Innameprotocol leasefietsen

www.stellazakelijk.nl | 0341 25 22 66 | info@stellazakelijk.nl

Stella Fietsen Lease / Private Lease
Wat is acceptabel en wat niet?
Leasefietsen die na contractbeëindiging weer bij de leasemaatschappij van Stella Fietsen worden
ingeleverd, vertonen altijd enige mate van slijtage. Dit is volstrekt normaal, ze zijn namelijk een
aantal jaren gebruikt en hebben de nodige kilometers gereden.
Acceptabele schade en onacceptabele schade
Bij Stella Lease maken we onderscheid tussen gebruikersschade ( oftewel: Acceptabele schade) en
schade ( Onacceptabele schade).
Onder gebruikersschade of gebruikerssporen valt alle slijtage of beschadiging die gezien de leeftijd (
3 jaar) en de kilometerstand van de e-bike verwacht kan worden, en die voorkomt uit normaal
gebruik van de leasefiets.
Bij onacceptabele schade betreft het schade die van invloed is op de visuele staat van de E-bike/ of
de functionaliteit van de E-bike. Hierbij gaat het om schade die niet gerekend kan worden aan
normaal gebruik of slijtage.
In dit inname protocol zal er daarom ook worden aangegeven wat acceptabel is, en wat
onacceptabel is.

Acceptabel
Onacceptabel

Wanneer de contracttermijn van 3 jaar is afgelopen moet de berijder de leasefiets weer inleveren bij
de Leasemaatschappij.
Bij inlevering zal er een conditierapport/ innameformulier worden ingevuld. De medewerker zal de
staat van de e-bike beoordelen en vervolgens rapporteren. Eventuele schades, voor zover van
toepassing zullen ook genoteerd worden.
Hieronder vindt u tal van voorbeelden van veel voorkomende voorbeelden van acceptabele en
onacceptabele schades. Op deze manier weet u op voorhand hoe de beoordeling van de
innameschade (s) aan de lease E-bike wordt gedaan.
Hiermee voorkomt de Leasemaatschappij onaangename verassingen.
Afsluitend is het van belang dat u de lease E-bike behandelt alsof het uw eigen E-bike is. Voor verder
informatie hierover, lees de algemene voorwaarden Leasing.
Eventuele schades/ ongevallen/ en overige zaken moeten altijd gemeld worden aan de
leasemaatschappij gedurende de 36 maanden. (Leasetermijn van 3 jaar)
Wat moet er aanwezig zijn bij inlevering van de Lease E-bike?
 E-bike
 Alle sleutels ( Inclusief reserve sleutels)
 Oplaadkabel
 Alle mee geleasde accessoires

Acceptabele schade aan E-bike
Lak/ Frame
Acceptabel




Krassen die niet door de lak zijn
Vegen op de lak ( door aanraking met schoenen etc.)
Steenslag op de lak door steentjes of zand ( Mits niet door de laklaag heen)

Onacceptabele schade aan E-bike
Lak/ Frame
Niet Acceptabel





Krassen die volledig door de lak heen zijn ( Aluminium frame is te zien)
Beschadigde bagagedrager door valschade / of fietstassen
Roest en/of gaten
Vervormingen in het frame (Door ongeval of omvallen)

Acceptabele schade aan E-bike
Stuur/ Vering / Voorvork
Acceptabel





Lichte beschadigingen ( heeft geen invloed op de functie/veiligheid van het stuur)
Beschadiging aan de voorvork, mits niet door de lak/Chrome laag heen
Stuur vertoont tekenen van gebruik, geen ernstige schade of scheuren
Lichte roestaanslag op vering

Onacceptabele schade aan E-bike
Stuur/Vering/ Voorvork
Niet Acceptabel





Vervorming/ beschadiging van het stuur door ongeval/ valschade
Kromme/ernstig beschadigde voorvork
Niet verende voorvork
Loszittende delen van de voorvork/ vering / stuur

Acceptabele schade aan E-bike
Banden / Velgen / Spatborden
Acceptabel





Beschadigingen aan de velgen door factoren van buitenaf ( oxidatie/ zand/ vuil)
Lichte schaafplekken, lichte krassen op de velg/band ( Mag geen invloed hebben op het
rijgedrag / veiligheid tijdens het fietsen)
Versleten banden
Licht beschadigde spatborden

Onacceptabele schade aan E-bike
Banden / Velgen / Spatborden
Niet Acceptabel





Beschadigingen aan de velgen ( goed zichtbaar, lak eraf, ernstige vervorming van de velg)
Velgen die krom zijn ( Slag in het wiel)
Lekke banden
Ontbrekende/ defecte / kromme spatborden

Acceptabele schade aan E-bike
Display / Elektronica / Bedrading
Acceptabel
•
•


Lichte beschadigingen op het display ( Heeft geen invloed op de werking van het display)
Schaafplekken op de bedrading
Zichtbare gebruiksschade op bedieningsknoppen ( Slijtage)

Onacceptabele schade aan E-bike
Display / Elektronica / Bedrading
Niet Acceptabel





Defecte display of ernstig beschadigd zodat deze niet/vermindert functioneert
Vochtschade/ barsten / scheuren in het display
Niet werkende / aangetaste elektronica
Kapotte / gebroken bedrading

Acceptabele schade aan E-bike
Accu / Motor
Acceptabel



Vlekken op de accu ( Door zand/ stof) Overige accuproblemen/ schades worden niet
getolereerd!
Vuil/ zand / vet op de motor

Onacceptabele schade aan E-bike
Accu / Motor
Niet Acceptabel






Kapotte accu / verminderde werking van de accu
Vervormde accu door ongeval
Beschadigingen op de behuizing van de accu / beschadigd (Niet werkend) accuslot
Oxidatie, schade, roest op motor
Defecte motor / defecte motorsoftware / beschadigde motor (unit)

Acceptabele schade aan E-bike
Kettingkast / Trappers
Acceptabel





Krassen / schaafplekken op de kettingkast ( Maximaal 2 beschadigingen)
Vuilschade of vlekken
Verkleuring van de kettingkast
Licht beschadigde trappers

Onacceptabele schade aan E-bike
Kettingkast / Trappers
Niet Acceptabel






Gebarsten kettingkast
Scheuren in de kettingkast
Ernstige vervorming door ongeval / valschade
Ontbrekende delen bij inlevering van E-bike
Kapotte / afgebroken / defecte trappers

Acceptabele schade aan E-bike
Versnellingen / Remmen
Acceptabel




Krassen / beschadigen op de Shifter / bijbehorende kabels
Slijtage op het bedieningshandvat
Versleten remblokken / Schijven

Onacceptabele schade aan E-bike
Versnellingen / Remmen
Niet Acceptabel





Niet werkende versnellingen
Ernstig beschadigde versnellingsnaaf
Ontbrekende of gebroken shifter/bedieningshandvat.
Niet werkende remmen / gebroken bijbehorende bedrading / Ontbrekende remmen

Acceptabele schade aan E-bike
Accessorisch
Acceptabel




Zichtbare gebruikersschade/ slijtage op fietstas, fietsmand, kettingslot etc.
Verkleuring van fietstassen
Niet gedemonteerde accessoires ( Bijvoorbeeld. Smartphonehouder, fietstas, krat etc.)

Onacceptabele schade aan E-bike
Accessorisch
Niet Acceptabel






Montageschade van gedemonteerde accessoires ( Bijv. smartphonehouders op stuur,
fietstassen, fietsmanden, krat etc.)
Sticker/ Tape resten op lak van het frame
Geen zadel aanwezig bij inlevering van leasefiets / of beschadigd
Ontbrekende fietsverlichting
Kapotte / of ernstig beschadigde acculader

Uitleg bij de foto’s:
De foto’s in het innameprotocol dienen alleen als voorbeeld en ter verduidelijking van onze
richtlijnen. De leasemaatschappij & Stella Fietsen bepaalt altijd of een schade wel of niet acceptabel
is.
Vragen?
Bel de leasemaatschappij of Stella Fietsen (Zakelijk)
0341- 25 22 66

