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De artikelnummers genoemd in deze aanvullende voorwaarden verwijzen naar de overeenkomstige
artikelnummers van de Algemene Voorwaarden (Keurmerk Private Lease).
Art. 1
De voorwaarden met betrekking tot de WA-verzekering, cascoverzekering en eventueel de schade
verzekering inzittenden en de ongevallen inzittenden verzekering, zijn te vinden in de
“Verzekeringsvoorwaarden Private Lease” van XLEasy.
Art. 8
Het voertuig kan worden opgehaald bij de dealer die het voertuig levert, tenzij expliciet anders vermeld
op het leasecontract.
U dient het voertuig persoonlijk af te halen en bent verplicht u bij afhaling te legitimeren met een geldig
paspoort of rijbewijs als zijnde de contractant vermeld op het contract.
Art. 11
Het kenteken van het voertuig wordt op uw naam gesteld met een RTL registratie. Dit houdt in dat in
een apart register is opgenomen dat het voertuig eigendom van XLEasy is.
Art. 15
Als u meer of minder kilometers rijdt dan contractueel is overeengekomen, kunt u verzoeken om een
aanpassing van het kilometrage dat is opgenomen in uw contract.
De aanpassing is mogelijk vanaf 12 maanden na de ingangsdatum van het contract, enkel als op dat
moment blijkt dat u 5000 kilometers of meer bent afgeweken van het overeengekomen kilometrage. U
kunt dan een verzoek indienen om het contract aan te passen, XLEasy doet u vervolgens een voorstel
voor een aangepast maandbedrag. Het nieuwe maandbedrag wordt door XLEasy bepaald nadat u de
aanvraag heeft ingediend. Bij een aanpassing van het contract dient opnieuw een financiële check
uitgevoerd te worden. Indien het nieuwe maandbedrag niet binnen de normen van de, door het
Keurmerk Private Lease voorgeschreven, financiële check past, wordt afgerekend op basis van de
meer- minderkilometerprijs die contractueel is overeengekomen.
Het contract wordt altijd met terugwerkende kracht aangepast over de gehele looptijd. Bijvoorbeeld: er
is een contract overeengekomen met 10.000 km per jaar en een looptijd van 48 maanden voor € 250,per maand. Het contract wordt na 24 maanden omgezet naar 15.000 kilometer. Het nieuwe
maandbedrag wordt (als voorbeeld) € 275, - per maand. De eerste 24 maanden is € 25,- per maand te
weinig betaald. Dit komt op een totaal van €600,- en wordt op moment van aanpassing van het
contract in rekening gebracht. Bij een aanpassing naar een lager aantal kilometers, wordt het
maandbedrag minder en wordt er met terugwerkende kracht door XLEasy afgerekend.
Bij een afwijking van minder dan 5000 kilometer worden de kilometers afgerekend aan de hand van
de meer- minderkilometerprijs indien deze contractueel is overeengekomen.

Art. 20
U betaalt door middel van automatische incasso door XLEasy van uw bankrekening. U dient voor
ingang van de contractduur een machtiging tot automatische incasso in te vullen en te ondertekenen.
Als u dit niet doet, wordt de auto niet aan u afgegeven.
Het bedrag van de leaseprijs wordt telkens aan het eind van de voorafgaande maand geïncasseerd.
De uiterste incasseerdatum is de eerste werkdag van de maand waarop het te betalen bedrag
betrekking heeft.
Art. 26
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De eigen bijdrage per schadegeval bedraagt maximaal €500,-. Als zich binnen een periode van 12
maanden meer dan 2 schadegevallen voordoen, heeft XLEasy het recht de bijdrage te verhogen naar
€1.000,-.
Art. 28
In geval van schade aan, met of door de auto veroorzaakt, of vermissing van de auto of
onderdelen daarvan, of enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, bent u
verplicht:
- XLEasy daarvan onmiddellijk per e-mail, online of als kennisgeving op deze wijzen niet
direct mogelijk is, telefonisch in kennis te stellen;
- de door XLEasy gegeven instructies op te volgen;
- binnen 48 uur na de gebeurtenis een volledig ingevuld en ondertekend aanrijdingformulier
(schade aangifteformulier; SAF) aan XLEasy te zenden;
- alle overige verplichtingen die niet in deze voorwaarden, maar wel in artikel 5 van de
verzekeringsvoorwaarden zijn genoemd.
Art. 32
Het voertuig mag in de landen komen die vermeld zijn op de groene kaart (het internationale
verzekeringsbewijs) van het voertuig. Dit zijn:
Oostenrijk, Albanië, Andorra, België, Bulgarije, Bosnië Herzegovina, Zwitserland, Cyprus, Tsjechische
Republiek, Duitsland, Denemarken, Spanje, Estland, Frankrijk, Finland, Verenigd Koninkrijk en NoordIerland, Griekenland, Hongarije, Kroatië, Italië, Israël, Ierland, IJsland, Luxemburg, Litouwen, Letland,
Malta, Marokko, Moldavië, Montenegro, Noorwegen, Nederland, Portugal, Polen, Roemenië, Rusland,
Zweden, Slowaakse Republiek, Slovenië, Servië, Tunesië en Turkije.
Zie uw groene kaart voor een actueel overzicht van de landen.
Art. 36
Onderhoudswerkzaamheden en reparaties moeten worden uitgevoerd volgens het door de
fabrikant/importeur voorgeschreven onderhoudsschema. Deze werkzaamheden moeten door een
officieel door de importeur erkende (sub)dealer worden uitgevoerd.
In het geval dat het voertuig een bandenwissel en/of glasreparatie of -vervanging nodig heeft, dient u
contact op te nemen met XLEasy.
Art. 41
Het Vervangend Voertuig is standaard een voertuig uit het autoklasse a-segment, tenzij anders is
aangegeven op het Leasecontract.
Art. 42
Indien het voertuig onder de Mobiliteitsgarantie van het merk valt, zijn de voorwaarden voor pechhulp
van het desbetreffende merk van toepassing.
Indien er geen Mobiliteitsgarantie van toepassing is, is de XLEasy 24 uurs service hulpverlening van
toepassing. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
I. Binnen Nederland geldt de volgende hulpdienstregeling ingeval van pech met het voertuig:
De hulpdienst is binnen Nederland 7 dagen in de week en 24 uur per dag beschikbaar.
De pechhulpverlening bestaat uit de volgende diensten:
• Intake van uw melding van de pech of het ongeval door de meldkamer en telefonische
assistentie.
• Assistentie ter plekke.
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• Indien het voertuig niet ter plekke kan worden gerepareerd of indien verder rijden met het
voertuig onmogelijk of onverantwoord is:
o Transport van het voertuig naar een garage, inclusief aanhanger of caravan tot een
maximum gewicht van 3.500 kg (inclusief lading).
o Vervangend vervoer voor inzittenden na 72 uur.
II. In het buitenland geldt de volgende hulpdienstregeling ingeval van pech met het voertuig:
De hulpdienst is 7 dagen in de week en 24 uur per dag beschikbaar in de landen waarin het voertuig
op grond van artikel 32 van deze Aanvullende voorwaarden mag komen.
De pechhulpverlening bestaat uit de volgende diensten:
• Intake van uw melding van de pech of het ongeval door de meldkamer en telefonische
assistentie.
• Assistentie ter plekke.
• Indien het voertuig niet ter plekke kan worden gerepareerd of indien verder rijden met het
voertuig onmogelijk of onverantwoord is:
o Transport van het voertuig naar een garage, inclusief aanhanger of caravan tot een
maximum gewicht van 3.500 kg (inclusief lading).
o Repatriëring van het voertuig naar Nederland, inclusief aanhanger of caravan tot
een maximum gewicht van 3.500 kg (inclusief lading), indien reparatie langer dan 4
werkdagen duurt.
o Vergoeding van de kosten voor voortzetting van de reis naar plaats van bestemming
per trein en/of bus, dan wel vergoeding van de kosten voor de terugreis van de
bestuurder en de in-/opzittenden per trein en/of bus vermeerderd met de kosten van
vervoer per taxi naar het dichtstbijzijnde bus- of treinstation.
III. Zowel voor hulpverlening in Nederland als in het buitenland geldt het volgende:
Die kosten voor de hulpdienst zijn voor uw rekening indien u een beroep doet op de hulpdienst ingeval
van pech die is ontstaan door uw eigen toedoen.
Art. 44
Boetes en naheffingen parkeerbelasting en dergelijke worden direct door de boete-innende instantie
aan u opgestuurd. U bent zelf verantwoordelijk voor de juiste en tijdige afwikkeling van de boete of
aanslag.
Art. 46
De opzeggingsverklaring kan verstuurd worden naar:
XLEasy
Postbus 20040
7302 HA Apeldoorn
Art. 47
De hoogte van de vaste opzeggingsvergoeding bedraagt 40% van de gezamenlijke termijnbedragen
die u zonder opzegging nog zou moeten betalen.
De maximale opzegvergoeding, zoals beschreven in artikel 47- punt 2, bedraagt het verschil tussen
de gezamenlijke termijnbedragen, die u hebt betaald en nog moet betalen tot het moment van
opzegging en de gezamenlijke - hogere - termijnbedragen die u tot dat moment had moeten betalen
als u direct de leaseovereenkomst voor de kortere duur was aangegaan.
Voorbeeld:
• Stel u heeft een contract voor 36 maanden waarbij u 10.000 kilometer per jaar mag rijden.
Hiervoor betaalt u 249 euro per maand.
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•

In de 24e maand besluit u het contract te beëindigen en u heeft op dat moment 20.000
kilometer gereden.

•

Het maandbedrag bij een contract van 24 maanden waarbij u 10.000 kilometer per jaar mag
rijden, bedraagt 289 euro.

•

De maximale opzegvergoeding bedraagt in dit geval: 24 x (289 – 249) = 960 euro.

•

Volgens de standaardberekening zal de opzegvergoeding 40% van (12 x 249) = 1195,2 euro
bedragen.

•

De opzegvergoeding bedraagt in dit geval dus 960 euro.

Voorwaarden XLEasy beschermingsplan
Als bij het aangaan van de leaseovereenkomst het XLEasy beschermingsplan is overeengekomen,
dan kan de lessee de leaseovereenkomst voortijdig beëindigen, zonder dat de lessee daarvoor de
opzegvergoeding zoals beschreven in artikel 47 van de Algemene voorwaarden, moet betalen, mits
aan de daaraan gestelde voorwaarden wordt voldaan.
De leaseovereenkomst kan per het einde van de maand worden opgezegd met een opzegtermijn van
2 maanden als er sprake is van een niet vrijwillig einde van het dienstverband tijdens de duur van de
leaseovereenkomst. Ook als er tijdens de duur van de leaseovereenkomst sprake is van een
echtscheiding die tot een dusdanig inkomensverlies leidt dat de verplichtingen uit het leasecontract
niet meer kunnen worden voldaan, kan het contract worden ontbonden per het einde van de maand
met een opzegtermijn van 2 maanden. Ook als het contract door twee personen is aangegaan en één
van de contractanten komt gedurende de leaseperiode te overlijden, kan het contract kosteloos
worden opgezegd per het einde van de maand met een opzegtermijn van twee maanden.
Van iedere situatie dient het volgende bewijs te worden geleverd:
Niet vrijwillig ontslag: een vaststellingsovereenkomst, een beschikking van de kantonrechter en/of
een door het UWV afgegeven ontslagvergunning, of een schriftelijke bevestiging van de werkgever
van lessee dat het (tijdelijke) dienstverband niet wordt verlengd. Op het XLEasy beschermingsplan
kan geen beroep worden gedaan indien een arbeidsovereenkomst tijdens de proeftijd wordt
beëindigd.
Inkomensverlies door echtscheiding: een door de rechtbank uitgesproken echtscheiding of een
daarbij behorende draagkrachtberekening, waaruit de gewijzigde financiële situatie blijkt, een en
ander ter beoordeling door XLEasy.
Overlijden van één van de contractanten: een ‘uittreksel register van overlijden’ van de betreffende
contractant.
Van het XLEasy beschermingsplan kan eerst gebruik worden gemaakt vanaf twaalf maanden na de
totstandkoming van de leaseovereenkomst, en met inachtneming van bovengenoemde opzegtermijn
van twee maanden.
Desgevraagd en op eerste verzoek dient lessee tevens nader bewijs van beëindiging van het
dienstverband te leveren, middels overlegging van een afschrift van de (financiële) eindafrekening van
het dienstverband en/of nader bewijs te leveren van de (rechtsgeldige) echtscheidingsbeschikking
en/of inschrijving van de echtscheiding. Indien en voor zover lessee in gebreke blijft de gevraagde
bewijsstukken aan te leveren en/of lessor is gebleken van een onterecht beroep op de het XLEasy
beschermingsplan, is lessor gerechtigd alsnog de in artikel 47 genoemde afkoopvergoeding aan
lessee in rekening te brengen. Het in dit artikel genoemde het XLEasy beschermingsplan kan bij
aanvang van de leaseovereenkomst worden overeengekomen.
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Overdraagbaarheid van het contract
XLEasy is gerechtigd alle vorderingen, bevoegdheden, rechten, voorrechten en acties die uit het
leasecontract voortvloeien, aan een derde over te dragen. De contractant verklaart dat de derde, in
geval van een overdracht, alle rechten kan uitoefenen die bij deze overeenkomst aan XLEasy
toegekend zijn. De contractant houdt de geleasede auto’s voor de betreffende derde als
pandhoudster. Indien de contractant zijn bevoegdheden, rechten en acties die uit het leasecontract
voortvloeien, aan een derde wil over te dragen, dan is daar de schriftelijke goedkeuring van XLEasy
voor nodig. XLEasy is te allen tijde gerechtigd alle rechten voortvloeiende uit het leasecontract te
verpanden aan derden.
Vooruitbetaling
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).
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.”
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Overzicht extra kosten bij Private Lease

Omschrijving

Kosten incl BTW

Voortijdige beëindiging van de leaseovereenkomst.

40% van de resterende leasetermijnen, zie ook art. 47 van de aanvullende voorwaarden.

Kosten bij te late betaling

Bij te late betaling worden incassokosten in rekening gebracht volgens het Besluit vergoeding voor
buitengerechterlijke incassokosten.

Eigen risico bij niet verhaalbare schade

Het eigen risico is standaard €500,-, als de kosten van de schade lager zijn dan het eigen risico dienen de kosten van
de schade te worden betaald. Na meer dan twee schadegevallen binnen 12 maanden, wordt het eigen risico
verhoogd naar €1000,-. Bij vervanging van de voorruit geldt een korting van €68,- op het eigen risico. Bij
harsreparatie wordt geen eigen risico in rekening gebracht.

Schade aan banden

De waarde van het resterende profiel van de band(en)

Schade bij het inleveren van de auto

Bij niet-acceptabele schades(zie het innameprotocol) die niet gedurende de leaseperiode zijn gemeld, worden de
kosten van de schade in rekening gebracht.

Missende sleutel

Werkelijke kosten plus €25,- administratiekosten.

Missend onderhoudsboekje

€ 90

Verloren kentekencard

€ 50

Verloren groene kaart

€ 15

