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A ANVULLENDE VOORWAARDEN
K EURMERK P RIVATE L EASE R IEMERSMA L EASING
D . DE DOCUMENTEN VAN DE LEASEOVEREENKOMST EN HUN ONDERLINGE RANGORDE

A RTIKEL 1
Waar vindt u de verzekeringsvoorwaarden?
Voor de actuele verzekeringsvoorwaarden verwijzen wij u naar onze website
www.riemersmaleasing.nl. De geldende verzekeringsvoorwaarden ontvangt u tegelijkertijd met de
Private Leaseovereenkomst.
F . DE DUUR VAN DE LEASEOVEREENKOMST EN INGANG VAN DE LEASEPERIODE

A RTIKEL 7
Wanneer eindigt de leaseperiode?
De leaseperiode eindigt zodra de duur is verstreken zoals in de leaseovereenkomst met u is
overeengekomen, echter met een maximum van 60 maanden en/of met een maximum kilometrage
van 120.000 kilometer voor benzineauto’s en 150.000 kilometer voor dieselauto’s.
G . AFLEVERING VAN HET VOERTUIG ; PERMANENTE VERVANGING IN VERBAND MET HOGE
REPARATIE - OF ONDERHOUDSKOSTEN ; TENAAMSTELLING VAN HET KENTEKEN

A RTIKEL 8
Waar kunt u het voertuig afhalen en wat moet u meenemen?
U ontvangt van ons een bericht zodra bekend is waar u het voertuig in onderling overleg kunt afhalen.
Het voertuig dient door de persoon of personen met wie de leaseovereenkomst is gesloten te worden
afgehaald. U dient zich te legitimeren met een geldig rijbewijs.

A RTIKEL 11
Wordt het kenteken op uw naam of op naam van Riemersma Leasing gesteld?
Het kenteken wordt op uw naam gesteld. De Registratie Tenaamstelling Leasemaatschappijen (RTL)
komt ten name van Riemersma Leasing.
H . HET TERMIJNBEDRAG , WIJZIGING VAN HET TERMIJNBEDRAG , MEERKILOMETERS EN DE
WAARBORGSOM

A RTIKEL 12 & 39
Vanaf wanneer heeft u recht op vervangend vervoer tijdens reparatie of onderhoud?
In afwijking op hetgeen gesteld in artikel 39 van de algemene voorwaarden, heeft u recht op
vervangend vervoer na 48 uur tijdens reparatie of onderhoud in Nederland. Tegen meerprijs kunt u
kiezen voor vervangend vervoer na 24 uur.
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A RTIKEL 15
Wat gebeurt er bij meer- of minderkilometers dan overeengekomen?
De meerkilometers worden jaarlijks in rekening gebracht aan de hand van de door u opgegeven
kilometerstand tegen de meerkilometerprijs die is overeengekomen in het leasecontract.
Indien er sprake is van minder gereden kilometers worden deze jaarlijks aan u betaald door de
jaarlijks opgegeven kilometerstand tegen de minderkilometerprijs die is overeengekomen in het
leasecontract te verrekenen.

A RTIKEL 16
Wat is de hoogte van de waarborgsom?
U dient de waarborgsom ter hoogte van 1 maal het termijnbedrag binnen 1 week na het verstrijken
van de bedenktijd te betalen. Dan pas gaan wij over tot het bestellen van het voertuig.
I . BETALING VAN HET TERMIJNBEDRAG EN VAN ANDERE BEDRAGEN

A RTIKEL 17
Kan er een vooruitbetaling worden opgenomen in de leaseovereenkomst?
U kunt eigen geld aanwenden voor een vooruitbetaling. Wij kunnen u hiertoe niet verplichten. U kunt
een vooruitbetaling eenmalig doen en enkel voorafgaand aan de leaseperiode. Een vooruitbetaling
wordt door ons in mindering gebracht op de som van de door u te betalen maandtermijnen van het
leasecontract. De vooruitbetaling verlaagt evenredig uw maandtermijn. De vooruitbetaling is een
definitieve betaling aan de leasemaatschappij en kan niet worden teruggevorderd anders dan bij een
voortijdige beëindiging van het leasecontract, zoals hieronder is beschreven. Vooruitbetalingen
kunnen in geval van een faillissement slechts worden teruggevorderd indien er na afwikkeling
voldoende middelen aanwezig zijn.
U mag niet méér vooruitbetalen dan de helft van alle leasetermijnen te samen. Over het saldo van uw
vooruitbetaling wordt geen rente vergoed en de vooruitbetaling vermindert niet de in de leasetermijnen
opgenomen rentebedragen. Het is niet mogelijk om dit bedrag gedurende de looptijd van het
leasecontract te verhogen of te verlagen.
Mocht het leasecontract onverhoopt eerder eindigen, dan ontvangt u het resterende bedrag van de
vooruitbetaling, naar evenredigheid van de nog resterende looptijd van het leasecontract, binnen 65
dagen na datum einde contract – na verrekening met eventuele bedragen die wij nog van u te
vorderen hebben - terug.
Voorbeeld:
U heeft een bedrag van € 2.700 vooruitbetaald voor een contract van 36 maanden. De door u te
betalen leasetermijnen zijn daardoor met € 75 (€ 2.700 / 36) verlaagd. Mocht het contract na 17
maanden worden beëindigd, dan ontvangt u een gedeelte retour. De berekening is als volgt: 19
maanden resterend, dus u krijgt 19/36e deel van € 2.700, ofwel € 1.425 retour (minus eventueel te
verrekenen bedragen).
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Indien u van deze faciliteit gebruik maakt, dan zullen wij:
- u bij het leasecontract een overzicht verstrekken waarin u van alle maanden in de leaseperiode kunt
zien wat het (administratieve) saldo van uw vooruitbetaling is;
- u eenmalig een rekening sturen voor dit bedrag onder de noemer ‘vooruitbetaling leasetermijnen’;
- in onze administratie maandelijks een gelijk bedrag toerekenen aan uw leasecontract. U kunt niet
meer over het vooruitbetaalde bedrag beschikken en het is niet mogelijk om dit bedrag gedurende de
leaseperiode te wijzigen;
- de eventuele administratievergoeding voor deze faciliteit op het leasecontract vermelden.

A RTIKEL 20
Wat zijn de betalingsvoorwaarden?
U dient iedere factuur handmatig te betalen. De maandelijkse leaseprijs wordt uiterlijk op de 1ste dag
van de betreffende maand aan u gefactureerd. Binnen 3 dagen na factuurdatum dient u de factuur(en)
te hebben voldaan. U ontvangt de factuur elektronisch.

A RTIKEL 22 & 51
Wat dient u te betalen bij ontbinding door Riemersma Leasing?
Riemersma Leasing heeft twee berekeningen voor het bepalen van de voortijdige ontbinding. In
tegenstelling tot artikel 22 en 51 van de Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease, hanteert
Riemersma Leasing 50% van de gezamenlijke termijnbedragen over de resterende duur van de
leaseovereenkomst. Daarnaast berekent Riemersma Leasing altijd het maximum aan
ontbindingskosten. Het laagste bedrag wordt gehanteerd.
U kunt de vaste ontbindingsvergoeding eenvoudig zelf berekenen. Rekenvoorbeeld:
U sluit een leaseovereenkomst af voor € 249,- per maand met een looptijd van 48 maanden. Na 36
maanden besluit u op te zeggen, er staan nog 12 maanden open. De ontbindingsvergoeding bedraagt
dan: € 249 x 12 x 50% = € 1.494,-.
Daarnaast berekent u het maximum aan ontbindingsvergoeding. Rekenvoorbeeld:
Wanneer u bij het aangaan van de leaseovereenkomst had gekozen voor een looptijd van 36
maanden, was de leaseprijs € 299,- geweest. Het maximum is daarom € 299 - € 249 = € 50 x 36
maanden = € 1.800,-.
Omdat de ontbindingsvergoeding à € 1.494,- in het bovenstaande voorbeeld lager ligt, hanteert
Riemersma Leasing dat bedrag als ontbindingsvergoeding.
K . VERZEKERING EN AFDEKKING VAN WA - SCHADE EN CASCOSCHADE , AANSPRAKELIJKHEID VOOR
ANDERE SCHADE AAN HET VOERTUIG DAN CASCOSCHADE

A RTIKEL 25
Waar kunt u de regeling voor WA- en cascoschade vinden?
Voor de actuele verzekeringsvoorwaarden verwijzen wij u naar onze website
www.riemersmaleasing.nl. De geldende verzekeringsvoorwaarden ontvangt u tegelijkertijd met de
Private Leaseovereenkomst.
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A RTIKEL 26
Wat is de eigen bijdrage bij WA- of cascoschade?
Bij een niet verhaalbare schade geldt een eigen bijdrage van € 135,-. Voor een WA-schade geldt geen
eigen bijdrage. Indien zich binnen 12 maanden meer dan 2 schadegevallen voordoen die niet
verhaalbaar zijn, wordt de eigen bijdrage verhoogd tot € 450,-. Deze verhoging geldt daarna voor de
resterende duur van de leaseperiode. Voor bestuurders onder de 23 jaar geldt een afwijkende
regeling. Voor deze leeftijdsgroep geldt een eigen bijdrage van € 270,- per niet-verhaalbare schade. In
geval van verhoging bij meer dan 2 niet verhaalbare schades geldt een eigen bijdrage van € 585,-.
Bij schade aan de voorruit is er géén eigen bijdrage van toepassing indien de ruit kan worden
gerepareerd. Bij vervangen van de voorruit zal de eigen bijdrage met € 68,- worden verlaagd indien
deze vervanging gebeurt door een door Riemersma Leasing geselecteerde hersteller.

A RTIKEL 27
Welke andere verzekering is er van toepassing?
Naast de WA- en cascoschadeverzekering is er op de leaseovereenkomst ook een Schade
Verzekering Inzittende (SVI) afgesloten. De voorwaarden zoals geldend bij het afsluiten van de
overeenkomst van deze verzekering zijn via onze website op te vragen, www.riemersmaleasing.nl.
Deze voorwaarden ontvangt u tegelijkertijd met de Private Leaseovereenkomst.

A RTIKEL 28
Wat moet u doen bij WA- of cascoschade?
In het geval van WA- of cascoschade dient u zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk de schade te
melden bij Riemersma Leasing. Daarnaast bent u verplicht:
- Het Europese schadeformulier volledig in te vullen en dit binnen 48 uur aan Riemersma Leasing toe
te sturen.
- Bij parkeerschade met een onbekend gebleven tegenpartij, bij vandalismeschade, bij inbraakschade
of bij (poging tot) diefstal bent u verplicht politieaangifte te doen en door de politie een proces-verbaal
van het gebeurde te laten opmaken.

A RTIKEL 29 & 42
Welke voorwaarden gelden voor de hulpdienst bij stranding of ongeval?
U heeft recht op hulpverlening en/of kostenvergoeding indien:
- het voertuig wordt gestolen of niet meer aan het verkeer kan deelnemen als gevolg van brand, enige
van buiten komende oorzaak, een mechanisch en/of elektronisch gebrek dan wel eigen gebrek;
- de bestuurder niet meer in staat is het motorrijtuig te besturen en een andere inzittende de besturing
niet kan overnemen.
Omvang hulpverlening in Nederland:
- vervoer van het beschadigde voertuig en eventuele aanhanger naar een garage of een ander adres
in overleg met Riemersma Leasing binnen Nederland;
- vervoer van de bestuurder en de eventuele inzittenden met hun bagage per taxi naar een adres naar
keuze binnen Nederland.
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Omvang hulpverlening buiten Nederland (doch binnen het verzekerd gebied):
- vergoeding van de kosten van berging en vervoer van het beschadigde voertuig en eventuele
aanhanger naar de dichtstbijzijnde garage;
- eventuele nazending van vervangende onderdelen;
- indien (voorlopig) herstel meer dan 4 werkdagen zal vergen:
- vervoer van het beschadigde voertuig en eventuele aanhanger naar Nederland;
- als dat economisch niet verantwoord is: vergoeding van de kosten van invoer en vernietiging van het
voertuig;
Vergoeding van de kosten voor voortzetting van de reis naar de plaats van de eerste bestemming met
openbaar vervoer 2e klasse (taxi’s en vliegtuigen daaronder niet begrepen), dan wel vergoeding van
de kosten voor de terugreis van de bestuurder en de inzittenden met openbaar vervoer 2e klasse
(taxi’s en vliegtuigen daaronder niet begrepen) vermeerderd met de kosten van vervoer per taxi naar
respectievelijk van het dichtstbijzijnde bus- of spoorwegstation;
Bij zowel hulpverlening in Nederland als in het buitenland geldt het volgende:
Bij pech dat is ontstaan door eigen toedoen kunnen de kosten voor uw rekening komen. Daarvan is in
ieder geval sprake indien:
- u bent gestrand met een lege tank;
- u verkeerde brandstof heeft getankt;
- u de autosleutels heeft verloren of ze in het voertuig heeft laten liggen.
L . GEBRUIK VAN HET VOERTUIG

A RTIKEL 32
Wie mag het voertuig besturen en in welke landen mag het voertuig rijden?
U dient ervoor zorg te dragen het voertuig uitsluitend te laten gebruiken door personen die in het bezit
zijn van een geldig rijbewijs.
Het voertuig mag uitsluitend worden bereden in de landen vermeld op het internationale
verzekeringsbewijs (groene kaart).
Voor het gebruik van het voertuig in het buitenland, voor een periode van meer dan 4 weken
onafgebroken, is vooraf schriftelijke toestemming van Riemersma Leasing vereist.
M . REPARATIE EN ONDERHOUD

A RTIKEL 36
Wie houdt bij wanneer het voertuig een onderhoudsbeurt nodig heeft?
U zorgt ervoor dat het onderhoud tijdig uitgevoerd wordt conform de door de fabrikant opgestelde
onderhoudsintervallen. Het onderhoud kunt u laten uitvoeren bij een dealer of BOVAG-erkend
universeel bedrijf naar keuze.
N . VERVANGEND VERVOER

A RTIKEL 41
Welk (huur)klasse heeft het vervangende voertuig?
U heeft recht op de kleinste huurklasse, tenzij in de leaseovereenkomst anders is overeengekomen.
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O . BESLAG OP HET VOERTUIG EN BOETES

A RTIKEL 44
Hoe worden boetes en naheffingen parkeerbelasting en dergelijke afgehandeld?
Alle boetes, naheffingen parkeerbelastingen en dergelijke worden rechtstreeks naar u verzonden,
omdat het voertuig op uw naam staat geregistreerd. Mochten boetes, naheffingen parkeerbelasting en
dergelijke toch bij Riemersma Leasing terechtkomen dan zullen deze aan u worden doorberekend. Bij
niet tijdige betaling worden € 10,- administratiekosten in rekening gebracht.
P . OPZEGGING VAN DE LEASEOVEREENKOMST EN DE OPZEGGINGSVERGOEDING

A RTIKEL 46
Naar welk adres moet de opzeggingsbrief worden verstuurd?
De opzeggingsbrief kunt u naar het volgende adres versturen:
Riemersma Leasing
T.a.v. afdeling Private Lease
Postbus 5004
5201 GA ‘s-Hertogenbosch
Of u kunt de opzeggingsbrief mailen naar pl@riemersmaleasing.nl.

A RTIKEL 47
Wat is de opzeggingsvergoeding bij opzegging na het eerste jaar?
Riemersma Leasing heeft twee berekeningen voor het bepalen van de voortijdige ontbinding. In
tegenstelling tot artikel 22 en 51 van de Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease, hanteert
Riemersma Leasing voor de opzeggingsvergoeding een vast percentage van 50% van de resterende
termijn bedrag(en). Daarnaast berekent Riemersma Leasing altijd het maximum aan
ontbindingskosten. Het laagste bedrag wordt gehanteerd.
U kunt de vaste opzegvergoeding eenvoudig zelf berekenen. Rekenvoorbeeld:
U sluit een leaseovereenkomst af voor € 249,- per maand met een looptijd van 48 maanden. Na 36
maanden besluit u op te zeggen, er staan nog 12 maanden open. De opzegvergoeding bedraagt dan:
€ 249 x 12 x 50% = € 1.494,-.
Daarnaast berekent u het maximum aan ontbindingsvergoeding. Rekenvoorbeeld:
Wanneer u bij het aangaan van de leaseovereenkomst had gekozen voor een looptijd van 36
maanden, was de leaseprijs € 299,- geweest. Het maximum is daarom € 299 - € 249 = € 50 x 36
maanden = € 1.800,-.
Omdat de opzegvergoeding à € 1.494,- in het bovenstaande voorbeeld lager ligt, hanteert Riemersma
Leasing dat bedrag als opzegvergoeding.
Het is belangrijk dat de opzegvergoeding aan Riemersma Leasing is betaald op de dag dat u de auto
komt inleveren. Deze opzeggingsvergoeding staat los van de eventueel gereden meer- of
minderkilometers en/of inleverschades waarvoor separaat een factuur volgt.
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