan het schadeherstel en de taxatiekosten. 

23.11 Levert u het vervoermiddel te laat in? Dan blijft u het leasebedrag betalen. En ook uw andere verplichtingen 
blijven bestaan. 

23.12 Is het vervoermiddel onveilig? Of heeft het grote technische gebreken? Dan kan LeaseVIA eisen dat u het 
vervoermiddel inlevert. Doet u dat niet? Dan betaalt u alle kosten die daardoor ontstaan. 

 
24. Aansprakelijkheid voor de manier waarop anderen met het vervoermiddel omgaan  

 
 Gebruiken anderen het vervoermiddel? Of beschikken zij er op een andere manier over? Dan bent u 

aansprakelijk voor de manier waarop zij met het vervoermiddel omgaan. Deze aansprakelijkheid is gelijk aan 
uw eigen aansprakelijkheid voor het vervoermiddel. Dit geldt niet als het vervoermiddel gestolen is en u 
daarvan direct aangifte hebt gedaan bij de politie. Het proces-verbaal moet u meteen aan LeaseVIA geven. 
Moet u de schade door diefstal wel betalen? Dan betaalt u ook de kosten die ontstaan door de gevolgen van 
de diefstal. 

 
25. Regeling voor grijze kentekens 
 
25.1  Is het vervoermiddel volgens de wet een bestelauto? Dan gelden 25.2 tot en met 25.6.  
25.2 U zorgt dat wij bij het tekenen van het leasecontract ook een verklaring krijgen waarin staat dat u 

ondernemer bent. U zorgt dat de verklaring door een bevoegde persoon is ingevuld en ondertekend. En u 
geeft ons de gegevens van een legitimatie van deze persoon. In de verklaring moet staan dat:  
- u ondernemer bent volgens artikel 7 van de Wet op de Omzetbelasting, 
- het geen ondernemerschap is volgens artikel 7, lid 6 van deze wet, 
- de bestelauto noodzakelijk is voor uw onderneming, 
- u het LeaseVIA meteen laat weten indien er wijzigingen zijn binnen u onderneming, 
- u de verklaring meteen intrekt als er wijzigingen zijn binnen u onderneming. 

25.3 Als LeaseVIA daarom vraagt, laat u ons een machtiging zien waarin staat dat: 
- de persoon uit 25.2 bevoegd is om de verklaring te ondertekenen, 
- de persoon uit 25.2 bevoegd is om het leasecontract te sluiten. 

25.4 U mag de bestelauto niet zo veranderen dat het geen bestelauto meer is. 
25.5 Voldoet u niet langer aan 25.2 tot en met 25.4? Dan laat u dat LeaseVIA direct schriftelijk weten. En u trekt de 

verklaring uit 25.2 meteen in. Wij kunnen het leasecontract dan beëindigen. U betaalt ons dan een 
schadevergoeding volgens 22.2. 

25.6 Komt u de afspraken in 25.2 tot en met 25.5 niet na? Dan bent u zelf volledig verantwoordelijk voor alle 
gevolgen. 
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26. Tankpas  
 

26.1 Wij kunnen afspreken dat u een tankpas krijgt. Dat staat dan in het leasecontract. En dan gelden 26.2 tot en 
met 26.9. 

26.2 U krijgt van LeaseVIA een tankpas zolang de leaseperiode duurt. Met de tankpas kunt u brandstof tanken voor 
het vervoermiddel. Tevens is het mogelijk, in overleg, de tankpas in te richten voor het aankopen van 
aanvullende diensten. 

26.3 LeaseVIA betaalt de kosten van de brandstof, motorvloeistoffen en ingeregelde diensten. U betaalt de kosten 
van de brandstof, motorvloeistoffen en ingeregelde diensten aan LeaseVIA. En u betaalt een bedrag voor onze 
werkzaamheden. Wij sturen u daarvoor een rekening. 

26.4 U betaalt LeaseVIA maandelijks een voorschot voor brandstof en tankpas. Het bedrag van het voorschot 
spreken we bij het begin van de Leaseperiode af. Voor het bedrag van het voorschot kijken we naar: 
- het aantal kilometers dat u per jaar rijdt, 
- het gemiddeld verbruik en 
- de hoogte van de brandstofprijs. 
Verandert A of B? Dan verandert ook het bedrag van het voorschot. 

26.5 Maandelijks vergelijkt LeaseVIA het voorschot met het bedrag waarvoor u heeft getankt en motorvloeistoffen 
en/of diensten heeft afgenomen. Heeft u te weinig voorschot betaald? Dan moet u bijbetalen. Wij sturen u 
daarvoor een rekening. Heeft u te veel voorschot betaald? Dan betalen wij u terug wat u te veel heeft betaald. 

26.6 Elk bedrag dat met de tankpas is betaald, komt terug in een maandelijks overzicht. Wij verrekenen dat met 
het betaalde brandstofvoorschot. 

26.7 Betaalt u met de tankpas? Dan voert u steeds het aantal kilometers in dat op de kilometerteller staat.  
26.8 Bent u de tankpas kwijt? Dan laat u dat onmiddellijk aan LeaseVIA weten.  
26.9 Is de leaseperiode voorbij? Dan levert u de tankpas in. 

 
27. Wat doen wij met persoonsgegevens?  
 
27.1 Wij noteren uw persoonsgegevens in onze administratie. En ook de persoonsgegevens van de regelmatige 

bestuurders van het vervoermiddel. Dat doen wij om de leaseovereenkomst uit te voeren en om wettelijke 
plichten na te komen. 

27.2 De personen uit 27.1 kunnen hun persoonsgegevens inzien. Zij kunnen ons vragen om gegevens te verbeteren 
zoals de Algemene Verordening Gegevensverwerking voorschrijft.  

27.3 De personen uit 27.1 kunnen schriftelijk om de volledige privacyverklaring en/of verwerkersovereenkomst van 
LeaseVIA vragen. Op het moment dat wij de vraag krijgen, moeten wij binnen 72 uur de privacyverklaring en/of 
verwerkersovereenkomst geven. 

 
28. Eigendom  
 
28.1 Het vervoermiddel is en blijft eigendom van LeaseVIA. U mag het vervoermiddel niet verkopen, aan een ander 

geven of als onderpand gebruiken. Dit geldt ook voor onderdelen van het vervoermiddel die eigendom zijn 
van LeaseVIA. 

28.2 Het vervoermiddel blijft volledig eigendom van LeaseVIA. Heeft u met ons een leasecontract afgesloten op 
basis van een slotsom of koopoptie? Dan gaat het eigendom van het vervoermiddel over zodra u: 
- alle leasetermijnen aan ons heeft voldaan, 
- alle (openstaande) facturen betaald heeft en 
- de slotsom of koopoptie voldaan heeft. 

28.3 LeaseVIA mag het eigendom van het vervoermiddel aan een ander overdragen. En mag het vervoermiddel ook 
aan een ander in onderpand geven.  
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28.4 Komt LeaseVIA haar verplichtingen aan een ander niet na? Dan kan die ander het vervoermiddel van u opeisen. 
U moet het vervoermiddel dan direct aan die ander afgeven. U mag dat niet weigeren. Ook niet als u nog geld 
of andere zaken van LeaseVIA tegoed heeft. U moet het vervoermiddel afgeven op de locatie die de ander 
aanwijst. 

28.5 Gebeurt 28.3 of 28.4? Dan eindigt het leasecontract met LeaseVIA volgens de wet meteen. 
28.6 Gebeurt 28.3 of 28.4? En wil de ander het leasecontract met u voortzetten? Dan bent u verplicht om een 

leasecontract met die ander te sluiten voor de rest van de looptijd. Daarbij gelden dezelfde rechten en plichten 
als in het Leasecontract dat u met LeaseVIA had. 

28.7 De artikelen 7:226 en 7:227 uit het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing. 
28.8 LeaseVIA of u kunnen 28.1 tot en met 28.5 niet buiten werking stellen. 

 
29. Andere afspraken 

      
29.1     Welke n.a.w.- gegevens gelden voor alle zaken rond het leasecontract? LeaseVIA gaat altijd uit van de laatste 

gegevens die wij hebben ontvangen. N.a.w.- gegevens zijn de volgende gegevens over uzelf en over de 
bestuurder van het vervoermiddel: 
– naam, 
– adres, 
– woon- of vestigingsplaats, 

 – (mobiel) telefoonnummer,  
 – geboortedatum en -plaats, 
 – rijbewijsnummer, geldige categorieën en geldigheidsdatum (indien vereist) 
29.2 Zijn er meerdere (rechts)personen met wie LeaseVIA het leasecontract sluit? Dan is elke (rechts)persoon 

afzonderlijk aansprakelijk voor het nakomen van alle afspraken in het leasecontract.  
29.3 Voor deze voorwaarden en onze overeenkomsten geldt het Nederlandse recht.  


