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DefinitiesDefinitiesDefinitiesDefinities    Uitleg van de definitiesUitleg van de definitiesUitleg van de definitiesUitleg van de definities 
 
Deze Aanvullende Algemene Voorwaarden bevatten definities. De definities worden met een hoofdletter 
geschreven. Hieronder staat de betekenis hiervan beschreven.  
 
AAVVMPLAAVVMPLAAVVMPLAAVVMPL    
Afkorting voor deze Aanvullende Algemene Voorwaarden van Van Mossel Privé Lease op de Algemene 
Voorwaarden Keurmerk Private Lease.  
 
Afleverdatum Afleverdatum Afleverdatum Afleverdatum     
De verwachte afleverdatum van de (nieuwe) private leaseauto. Dit wordt ook wel aflevering genoemd. 
    
AVKPLAVKPLAVKPLAVKPL    
Afkorting voor de Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease. 
    
AVMAVMAVMAVM    
Afkorting voor de Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen. 
 
Contractant Contractant Contractant Contractant     
Jij als consument, ook wel je, jij en jou genoemd. Een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening 
Van een beroep of bedrijf. 
 
Dealer Dealer Dealer Dealer     
De leverende merkdealer zoals opgenomen in het leasecontract. 
 
Eigen bijdrageEigen bijdrageEigen bijdrageEigen bijdrage    
Het bedrag dat je betaalt in geval van schade en/of diefstal. Dit wordt ook wel eigen risico genoemd.  
 
Jaarkilometrage Jaarkilometrage Jaarkilometrage Jaarkilometrage     
Het aantal kilometers dat op jaarbasis wordt of is gereden met de private leaseauto.   
 
Kenteken Kenteken Kenteken Kenteken     
Het identificatiemiddel voor voertuigen bestaande uit een letter- en cijfercombinatie.  
 
Leaseauto Leaseauto Leaseauto Leaseauto     
De geleasete of te leasen private leaseauto. Deze wordt ook genoemd als auto. 
 
Leasecontract Leasecontract Leasecontract Leasecontract     
Het schriftelijke of digitale document waarin de partijen van de leaseovereenkomst zijn aangegeven en 
waarin alle belangrijke punten van de leaseovereenkomst zijn weergegeven. 
 
Leasemaatschappij Leasemaatschappij Leasemaatschappij Leasemaatschappij     
Van Mossel Privé Lease als bedrijf, ook wel wij en ons genoemd. De (rechts-)persoon die met jou een 
leasecontract sluit, zal sluiten of heeft gesloten.  
 
LeaseovereenkLeaseovereenkLeaseovereenkLeaseovereenkomst omst omst omst     
De overeenkomst tussen jou als contractant en Van Mossel Privé Lease als leasemaatschappij met 
betrekking tot de private leaseauto. Deze wordt vastgelegd door middel van een leasecontract.  
 
Leasetarief Leasetarief Leasetarief Leasetarief     
Het maandelijkse bedrag dat je betaalt voor het gebruik van de private leaseauto. Dit wordt ook wel 
leasetermijn of maandbedrag genoemd. 
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Looptijd Looptijd Looptijd Looptijd     
De duur van het leasecontract waarin je gebruik mag maken van de private leaseauto.  
 
Meerkilometers Meerkilometers Meerkilometers Meerkilometers     
Kilometers die in een bepaalde periode worden gereden boven het voor die periode overeengekomen 
aantal kilometers.  
 
Meerkilometerprijs Meerkilometerprijs Meerkilometerprijs Meerkilometerprijs     
De prijs per meerkilometer die betaald moet worden in aanvulling op het maandelijkse leasetarief (indien 
van toepassing). Dit wordt ook wel meerkilometertarief genoemd.  
    
Minderkilometers Minderkilometers Minderkilometers Minderkilometers     
Kilometers die in een bepaalde periode worden gereden onder het voor die periode overeengekomen 
aantal kilometers.  
 
Minderkilometerprijs Minderkilometerprijs Minderkilometerprijs Minderkilometerprijs     
De prijs per minderkilometer die terug betaald wordt ten opzichte van het maandelijkse leasetarief (indien 
van toepassing). Dit wordt ook wel minderkilometertarief genoemd.  
    
OpzeggingsvergoedingOpzeggingsvergoedingOpzeggingsvergoedingOpzeggingsvergoeding    
De vergoeding die je ons verschuldigd bent bij het (voortijdig) beëindigen van het Leasecontract.    
    
OpzegtermijnOpzegtermijnOpzegtermijnOpzegtermijn    
De periode tussen opzegging en beëindiging (of wijziging) welke van toepassing is bij een 
Leaseovereenkomst. Deze is ten minste 1 maand.      
    
Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR)Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR)Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR)Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR)    
De landelijke organisatie, ook wel BKR genoemd, welke inzicht geeft in kredietgegevens en -registraties.     
    
TarieveTarieveTarieveTarieventabel ntabel ntabel ntabel     
De tabel waarin kosten staan vermeld die aan jou in rekening kunnen worden gebracht.  
    
Total loss Total loss Total loss Total loss     
Het totaal verlies van de private leaseauto in het geval van schade wanneer deze (op technisch of 
economisch gebied) niet meer te repareren is of wanneer dit niet meer verantwoord is.   
 
Vervangend vervoer Vervangend vervoer Vervangend vervoer Vervangend vervoer     
Een voertuig dat tijdelijk aan jou ter beschikking wordt gesteld, ter vervanging van de private leaseauto.  
 
VoorloopautoVoorloopautoVoorloopautoVoorloopauto    
Een voertuig  waarvoor kan worden gekozen voorafgaand aan de aflevering van de private leaseauto.  
 
VooruitbetalingVooruitbetalingVooruitbetalingVooruitbetaling        
Het vooruit te betalen bedrag waarmee het leasetarief verlaagd kan worden.  
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Artikel 1Artikel 1Artikel 1Artikel 1    Toepassing Aanvullende Algemene VoorwaardenToepassing Aanvullende Algemene VoorwaardenToepassing Aanvullende Algemene VoorwaardenToepassing Aanvullende Algemene Voorwaarden 
Artikel B en 1Artikel B en 1Artikel B en 1Artikel B en 1    ----    Algemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease    

 
Wanneer zijn de Aanvullende Algemene Voorwaarden van toepassing?  
 
1.1 Deze Aanvullende Algemene Voorwaarden Van Mossel Privé Lease (AAVVMPL) gelden in 

aanvulling op de Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease (AVKPL). Bij tegenstrijdigheid 
gaan de Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease voor.  

1.2  Bij elk artikel vind je een verwijzing naar het artikel in de AVKPL, zodat je gemakkelijk kan 
terugvinden welk artikel wordt aangevuld. 

1.3  Deze AAVVMPL zijn van toepassing op de Leaseauto die jij als Contractant bij ons als 
Leasemaatschappij gaat leasen, leaset of hebt geleaset.   

1.4  Je gaat akkoord met de toepassing van de AAVVMPL door ondertekening van een 
Leasecontract.  

 

Artikel 2Artikel 2Artikel 2Artikel 2    RegistratieRegistratieRegistratieRegistratie 
Artikel 2Artikel 2Artikel 2Artikel 2    ----    Algemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease    

 
Worden de Leaseovereenkomst en eventuele betalingsachterstanden geregistreerd bij Stichting Bureau  
Krediet Registratie? 
 
2.1  Wij melden de financiële verplichting van de Leaseovereenkomst aan bij Stichting Bureau Krediet 

Registratie (BKR) voor een bedrag dat gelijk is aan 65% van de totaal verschuldigde 
Leasetermijnen.  

2.2  Heb je een betalingsachterstand bij ons? Dan zijn we verplicht dit te melden aan het BKR. Dit 
doen we na twee maanden betalingsachterstand.  

2.3  Zowel de melding van de financiële verplichting als van de betalingsachterstand kunnen gevolgen 
hebben voor het aangaan van andere financieringen, zoals een hypotheek.   

 

Artikel 3Artikel 3Artikel 3Artikel 3    BedenktijdBedenktijdBedenktijdBedenktijd 
Artikel 4Artikel 4Artikel 4Artikel 4    ----    Algemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease    

 
Heb ik een bedenktijd na het tekenen van de Leaseovereenkomst?  
 
3.1 Na het tekenen van de Leaseovereenkomst is het herroepingsrecht van toepassing. Dit is de 

bedenktijd van 14 dagen waarbinnen de Leaseovereenkomst zonder opgaaf van redenen kan 
worden geannuleerd. We plaatsen de definitieve bestelling nadat de bedenktijd verstreken is. 

3.2 Wanneer je gebruik wilt maken van het herroepingsrecht om de Leaseovereenkomst te 
ontbinden, dien je dit schriftelijk aan te geven via een e-mail of via een brief naar het  
(e-mail)adres vermeld op pagina 23, onder vermelding van Gebruiken herroepingsrecht 
*leasecontractnummer*.  

3.3 Het is mogelijk af te zien van het herroepingsrecht. We plaatsen de definitieve bestelling dan 
direct nadat de Leaseovereenkomst getekend is. Je kan op de volgende manieren afzien van  
het herroepingsrecht:  
3.3.1 Bestelling via website  

Bij het configureren en bestellen van de Leaseauto via onze website, kan je de keuze  
tot het afzien van de bedenktijd selecteren.  

 
 
 
 



 

Aanvullende Algemene Voorwaarden Van Mossel Privé Lease                 Versie 2.0                    01-07-2021 

  

  

5 

 
 
 
 
 
 
3.3.2 Bestellingen buiten website 

Bij het configureren en bestellen van de Leaseauto buiten onze website, is het mogelijk 
aan te geven dat je af wenst te zien van de bedenktijd. Hiervoor dien je een e-mail of 
briefte sturen naar het (e-mail)adres vermeld op pagina 23, onder vermelding van Afzien 
herroepingsrecht *leaseofferte- of leasecontractnummer*. 

3.3.3 Tussentijds of na ondertekening 
Na het (definitief) bestellen van de Leaseauto,is het mogelijk aan te geven dat je af wenst 
te zien van de bedenktijd. Hiervoor dien je een e-mail of brief te sturen naar het (e-
mail)adres vermeld op pagina 23,onder vermelding van Afzien herroepingsrecht 
*leaseofferte- of leasecontractnummer*. 

3.4 Wanneer je de Leaseauto in ontvangst neemt voordat de bedenktijd is verstreken, doe je 
automatisch afstand van je herroepingsrecht. Als dit gewenst is of noodzakelijk wordt gevonden 
door ons, dien je schriftelijk te bevestigen dat je van het herroepingsrecht af wilt zien door middel 
van een e-mail of brief. 

 

Artikel 4Artikel 4Artikel 4Artikel 4    Aflevering leaseautoAflevering leaseautoAflevering leaseautoAflevering leaseauto 
Artikel 8 en 9Artikel 8 en 9Artikel 8 en 9Artikel 8 en 9    ----    Algemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease    

 
Waar kan ik de Leaseauto afhalen en wat moet ik meenemen?  
 
4.1  Na de definitieve bestelling van je (nieuwe) Leaseauto informeren wij je over de verwachte 

afleverdatum. Deze is gebaseerd op de informatie van de leverende Dealer welke de 
communicatie vervolgens over zal nemen en je hierna verder zal informeren over de levertijd  
en Aflevering van de auto. 

4.2 Aflevering is mogelijk bij alle Van Mossel Dealers in Nederland, ongeacht welk merk¹. Het is  
dus bijvoorbeeld mogelijk jouw nieuwe Kia bij een Van Mossel Opel vestiging op te halen of  
een Volkswagen bij een Van Mossel Ford vestiging etc.  

4.3  Als dit gewenst is, kan de Leaseauto worden afgeleverd op locatie¹ ² in Nederland. Dit kan 
bijvoorbeeld je woon- of werkadres zijn. De kosten voor dit transport zijn € 75,00 incl. BTW. 

4.4 Bij de Aflevering van de Leaseauto dien je je te identificeren met een geldig Nederlands  
rijbewijs. Je ontvangt daarna een ontvangstbewijs waarop je tekent voor het in ontvangst  
nemen van de auto. 

 
¹ Bij Aflevering van de Leaseauto anders dan bij de leverende Van Mossel Dealer is het mogelijk dat je  

een minder uitgebreide uitleg krijgt over de auto. 
²   Met uitzondering van de Waddeneilanden.  
 

Artikel 5Artikel 5Artikel 5Artikel 5    TenaamstellingTenaamstellingTenaamstellingTenaamstelling 
Artikel 11Artikel 11Artikel 11Artikel 11    ----    Algemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease    

 
Staat het kenteken op mijn naam of op naam van de Leasemaatschappij? 
 
5.1 De Leaseauto zal op jouw naam worden tenaamgesteld. Hiervoor maken we gebruik van de 

Registratie Tenaamstelling Leasemaatschappijen. Dit houdt in dat de auto op jouw naam zal 
worden geregistreerd in het kentekenregister van de Rijksdienst voor Wegverkeer met de 
vermelding dat de auto eigendom is van Van Mossel Privé Lease als Leasemaatschappij.  

5.2 Van Mossel Privé Lease is en blijft de eigenaar van de Leaseauto, tenzij de auto (tussentijds of) 
aan het eind van het Leasecontract door jou wordt overgenomen. Zie hiervoor artikel 17 - 
AAVVMPL. 
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Artikel 6Artikel 6Artikel 6Artikel 6    LeasetariefLeasetariefLeasetariefLeasetarief 
Artikel 12Artikel 12Artikel 12Artikel 12    ----    Algemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease    

 
Welke kosten voor het gebruik van de Leaseauto zijn bij het Leasetarief inbegrepen?  
 
6.1  Als extra in het Leasecontract is standaard Van Mossel Premium Service opgenomen. Hiermee 

kan je bij onderhoud van de Leaseauto gebruik maken van: 
 Gratis haal- en brengservice (mits je woonachtig of werkzaam bent binnen een straal van 

20 kilometer t.o.v. een Van Mossel dealer).  
 Gratis eerste dag (24 uur) Vervangend vervoer (in de kleinste klasse (categorie A); 

Volkswagen Up, Kia Picanto, Peugeot 108 en vergelijkbaar).  
 Gratis wassen van je auto en stofzuigen van de vloermatten.  

6.2  Bij enkel een reparatie, APK keuring of bandenwisselkan er geen gebruik gemaakt worden Van 
Mossel Premium Service.   

6.3   Om gebruik te kunnen maken van Van Mossel Premium Service dien je een afspraak voor 
onderhoud te maken via onze website. Telefonisch een afspraak maken is niet mogelijk.  

6.4 Optioneel kan er gekozen worden voor onderstaande contractonderdelen en verzekeringen:  
6.4.1 All weather banden  

Met een all weather band kan je het hele jaar met dezelfde band rijden en is deze beter 
geschikt in de winterse omstandigheden dan een zomerband. De band is voorzien van 
een alpine-symbool in de vorm van een sneeuwvlok waardoor deze ook geschikt is voor 
gebruik in o.a. Duitsland.  

6.4.2 Schadeverzekering Inzittenden (SVI) 
De SVI is een aanvulling op de autoverzekering en de standaard Ongevallen Verzekering 
Inzittenden (OVI). Bij toevoeging van de SVI vervallen de voorwaarden van de OVI. De SVI 
dekt namelijk niet alleen lichamelijke, maar ook materiële schade van inzittenden. In 
tegenstelling tot de OVI worden er bij de SVI worden geen vaste bedragen uitgekeerd 
maar zijn de werkelijke kosten gedekt.  

6.4.3 Verhaalsrechtsbijstand verzekering 
De verhaalsrechtsbijstand verzekering is een aanvulling op de autoverzekering waarmee 
je bent verzekerd van juridische bijstand bij het verhalen van een schade.   

6.4.4 Verlaging Eigen bijdrage 
Het is mogelijk jouw Eigen bijdrage te verlagen van € 300,00 naar € 150,00 per 
gebeurtenis. De Eigen bijdrage in het geval van ruitschade blijft gelijk. Wanneer er sprake 
is van meer dan 2 niet verhaalbare schades binnen een periode van 12 maanden, zal de 
Eigen bijdrage worden verhoogd. Zie hiervoor artikel 11.7 - AAVVMPL. 

6.4.5 Vervangend vervoer na 24 uur in plaats van na 72 uur 
Het Vervangend vervoer geldt voor Nederland en heeft standaard een eigen risico van de 
eerste 72 uur. Dit betekent dat bij een reparatie die langer dan 72 uur duurt, je de eerste 
72 uur zelf betaalt en wij de overige tijd. Wanneer je kiest voor Vervangend vervoer na 24 
uur, betaal je zelf alleen voor de eerste 24 uur en daarna niet meer. Het Vervangend 
vervoer is altijd in de kleinste klasse. Zie hiervoor artikel 14.2 - AAVVMPL. 
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6.4.6 Voorloopauto voorafgaand aan je Leasecontract  
Is je nieuwe Leaseauto besteld maar heb je nu (nog) geen auto? Je kan in de meeste  
gevallen gebruik maken van een Voorloopauto terwijl je wacht op de aflevering. Deze 
auto rijd je voorafgaand aan je Leasecontract voor hetzelfde Leasetarief (exclusief 
Vooruitbetaling) per maand volgens de voorwaarden van (apart) een Shortlease & Rent 
contract. De Voorloopauto is onder voorbehoud van beschikbaarheid, in de kleinste 
klasse (categorie A; Volkswagen Up, Kia Picanto, Peugeot 108 en vergelijkbaar), is 
handgeschakeld, heeft mogelijk een afwijkende brandstofsoort (benzine/diesel/elektrisch) 
en heeft een minimale inzetperiode van 1 maand en maximaal 11 maanden. Deze auto is 
kosteloos op te halen en/of in te leveren bij Van Mossel Shortlease & Rent in Waalwijk. 
Tegen meerprijs is het mogelijk de Voorloopauto in te leveren en/of op te halen op 
locatie² in Nederland (anders dan Van Mossel Shortlease & Rent Waalwijk). Dit kan 
bijvoorbeeld je woon- of werkadres zijn, maar ook een Van Mossel Dealer of Van Mossel 
Autoschadebedrijf. De kosten per transport zijn € 75,00 incl. BTW.  

De prijzen van de bovengenoemde optionele contractonderdelen en verzekeringen staan vermeld 
op onze website. Deze vind je onder ‘Contract opties’ bij ons aanbod.  

6.5  De voorwaarden van de optionele verzekeringen zijn terug te vinden Algemene 
Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen (AVM). Deze vind je onder ‘Verzekeringsvoorwaarden’ 
onderaan onze website.   

 
² Met uitzondering van de Waddeneilanden.  
 

Artikel 7Artikel 7Artikel 7Artikel 7    MeerMeerMeerMeer----    en minderkilometersen minderkilometersen minderkilometersen minderkilometers 
Artikel 15Artikel 15Artikel 15Artikel 15    ----    Algemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease    

 
Wat gebeurt er als er sprake is van Meerkilometers? 
 
7.1 In het Leasecontract zijn Meer- en Minderkilometers van toepassing, deze zijn opgenomen onder 

‘Contractgegevens’. Een aanpassing van de contractuele kilometers wordt gebaseerd op dit 
Meerkilometertarief.  

7.2  Elke 12 maanden zullen wij de actuele kilometerstand van de Leaseauto bij je opvragen. Je bent 
verplicht hier binnen 14 dagen op te reageren. De meer gereden kilometers worden jaarlijks 
afgerekend aan de hand van het Meerkilometertarief.    

7.3 Je mag gemiddeld 10% van het Jaarkilometrage afwijken zonder dat het Leasetarief wordt 
verhoogd. Wanneer een hogere afwijking wordt geconstateerd, zullen wij contact met je 
opnemen om te kijken naar de reden hiervan en mogelijke oplossingen hiervoor. Wanneer er een 
aanpassing van de contractuele kilometers dient te worden gemaakt, volgt hierop een 
herberekening van het Jaarkilometrage en daarmee een verhoging van het Leasetarief.  

7.4 Aan het einde van het Leasecontract, na het inleveren van de Leaseauto, stellen wij vast hoeveel 
kilometers de auto in totaal heeft gereden. Op basis hiervan berekenen wij het gemiddeld aantal 
gereden kilometers per jaar en zal er een eindafrekening plaats vinden op basis van de totale 
kilometerstand.  

 
 
    

                Rekenvoorbeeld Rekenvoorbeeld Rekenvoorbeeld Rekenvoorbeeld ----    Meerkilometers tussentijds afrekenenMeerkilometers tussentijds afrekenenMeerkilometers tussentijds afrekenenMeerkilometers tussentijds afrekenen    
    
    Je hebt een Leasecontract met een Looptijd van 60 maanden, een Jaarkilometrage van 15.000  
    kilometer  en een Meerkilometertarief van € 0,07. Het totaalkilometrage is 75.000 kilometer.  
    Na het eerste jaar heb  je 16.243 kilometer gereden. Je krijgt in dit geval een afrekening  voor de  
    Meerkilometers van € 87,01. De berekening is: 1.243 kilometers * € 0,07 = € 87,01.  
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                Rekenvoorbeeld Rekenvoorbeeld Rekenvoorbeeld Rekenvoorbeeld ----    Meerkilometers afMeerkilometers afMeerkilometers afMeerkilometers af----/verrekenen bij inleveren Leaseauto/verrekenen bij inleveren Leaseauto/verrekenen bij inleveren Leaseauto/verrekenen bij inleveren Leaseauto    
    
     Je had een Leasecontract met een Looptijd van 48 maanden, een Jaarkilometrage van 10.000  
     kilometer en een Meerkilometertarief van € 0,08. Het totaalkilometrage is 40.000 kilometer.  
     Het eerste jaar reed je 10.551 kilometer. 
     Het tweede jaar 9.872 kilometer. 
     Het derde jaar 10.160 kilometer. 
     Het vierde en laatste jaar 9.933 kilometer.  
     Het eerste en derde jaar heb je daarom een afrekening ontvangen voor de Meerkilometers van  
     € 44,08 (551 * € 0,08) en € 12,80 (160 * € 0,08). Het tweede jaar heb je niks hoeven te betalen en  
     in het vierde jaar volgt de eindafrekening.  
     Aan het einde van de Leaseovereenkomst, na het inleveren van de Leaseauto, heb je in totaal  
     40.516 kilometer gereden. Je hebt echter voor 711 Meerkilometers  betaald. Dit verschil betalen wij  
     je terug. Je krijgt in dit geval een correctie van € 15,60. De berekening is: 195 * € 0,08 = € 15,60.      

 
 

Artikel 8Artikel 8Artikel 8Artikel 8    VooruitbetalingVooruitbetalingVooruitbetalingVooruitbetaling 
Artikel 17 Artikel 17 Artikel 17 Artikel 17 ----    Algemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease    

 
Is het mogelijk een Vooruitbetaling te doen?  
 
8.1 Het is mogelijk een Vooruitbetaling te doen voor het verlagen van het Leasetarief. Dit kan 

eenmalig en uitsluitend voorafgaand aan de ingang van het Leasecontract. 
8.2 In het geval van een in te ruilen auto is het tevens mogelijk de inruilwaarde (gedeeltelijk) te 

gebruiken voor een Vooruitbetaling. Voor het bepalen van de inruilwaarde kan je contact met ons 
opnemen voor de mogelijkheden. 

8.3  Het is niet mogelijk het vooruitbetaalde bedrag gedurende de looptijd van het Leasecontract te 
verhogen of te verlagen. 

8.4 Je mag niet meer vooruit betalen dan de helft van de gezamenlijke Leasetermijnen.  
8.5   Een Vooruitbetaling wordt door ons in mindering gebracht op de som van de door jou te betalen 

Leasetermijnen. Het te registreren bedrag bij BKR, zie artikel 2.1 - AAVVMPL, wordt lager.   
8.6 Een Vooruitbetaling is een definitieve betaling aan ons als Leasemaatschappij. Je kan niet meer 

over het vooruitbetaalde bedrag beschikken en dit kan ook niet worden teruggevorderd, behalve 
bij een voortijdige beëindiging van het Leasecontract. In dit geval ontvang je het resterende 
bedrag van de Vooruitbetaling van ons terug na de volledige afwikkeling van het Leasecontract. 
Dit bedrag is gelijk aan de nog resterende looptijd van het Leasecontract. Als wij nog bedragen 
van je te vorderen hebben, zullen we deze verrekenen met het teruggave bedrag. 

8.7 Over het saldo van je Vooruitbetaling wordt geen rente vergoed en de Vooruitbetaling vermindert 
niet de in het Leasetarief opgenomen rentebedragen. 

 
 
    

                Rekenvoorbeeld Rekenvoorbeeld Rekenvoorbeeld Rekenvoorbeeld ----    Vooruitbetaling en eventuele teruggaveVooruitbetaling en eventuele teruggaveVooruitbetaling en eventuele teruggaveVooruitbetaling en eventuele teruggave    
    
     Je hebt een Vooruitbetaling gedaan van € 2.700,00 voor een Leasecontract met een Looptijd van  
     36 maanden. Het door jou te betalen Leasetarief is hierdoor met € 75,00 per maand verlaagd.  
     De berekening is: € 2.700,00 / 36 = € 75,00.  
     Mocht het Leasecontract na 17 maanden worden beëindigd, dan ontvang je een gedeelte van de      
     Vooruitbetaling terug. Er zijn dan 19 maanden resterend van het oorspronkelijke Leasecontract.   
     De berekening is: 19 * € 75,00 = € 1.425,00 (verminderd met eventueel te verrekenen bedragen).  
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Artikel 9Artikel 9Artikel 9Artikel 9    Financiële voorwaardenFinanciële voorwaardenFinanciële voorwaardenFinanciële voorwaarden     
Artikel 17 t/m 22Artikel 17 t/m 22Artikel 17 t/m 22Artikel 17 t/m 22    ----    Algemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease    

 
Hoe is de facturering en betaling van het Leasetarief geregeld? 
 
9.1 De betaling van de facturen vindt plaats door middel van automatische incasso. Hiervoor ontvang 

je een digitale machtiging waarmee je ons machtigt alle verschuldigde bedragen welke 
voortkomen uit het Leasecontract van je bankrekening af te schrijven.  

9.2 De factuur voor het Leasetarief zal maandelijks vooraf, op de laatste werkdag van de maand, 
worden geïncasseerd van je bankrekening. Je betaalt dus altijd een maand vooruit. De eerste 
factuur voor het Leasetarief is hierop een uitzondering. Deze kan, afhankelijk van de dag van in 
ontvangst name, halverwege de maand worden geïncasseerd van je bankrekening. Overige 
facturen worden op de vervaldag van je bankrekening geïncasseerd.   

9.3 Wanneer je de Leaseauto bij aanvang van het Leasecontract gedurende de maand in ontvangst 
neemt, ontvang je een factuur voor de gebroken maand (vanaf de dag van in ontvangst name tot 
en met de laatste dag van de maand) met daarbij de factuur voor de komende maand. Het 
factuurbedrag zal hierdoor hoger zijn dan het reguliere Maandbedrag.     

9.4 Wanneer je de Leaseauto aan het eind van het Leasecontract gedurende de maand inlevert, 
ontvang je een creditfactuur voor de gebroken maand (vanaf de dag na inlevering tot en met de 
laatste dag van de maand).  

9.5 Wanneer je de Leaseauto eerder inlevert dan de einddatum van het Leasecontract, wordt de 
einde contractdatum door ons aan gehouden en worden de Leasetermijnen tot aan deze datum 
gefactureerd.  

9.6 De facturen ontvang je digitaal per e-mail op het door jou opgegeven e-mailadres.    
9.7  Als je geen e-mailadres hebt, is het mogelijk de facturen per post te versturen. Hiervoor dienen 

wij vooraf schriftelijk toestemming te geven. De kosten van de papieren facturen kan je terug 
vinden in de Tarieventabel. Voor het aanvragen van facturatie via post dien je een verzoek te 
sturen via e-mail of via een brief naar het (e-mail)adres vermeld op pagina 23, onder vermelding 
van Aanvraag facturatie per post *leaseofferte- of leasecontractnummer*. 

 

Artikel 10Artikel 10Artikel 10Artikel 10    Accessoires en bestickeringAccessoires en bestickeringAccessoires en bestickeringAccessoires en bestickering     
Artikel 23 en 24Artikel 23 en 24Artikel 23 en 24Artikel 23 en 24    ----    Algemene Voorwaarden Keurmerk Private LAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private Leaseeaseeaseease    

 
Mag de Leaseauto worden voorzien van accessoires en/of bestickering? 
 
10.1  Je mag de Leaseauto voorzien van accessoires. Hiervoor dienen wij vooraf schriftelijk 

toestemming te geven en de kosten hiervan zijn voor jouw eigen rekening. Voor het aanvragen 
van een toestemming dien je een verzoek te sturen via e-mail of via een brief naar het (e-
mail)adres vermeld op pagina 23, onder vermelding van Aanvraag toevoegen accessoire(s) 
*leaseofferte- of leasecontractnummer*. 

10.2 Je mag de Leaseauto voorzien van onderstaande bestickering (of een combinatie hiervan): 
• (Gedeeltelijk) wrappen van de auto. 
• (Gedeeltelijke) bestickering van de auto. 
• (Gedeeltelijke) belettering van de auto. 
• (Gedeeltelijk) voorzien van reclame. 

Hiervoor dienen wij vooraf schriftelijk toestemming te geven en de kosten hiervan, zowel voor het 
aanbrengen als het verwijderen, zijn voor jouw eigen rekening. Voor het aanvragen van een 
toestemming dien je een verzoek te sturen via e-mail of via een brief naar het (e-mail)adres 
vermeld op pagina 23,onder vermelding van Aanvraag wrappen/bestickeren auto *leaseofferte- 
of leasecontractnummer*. 
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10.3 De inbouw van accessoires dient te worden uitgevoerd door een Van Mossel Dealer of door een 
inbouwstation dat door ons is goedgekeurd.  

10.4 De overheid kan bepaalde accessoires verplicht stellen na de Afleverdatum. De aanschaf- en 
inbouwkosten hiervan zijn voor jouw eigen rekening.   

10.5 Accessoires en/of bestickering die door of in opdracht van jou zijn aangebracht, zijn niet 
verzekerd door Van Mossel Privé Lease.    

10.6  Jij draagt het risico van schade, verlies, diefstal en alle kosten van accessoires en/of bestickering 
die door jou zijn aangebracht. Dit geldt ook voor eventuele waardevermindering van de 
Leaseauto door de aangebrachte accessoires en/of bestickering.  

10.7  Bij het inleveren van de Leaseauto dient deze in originele staat te zijn, tenzij anders door ons 
aangegeven. Eventuele (herstel)kosten zijn voor jouw eigen rekening. 

10.8  Een Voorloopauto en/of Vervangend vervoer mag niet worden voorzien van accessoires en/of 
bestickering.  

 

Artikel 11Artikel 11Artikel 11Artikel 11    Verzekering en hulpverleningVerzekering en hulpverleningVerzekering en hulpverleningVerzekering en hulpverlening 
Artikel 25 t/m 31 en 42Artikel 25 t/m 31 en 42Artikel 25 t/m 31 en 42Artikel 25 t/m 31 en 42    ----    Algemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease    

 
Wat zijn de aanvullende afspraken voor verzekering en hulpverlening? 
 
11.1  Er zijn afzonderlijke voorwaarden van toepassing op de WA-verzekering en cascodekking. Deze 

zijn terug te vinden in de Algemene Verzekeringsvoorwaarden Motorrijtuigen (AVM) . Deze vind je 
onder ‘Verzekeringsvoorwaarden’ onderaan onze website.   

11.2 De voorwaarden van de cascodekking zijn opgesteld door ons als Leasemaatschappij en kunnen 
worden gewijzigd. Alleen wijzigingen die geen invloed hebben op de dekking en wijzigingen 
vanwege wet- en regelgeving zijn gedurende de Looptijd toegestaan. Wij zullen je schriftelijk 
informeren in het geval van een wijziging.    

11.3 In het Leasecontract is standaard Ongevallenverzekering Inzittenden (OVI) opgenomen. Optioneel 
kan er gekozen worden voor Schadeverzekering Inzittenden (SVI), Verhaalsrechtsbijstand en/of 
een verlaging eigen bijdrage tegen een meerprijs. Zie hiervoor artikel 6.4 - AAVVMPL. 

11.4 Het eigen risico per gebeurtenis staat vermeld op het Leasecontract, opgenomen onder ‘Eigen 
bijdrage per gebeurtenis’. 

11.5 Bij een schade, ook als deze verhaalbaar lijkt, ben je de Eigen bijdrage aan ons verschuldigd. 
Wanneer de ontstane schade inclusief Eigen bijdrage door de tegenpartij vergoed wordt, zullen 
wij de Eigen bijdrage aan je terug betalen na ontvangst hiervan. Schade aan en/of verlies van 
persoonlijke eigendommen die zich in de Leaseauto bevonden komen voor jouw eigen rekening, 
tenzij deze door de tegenpartij worden vergoed. 

11.6  Bij diefstal ben je de Eigen bijdrage aan ons verschuldigd. Wanneer de Leaseauto binnen 30 
dagen terug gevonden is en er geen schade aanwezig is, zullen wij de Eigen bijdrage aan je terug 
betalen. Schade aan en/of verlies van persoonlijke eigendommen die zich in de Leaseauto 
bevonden komen voor jouw eigen rekening. 

11.7 Wanneer er sprake is van meer dan 2 niet verhaalbare schades binnen een periode van 12 
maanden, zal de Eigen bijdrage worden verhoogd naar € 1.000,00 per gebeurtenis (ongeacht 
wel of geen verlaagd Eigen bijdrage) voor de resterende duur van het Leasecontract. Wij zullen je 
hierover schriftelijk informeren.  

11.8  In het geval van schade aan of veroorzaakt door de Leaseauto, dien je ons hier uiterlijk de 
eerstvolgende werkdag van op de hoogte te stellen. Hoe groot of klein de schade ook is. De 
melding kan telefonisch of via e-mail bij ons worden gedaan. Een niet-tijdige melding kan 
gevolgen hebben voor de dekking en het Leasecontract. Als dit gewenst is of door ons 
noodzakelijk wordt gevonden, dien je een aangifte te doen bij de politie.   
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11.9  Wanneer je bent betrokken bij een ongeval waarbij meerdere partijen betrokken zijn, is het 

noodzakelijk dat wij binnen 48 uur een volledig ingevuld en ondertekend Europees 
Schadeformulier ontvangen hebben. Deze dient door jou en de tegenpartij(en) ondertekend te 
zijn. Vergeet daarbij niet de achterzijde in te vullen.  

11.10 In het geval van diefstal van de Leaseauto, dien je te allen tijde een aangifte te doen bij de politie. 
Tevens dien je de auto- en reservesleutel(s), kentekenpas en eventueel andere bescheiden 
alsook de ter beperking van braak- en diefstalschade verwijderbare delen van audio-, navigatie- 
en communicatieapparatuur aan ons terug te bezorgen.  

11.11 Niet-nakoming van de hierboven genoemde verplichtingen in artikel 11.8, 11.9 en 11.10 - 
AAVVMPL leidt tot volledige schadeplichtigheid van jou tegenover Van Mossel Privé Lease.  

11.12  Wanneer na een ongeval de Leaseauto niet meer kan rijden, zal Vervangend vervoer ter 
beschikking worden gesteld. Zie hiervoor artikel 14.6 - AAVVMPL. 

11.13 Wanneer de Leaseauto Total loss is, zal het Leasecontract door ons worden ontbonden op de 
datum dat de auto definitief Total loss wordt verklaard. Als de schade niet verhaalbaar is, zal 
eenmalig de Eigen bijdrage in rekening worden gebracht. Wordt er gebruik gemaakt van 
Vervangend vervoer, dan is artikel 14.10 - AAVVMPL van toepassing.  

11.14 Bij diefstal zal Vervangend vervoer ter beschikking worden gesteld. Zie hiervoor artikel 14.7 - 
AAVVMPL.  

11.15 Wanneer de Leaseauto na 30 dagen niet terug gevonden is, zal het Leasecontract door ons 
worden ontbonden 30 dagen na de datum dat de auto is gestolen. Als de schade niet 
verhaalbaar is, zal eenmalig de Eigen bijdrage in rekening worden gebracht. Wordt er gebruik 
gemaakt van Vervangend vervoer, dan is artikel 14.11 - AAVVMPL van toepassing. 

11.16 Je hebt recht op hulpverlening bij pech en schade via ons als Leasemaatschappij in alle op de 
groene kaart vermelde landen uitgezonderd Marokko. De via de hulpverleningsorganisatie 
gemaakte kosten van noodzakelijke reparaties, schadeherstel en Vervangend vervoer, komen 
voor rekening van Van Mossel Privé Lease als deze kosten deel uitmaken van het Leasecontract. 

11.17 Alle kosten en schade die geen onderdeel zijn van de Leaseovereenkomst dan wel een andere 
overeenkomst of niet door de verzekering of derden worden gedekt, maar ook de betaling van 
boetes etc. voortkomend uit of verband houdend met het gebruik van de Leaseauto, zijn voor 
jouw eigen rekening. 

11.18 Van Mossel Privé Lease werkt niet met schadevrije jaren. De premie in het Leasetarief is een 
vaste premie waarop geen bonusmalus korting van toepassing is. Na afloop van je Leasecontract 
kan je bij ons een leaseverklaring opvragen. In deze verklaring voor schadevrije jaren staat het 
aantal schades dat je hebt geclaimd gedurende de Looptijd. Als je zelf een auto wilt verzekeren, 
bepaalt je nieuwe autoverzekeraar op basis van dit aantal schadeclaims hoeveel schadevrije jaren 
of korting je krijgt. 

 

Artikel 12Artikel 12Artikel 12Artikel 12    GebruikGebruikGebruikGebruik    
Artikel 32 t/m 34Artikel 32 t/m 34Artikel 32 t/m 34Artikel 32 t/m 34    ----    Algemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease    

 
Wat zijn de aanvullende gebruiksvoorwaarden? 
 
12.1 De Leaseauto mag uitsluitend worden gebruikt in alle op de groene kaart vermelde landen welke 

niet zijn doorgehaald.  
12.2 Voor een aantal landen is een aanvullende buitenlandverklaring (met aanvullende procedures) 

benodigd. Met deze verklaring machtigen wij je om met de Leaseauto te mogen rijden in dit 
land/deze landen (Marokko is hierbij uitgesloten van hulpverlening). Hieraan kunnen kosten 
verbonden zijn. Voor het aanvragen van een buitenlandverklaring dien je een verzoek te sturen via 
e-mail of via een brief naar het (e-mail)adres vermeld op pagina 23, onder vermelding van 
Aanvraag buitenlandverklaring *leasecontractnummer of kenteken*.   
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12.3 De Leaseauto mag uitsluitend worden gebruikt voor deelname aan het verkeer op de 

 openbare weg of daarbuiten, voor zover dit geldt als gewoon gebruik zoals omschreven in  
artikel 32 - AVKPL.     

12.4 Het is niet toegestaan de Leaseauto te gebruiken voor behendigheids- en/of snelheidsritten,  
ook niet op een circuit.  

12.5 Het is niet toegestaan wijzigingen aan de Leaseauto aan te (laten) brengen die de veiligheid in 
gevaar kunnen brengen. 

12.6 Het is niet toegestaan de motorsoftware van de Leaseauto aan te passen (zoals chiptuning)  
in welke vorm dan ook. 

12.7 Het is niet toegestaan de Leaseauto als zekerheid te laten dienen.  
12.8 Het is niet toegestaan de Leaseautoto verhandelen (op platformen als LeaseTrader etc.), te 

verkopen of te verhuren.  
12.9 Uitsluitend na schriftelijke toestemming is het toegestaan de Leaseauto aan te bieden voor 

autodelen. Jij blijft als Contractant verantwoordelijk voor de Leaseauto en het nakomen van alle 
voorwaarden verbonden aan de (Lease)overeenkomst(en), contractdocumenten, de AVKPL,  
deze AAVVMPL en/of de Verzekeringsvoorwaarden door ons als Leasemaatschappij. Voor het 
aanvragen van een toestemming dien je een verzoek te sturen via e-mail of via een brief naar het 
(e-mail)adres vermeld op pagina 23, onder vermelding van Aanvraag toestemming autodelen 
*leasecontractnummer of kenteken*. 

12.10 Kosten door duidelijk afwijkend of bijzonder gebruik van de Leaseauto zijn voor jouw eigen 
rekening.   

12.11 Het niet kunnen gebruiken van de Leaseauto komt voor rekening en risico van jou, behalve als dit 
het gevolg is van handelen en/of nalaten van Van Mossel Privé Lease en met inachtneming van 
artikel 52 - AVKPL. Wanneer een gebrek aan de Leaseauto leidt tot het bovenmatig niet kunnen 
gebruiken van de auto, zullen we samen in redelijkheid tot een passende oplossing komen.  

 

Artikel 13Artikel 13Artikel 13Artikel 13    Reparatie, onderhoud en banden (ROB)Reparatie, onderhoud en banden (ROB)Reparatie, onderhoud en banden (ROB)Reparatie, onderhoud en banden (ROB)    
Artikel 35 t/m 38 Artikel 35 t/m 38 Artikel 35 t/m 38 Artikel 35 t/m 38 ----    Algemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease    

 
Welke onderhoudskosten zijn onderdeel van de Leaseovereenkomst?  
 
13.1 Reparatie in binnen- en buitenland (als onderdeel van de Leaseovereenkomst) is voor rekening 

van Van Mossel Privé Lease als aan onderstaande voorwaarden is voldaan: 
 Er is toestemming verleend door ons als Leasemaatschappij.  
 De reparatie wordt uitgevoerd door een Van Mossel Dealer (of erkend merkdealer 

wanneer schriftelijk anders is overeen gekomen).    
Toestemming kan enkel op economische gronden worden geweigerd. De veiligheid mag hierdoor 
niet in gevaar worden gebracht.  

13.2 Als dit gewenst is, kan Van Mossel Privé Lease de staat van de Leaseauto (laten) controleren. Je 
bent verplicht hieraan je medewerking te verlenen.  

13.3 Defecten aan de kilometerteller dien je binnen 24 uur na constatering aan ons te melden. Het 
aantal gereden kilometers in de periode waarin de kilometerteller defect was, wordt naar 
redelijkheid door ons vastgesteld.  

13.4 Kosten voor niet noodzakelijke software updates in welke vorm dan ook zijn voor jouw eigen 
rekening.      

13.5 Kosten van smeermiddelen en vloeistoffen, zoals olie-, rem en koelvloeistof, buiten het 
voorgeschreven onderhoudsschema van de Leaseauto zijn voor jouw eigen rekening.  
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13.6 Kosten van vervanging van en/of reparatie aan banden welke buiten de normale slijtage vallen, 

zijn voor jouw eigen risico en rekening. Voorbeelden hiervan zijn duidelijk afwijkend of bijzonder 
gebruik van de Leaseauto en schade van buitenaf zoals karkasbreuk of door inrijding. Bij 
voortijdige bandenvervanging door algeheel verlies van een band, worden de kosten verdeeld 
tussen jou en ons. De kosten die zijn ontstaan door normale slijtage komen voor rekening van 
ons, het resterende gedeelte is voor jouw rekening. De bandschade wordt naar rato verrekend 
op basis van de slijtage en het restprofiel is hierin leidend. 

13.7  Kosten van reparatie en onderhoud aan de Leaseauto, ontstaan door gebrek aan normale zorg 
en onderhoud, nalatigheid, onjuist gebruik of onzorgvuldig beheer, zijn voor jouw eigen risico  
en rekening.    

13.8 Kosten van reparatie voor alles wat niet behoort tot de uitvoering van de Leaseauto is voor jouw 
eigen rekening.  

13.9 Kosten van wassen, poetsen en uit- en inwendig reinigen van de Leaseauto zijn voor jouw eigen 
rekening.  

 
 
    

                    Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld ----    Spijker in bandSpijker in bandSpijker in bandSpijker in band    
    
     Je rijdt een lekke band vanwege een spijker. Dit valt buiten de normale slijtage van de band en       
     reparatie en/of vervanging is hierdoor dus voor jouw eigen risico en rekening. De bandschade bij        
     vervanging wordt naar rato verrekend op basis van de slijtage en het restprofiel is hierin leidend.  
     De normale slijtage van de band is hierbij voor onze rekening.  
 
 

Artikel 14Artikel 14Artikel 14Artikel 14    Vervangend vervoerVervangend vervoerVervangend vervoerVervangend vervoer 
Artikel 39 t/m 41Artikel 39 t/m 41Artikel 39 t/m 41Artikel 39 t/m 41----    Algemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease    

 
Heb ik recht op Vervangend vervoer bij onderhoud, pech, schade of diefstal aan/van de Leaseauto en zijn 
hieraan kosten verbonden? 
 
14.1 Het Vervangend vervoer is altijd in de kleinste klasse (categorie A); Volkswagen Up, Kia Picanto, 

Peugeot 108 en vergelijkbaar.  
14.2 In het Leasecontract is standaard Vervangend vervoer in Nederland na 72 uur opgenomen en 

wordt dit vermeld bij ‘Inbegrepen diensten’. Dit betekent dat bij een reparatie die langer dan 72 
uur duurt, je de eerste 72 uur zelf betaalt. Optioneel kan er gekozen worden voor Vervangend 
vervoer na 24 uur tegen een meerprijs. Zie hiervoor artikel 6.4.5 - AAVVMPL.  

14.3 In het buitenland heb je geen recht op Vervangend vervoer. Je kan ons wel verzoeken een 
vervangende auto te regelen, dit is dan voor jouw eigen rekening. 

14.4 Bij onderhoud is Vervangend vervoer de eerste dag (24 uur) gratis met Van Mossel Premium 
Service. Je dient hiervoor een afspraak te maken via onze website. Zie hiervoor artikel 6.3 - 
AAVVMPL. Na de eerste 24 uur, of wanneer je hier geen gebruik van maakt, is dit voor jouw 
eigen rekening op basis van artikel 14.2 - AAVVMPL. 

14.5 Bij reparatie (niet als gevolg van onderhoud) is Vervangend vervoer mogelijk op basis van artikel  
14.2 - AAVVMPL. 

14.6 Wanneer bij pech of na een ongeval de Leaseauto niet meer kan rijden, zal deze worden 
afgesleept naar het dichtstbijzijnde reparatie- of bergingsbedrijf. Aan de berijder en eventuele 
inzittende(n) zal Vervangend vervoer ter beschikking worden gesteld. Vanaf het moment dat je 
hier gebruikt van maakt, betaal je de eerste 72 uur zelf zoals omschreven in artikel 14.2 - 
AAVVMPL.  
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14.7 Bij diefstal wordt Vervangend vervoer ter beschikking gesteld tijdens de wachttijd van 30 dagen.  

Zie hiervoor artikel 4.3.b - Cascoverzekering Motorrijtuigen - AVM.  
14.8 Afhankelijk van de situatie zal Vervangend vervoer door ons worden aangevraagd bij 

verschillende partijen.  
 14.8.1 Vervangend vervoer via Van Mossel Dealer  

14.8.2 Vervangend vervoer via Van Mossel Autoschade  
 14.8.3 Shortleaseauto via Van Mossel Shortlease & Rent  

14.8.4 Huurauto via een externe partij  
14.9 Het Vervangend vervoer wordt ter beschikking gesteld totdat een van de volgende situaties  

zich voordoet: 
• Wanneer aan jou is gemeld dat de Leaseauto weer gereed is voor gebruik.   
• Wanneer de Leaseovereenkomst is ontbonden/beëindigd door ons.  

Het Vervangend vervoer dient vervolgens binnen uiterlijk 24 uur ingeleverd te worden bij de 
desbetreffende partij genoemd in artikel 14.8 - AAVVMPL.  

14.10 Wanneer de Leaseauto Total loss is, zal het Leasecontract worden beëindigd op de datum dat 
de auto definitief Total loss wordt verklaard. Dit zullen we je schriftelijk melden op het e-mailadres 
wat bij ons bekend is. Als de schade niet verhaalbaar is, brengen we je eenmalig de Eigen 
bijdrage bij je in rekening. Wanneer je op het moment van de melding gebruikt maakt van 
Vervangend vervoer, dan vallen deze kosten niet meer binnen het Leasecontract. Het 
Vervangend vervoer dient dan binnen uiterlijk 24 uur ingeleverd te worden. Als je het Vervangend 
vervoer na 24 uur inlevert, zijn de werkelijke kosten³ van het Vervangend vervoer na 24 uur voor 
jouw eigen rekening. Sluit je een nieuw Leasecontract af? Dan betaal je voor het Vervangend 
vervoer hetzelfde bedrag als voor de nieuwe Leaseauto. Wanneer je geen nieuw Leasecontract 
bij ons afsluit, dan brengen wij de werkelijke kosten³ van het Vervangend vervoer bij je in rekening 
vanaf Total loss datum.  

14.11 Wanneer bij diefstal de Leaseauto na 30 dagen niet terug gevonden wordt, zal het Leasecontract 
worden beëindigd 30 dagen na de datum dat de auto is gestolen. Dit zullen we je schriftelijk 
melden op het e-mailadres wat bij ons bekend is. Als de schade niet verhaalbaar is, brengen we 
je eenmalig de Eigen bijdrage bij je in rekening. Wanneer je op het moment van de melding 
gebruikt maakt van Vervangend vervoer, dan vallen deze kosten niet meer binnen het 
Leasecontract. Het Vervangend vervoer dient dan binnen uiterlijk 24 uur ingeleverd te worden. 
Als je het Vervangend vervoer na 24 uur inlevert, zijn de werkelijke kosten³ van het Vervangend 
vervoer na 24 uur voor jouw eigen rekening. Sluit je een nieuw Leasecontract af? Dan betaal je 
voor het Vervangend vervoer hetzelfde bedrag als voor de nieuwe Leaseauto. Wanneer je geen 
nieuw Leasecontract bij ons afsluit, dan brengen wij de werkelijke kosten³ van het Vervangend 
vervoer bij je in rekening vanaf Total loss datum.  

14.12 Als dit gewenst is of noodzakelijk wordt gevonden door ons, dien je het Vervangend vervoer om 
te wisselen voor een andere vervangende auto (ongeacht via welke partij).  

14.13 De kosten voor het Vervangend vervoer worden op voorhand in rekening gebracht. Wanneer de 
schade geheel verhaald is op de tegenpartij, crediteren wij 75% van de kosten voor het 
Vervangend vervoer. Omdat je eigen Leaseauto stil staat tijdens het schadeherstel, worden met 
de auto geen kilometers gereden waardoor er een besparing is op onder andere afschrijving, 
slijtage banden en onderhoud. De Nederlandse verzekeraars hebben daarom besloten niet 100% 
maar 75% van de huurkosten te vergoeden bij een verhaalbare schade. De brandstofkosten en 
de eventuele kosten voor de meer gereden kilometers zijn uiteraard voor je eigen rekening. 

14.14 De kosten van Vervangend vervoer kunnen aan jou worden doorbelast bij nalatigheid of onjuist 
gebruik van de vervangende auto. Dit geldt ook bij inbeslagname en/of verbeurdverklaring van de 
vervangende auto door jouw toedoen.  

 
 

³ Let op: Het gaat om auto huurtarieven.  
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                    Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld ----    Vervangend vervoer bij schadeVervangend vervoer bij schadeVervangend vervoer bij schadeVervangend vervoer bij schade    
    
     Je bent op 1 februari met de Leaseauto betrokken geraakt bij een ongeval en maakt gebruik van       
     Vervangend vervoer vanuit het bergingsbedrijf. We hebben je een factuur gestuurd voor de Eigen   
     bijdrage. Op 15 februari wordt de auto Total loss verklaard en wordt het Leasecontract daarom    
     beëindigd. Je hebt de melding ontvangen en hebt het Vervangend vervoer tijdig ingeleverd. Je had  
     bij het Leasecontract gekozen voor de optionele 24 uur voor Vervangend vervoer. Omdat je een  
     nieuw Leasecontract bij ons bent aangegaan, betaal je daarom de eerste 24 uur op basis van het  
     nieuwe Leasetarief. De kosten voor de overige tijd zijn voor ons als Leasemaatschappij. De nieuwe  
     Leaseauto kan je over enkele weken ophalen bij de leverende Dealer, dus je kan gebruik maken  
     van een Voorloopauto via Van Mossel Shortlease als Vervangend vervoer. De kosten hiervoor zijn      
     gelijk aan het Leasetarief van het nieuwe Leasecontract. De schade bleek verhaalbaar vanwege  
     schuld van de tegenpartij en je ontvangt de Eigen bijdrage van ons terug via een creditfactuur.     
 
 
 

 
    

                    Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld Voorbeeld ----    Vervangend Vervoer bij diefstalVervangend Vervoer bij diefstalVervangend Vervoer bij diefstalVervangend Vervoer bij diefstal    
 
     Op 16 augustus is de Leaseauto gestolen en je maakt gebruik van Vervangend vervoer via Van     
     Mossel Shortlease & Rent. We hebben je een factuur gestuurd voor de Eigen bijdrage. Na 30  
     dagen is de auto helaas nog niet terug gevonden en wordt het Leasecontract daarom beëindigd.  
     Je hebt de melding ontvangen en hebt het Vervangend vervoer tijdig ingeleverd. Je had bij het  
     Leasecontract gekozen voor de standaard 72 uur voor Vervangend vervoer, maar omdat je geen    
     nieuw Leasecontract bij ons bent aangegaan, betaal je de eerste 72 uur op basis van het auto  
     huurtarief. De overige kosten zijn voor ons als Leasemaatschappij. Omdat er geen tegenpartij is  
     om de schuld op te kunnen verhalen, ontvang je de Eigen bijdrage niet van ons terug.      
 
 

Artikel 15Artikel 15Artikel 15Artikel 15    Beslaglegging en bekeuringenBeslaglegging en bekeuringenBeslaglegging en bekeuringenBeslaglegging en bekeuringen    
Artikel 43 t/m 45Artikel 43 t/m 45Artikel 43 t/m 45Artikel 43 t/m 45    ----    Algemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease    

 
Worden schade en kosten als gevolg van bijvoorbeeld beslaglegging of bekeuringen aan mij doorbelast?  
 
15.1  Een deurwaarder, bewindvoerder of curator mag op eerste verzoek inzage krijgen in de 

Leaseovereenkomst en eventuele andere overeenkomsten van jou als Contractant of ons als 
Leasemaatschappij. De verplichtingen van jou uit de overeenkomst(en) blijven altijd van kracht 
tijdens deze maatregelen.  

15.2  Maatregelen van derden, boetes en bekeuringen ontvang je rechtstreeks op het adres dat je bij 
ons kenbaar hebt gemaakt. Je dient zelf zorg te dragen voor tijdige afwikkeling en betaling.  

15.3  Boetes, bekeuringen en naheffing van parkeerboetes welke zijn gemaakt met een Voorloopauto 
of Vervangend vervoer, worden rechtstreeks door ons bij jou in rekening gebracht.  

15.4  Beslag, maatregelen van derden, boetes en bekeuringen kunnen leiden tot schade en/of kosten 
voor Van Mossel Privé Lease. Deze schade en/of kosten komen voor jouw eigen rekening, 
behalve als deze zijn ontstaan door ons toedoen.   
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Artikel 16Artikel 16Artikel 16Artikel 16    (Tussent(Tussent(Tussent(Tussentijdse) aanpassingen leasecontractijdse) aanpassingen leasecontractijdse) aanpassingen leasecontractijdse) aanpassingen leasecontract 
Artikel 15Artikel 15Artikel 15Artikel 15    ----    Algemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease    

 
Is het mogelijk het Jaarkilometrage (tussentijds) aan te passen? 
16.1 In het Leasecontract zijn Meer- en minderkilometers van toepassing, deze zijn opgenomen onder 

‘Contractgegevens’. Een aanpassing van de contractuele kilometers wordt gebaseerd op het 
Meerkilometertarief.  

16.2 Het is mogelijk het Kilometrage aan te passen. Dit kan enkel verhoogd worden, niet verlaagd. 
Wanneer het Kilometrage eenmaal verhoogd is, kan dit niet meer verlaagd worden.  

16.3 Eventuele actietarieven welke van toepassing waren bij het aangaan van het Leasecontract zijn 
hierbij niet meer geldend. 

16.4 Een aanpassing van de contractuele kilometers wordt met terugwerkende kracht doorgevoerd 
vanaf de startdatum van het Leasecontract. Hierbij wordt het verschil met de reeds verstreken 
maandbedragen verrekend.      

16.5 Voor het aanpassen van de contractuele kilometers dien je een aanvraag te sturen via e-mail of 
via een brief naar het (e-mail)adres vermeld op pagina 23, onder vermelding van Aanvraag 
aanpassing kilometers *kenteken* en het gewenste aantal kilometers. 

 
 
    

                    Rekenvoorbeeld Rekenvoorbeeld Rekenvoorbeeld Rekenvoorbeeld ----    KilometeraanpassingKilometeraanpassingKilometeraanpassingKilometeraanpassing    
    
     Je hebt een Leasecontract met een Looptijd van 60 maanden, een Jaarkilometrage van 10.000 
     kilometer, een Leasetarief van € 249,00 per maand en een Meerkilometertarief van € 0,09. Het  
     totaalkilometrage is 50.000 kilometer.  
     Na 8 maanden wil je graag het Jaarkilometrage aanpassen naar 15.000 kilometer (en een  
     totaalkilometrage van 75.000).  
     Je krijgt in dit geval een nieuw Leasetarief (vanaf de 9

e
 maand) van € 286,50. 

     De berekening is: (5.000 * € 0,09) + € 249,00 = € 37,50 + € 249,00 = € 286,50.   
     Je krijgt daarnaast ook eenmalig een verrekening voor het verschil in Leasetarief van de reeds      
     verstreken maanden van € 300,00.  
     De berekening is: (€ 286,50 - € 249,00) * 8 = € 37,50 * 8 = € 300,00.   
 
 

Artikel 17Artikel 17Artikel 17Artikel 17    (Tussentijdse) overname leaseauto of leasecontract(Tussentijdse) overname leaseauto of leasecontract(Tussentijdse) overname leaseauto of leasecontract(Tussentijdse) overname leaseauto of leasecontract 
Artikel 7, 46 en 50Artikel 7, 46 en 50Artikel 7, 46 en 50Artikel 7, 46 en 50    ----    Algemene Algemene Algemene Algemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseVoorwaarden Keurmerk Private LeaseVoorwaarden Keurmerk Private LeaseVoorwaarden Keurmerk Private Lease    

 
Is overname van de Leaseauto en/of de Leaseovereenkomst mogelijk?  
 
17.1  Het is mogelijk de Leaseauto tussentijds over te nemen (kopen van de auto), dit kan gedurende 

de gehele Looptijd van het Leasecontract. Voor het aanvragen van een overnamevoorstel dien je 
een verzoek te sturen via e-mail of via een brief naar het (e-mail)adres vermeld op pagina 23, 
onder vermelding van Verzoek tussentijdse overname leaseauto *kenteken*. Wij zullen vervolgens 
een overnamevoorstel opstellen nadat we een aantal benodigde gegevens hebben opgevraagd 
en ontvangen. 

17.2  Het is mogelijk de Leaseauto over te nemen (over te kopen) aan het eind van het Leasecontract, 
dit kan vanaf 3 maanden voor de einddatum van het Leasecontract. Voor het aanvragen van een 
overnamevoorstel dien je een verzoek te sturen via e-mail of via een brief naar het (e-mail)adres 
vermeld op pagina 23, onder vermelding van Verzoek overname leaseauto *kenteken* einde 
leasecontract. Wij zullen vervolgens een overnamevoorstel opstellen nadat we een aantal 
benodigde gegevens hebben opgevraagd en ontvangen. 
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17.3 Het is mogelijk het Leasecontract tussentijds over te laten nemen (door een andere Contractant), 

dit kan eenmalig en tot 12 maanden voor de einddatum van het huidige Leasecontract. De 
minimale looptijd voor het nieuwe Leasecontract dient 12 maanden te zijn. Voor het aanvragen 
van een overnamevoorstel dien je een verzoek te sturen via e-mail of via een brief naar het (e-
mail)adres vermeld op pagina 23, onder vermelding van Verzoek overname leasecontract 
*leasecontractnummer*. Wanneer een contractovername mogelijk is, zullen wij de benodigde 
gegevens bij je opvragen om vervolgens een verzoek tot aanleveren van de benodigde gegevens 
voor de financiële toetsing te sturen naar de nieuwe contractant.  

 

Artikel 18Artikel 18Artikel 18Artikel 18    (Voortijdige) beëindiging leaseovereenkomst(Voortijdige) beëindiging leaseovereenkomst(Voortijdige) beëindiging leaseovereenkomst(Voortijdige) beëindiging leaseovereenkomst    
Artikel 7, 46 en 50Artikel 7, 46 en 50Artikel 7, 46 en 50Artikel 7, 46 en 50    ----    Algemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease    

 
Wanneer wordt een Leaseovereenkomst (voortijdig) beëindigd? 
 
18.1 De Leaseovereenkomst zal worden beëindigd in de volgende gevallen:  

18.1.1 De bestelde Leaseauto is niet meer beschikbaar. Wij zullen contact met je opnemen over 
de alternatieven.  

18.1.2 Het einde van de Looptijd, zoals vermeld op het Leasecontract, is bereikt. De  
Leaseovereenkomst wordt beëindigd op de datum dat de Leaseauto is ingeleverd. 

18.1.3 Het maximum aantal kilometers (inclusief maximale afwijking van 10%), zoals vermeld op 
het Leasecontract, is bereikt. De Leaseovereenkomst wordt beëindigd op de datum dat 
de Leaseauto  is ingeleverd.  

18.1.4 De Leaseauto is gestolen en de wachttijd is verstreken. Zie hiervoor artikel 18.2 - 
AAVVMPL.  

18.1.5 De Leaseauto is onbruikbaar geworden door Total loss, schade of technische 
mankementen. Zie hiervoor artikel 18.3 - AAVVMPL. 

18.1.6 Wanneer er gebruikt wordt gemaakt van het Van Mossel Privé Lease Protectieplan. Zie 
hiervoor artikel 18.4 - AAVVMPL. 

18.1.7 Als dit gewenst is bij overlijden van de Contractant(en) welke partij is/zijn van de 
Leaseovereenkomst.  

18.1.8 De Leaseovereenkomst is ontbonden door ons als Leasemaatschappij zoals beschreven 
in artikel 19.1 en 19.2 - AAVVMPL.  

 18.1.9 De Leaseovereenkomst is ontbonden door jou als Contractant zoals beschreven in  
artikel 19.2 - AAVVMPL.  

18.1.10 Je hebt de Leaseovereenkomst voortijdig opgezegd. Zie hiervoor artikel 18.5 - 
AAVVMPL. 

18.2 De Leaseovereenkomst wordt bij diefstal beëindigd. Dit zal gebeuren nadat de wachttijd van 30 
dagen is verstreken. Zie hiervoor artikel 4.3.b - Cascoverzekering Motorrijtuigen - AVM en artikel 
11.15 - AAVVMPL.   

18.3  De Leaseovereenkomst wordt beëindigd als de Leaseauto onbruikbaar is geworden door  
Total loss, schade of technische mankementen. Dit zal gebeuren op het moment waarop vast is 
gesteld dat de auto onbruikbaar is geworden. Zie hiervoor artikel 14.10 - AAVVMPL. 

18.4  De Leaseovereenkomst kan na 12 maanden worden beëindigd wanneer er gebruik wordt 
gemaakt van het Van Mossel Privé Lease Protectieplan. Zie hiervoor onze website.   

18.5 Je kan de Leaseovereenkomst na 12 maanden voortijdig schriftelijk opzeggen. Hierbij is een   
opzegtermijn van ten minste 1 maand van toepassing. Zie hiervoor artikel 46 - AVKPL. Om de 
Leaseovereenkomst op te zeggen dien je een opzeggingsverklaring te sturen via e-mail of via een 
brief naar het (e-mail)adres vermeld op pagina 23, onder vermelding van Opzeggingsverklaring 
*leasecontractnummer*. 

18.6 Er kunnen kosten zijn verbonden aan de beëindiging van een Leaseovereenkomst. Zie  
artikel 20 - AAVVMPL voor de manier waarop deze kosten worden berekend.  
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Artikel 19Artikel 19Artikel 19Artikel 19    NietNietNietNiet----nakoming nakoming nakoming nakoming en ontbindingen ontbindingen ontbindingen ontbinding 
Artikel 50Artikel 50Artikel 50Artikel 50    ----    Algemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease    

 
Zijn er uitzonderingen die kunnen leiden tot het direct beëindigen van de Leaseovereenkomst? 
 
19.1 De Leaseovereenkomst zal door ons als Leasemaatschappij ontbonden worden in onderstaande  

gevallen:  
• Je houdt je niet aan de afspraken.  
• Je fraudeert. Je geeft ons foute of onvolledige informatie.  
• Er is beslag gelegd op jouw eigendommen door de over 
• heid, een instantie, bedrijf of persoon.  
• Er is beslag gelegd op de Leaseauto door de overheid, een instantie, bedrijf of persoon.  
• De Leaseauto wordt gevorderd door de overheid.  
• De Leaseauto wordt verbeurd verklaard door de overheid.  

19.2  De Leaseovereenkomst kan door ons als Leasemaatschappij en/of jou als Contractant 
ontbonden worden in onderstaande gevallen: 
19.2.1 Je kan de Leaseovereenkomst ontbinden in het geval dat een aanvraag tot 

subsidieverlening onder artikel 2.3.2 of 2.4.2 van de Subsidieregeling Elektrische 
Personenauto’s Particulieren (S.E.P.P.) wordt afgewezen of wordt uitgesteld. Zie hiervoor 
de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De ontbinding dient 
schriftelijk en binnen 14 dagen na de afwijzing of het uitstel van de aanvraag gedaan te 
zijn. Om de Leaseovereenkomst te ontbinden dien je een verzoek te sturen via e-mail of 
via een brief naar het (e-mail)adres vermeld op pagina 23, onder vermelding van Verzoek 
tot ontbinding leaseovereenkomst *leasecontractnummer*. i.v.m. S.E.P.P. 

19.2.2  Omdat de beschikbaarheid en de prijsstelling van een (personen)auto door de fabrikant 
en/of importeur kan worden aangepast, kunnen wij de Leaseovereenkomst (waarbij de 
S.E.P.P. van toepassing is) ontbinden in het geval het RVO de termijn voor haar besluit 
verlengt of als de toewijzing van de aanvraag wordt uitgesteld. 

19.2.3 Zowel wij als jij dienen er alles aan te doen en na te laten om de reeds verrichte 
(rechts)handelingen ongedaan te maken. Niemand van ons is verplicht tot enige 
vergoeding van schade of kosten als de Leaseovereenkomst om deze redenen 
ontbonden wordt. Jij bent enkel gerechtigd tot ontbinding als je jouw wettelijke en 
contractuele verplichtingen ter verkrijging van een positief besluit tot verlening van 
voormelde subsidie bent nagekomen en wanneer je voldoet aan de gestelde 
voorwaarden. 

19.2.4 Als de subsidieverstrekker na de aanvraag tot subsidieverlening (aanvullende) informatie 
wenst, dan zal je deze onmiddellijk verstrekken. Wij zullen je van alle voor de aanvraag 
benodigde informatie voorzien, voor zover deze bij ons bekend is. 

• Je zal de aanvraag voor de subsidieverlening tijdig, dat wil zeggen binnen 10 
werkdagen na het aangaan van de Leaseovereenkomst, volledig en 
overeenkomstig de daarvoor gestelde voorwaarden bij de uitvoeringsinstantie 
van de subsidieregeling indienen.  

• Je zal de aanvraag tot subsidievaststelling zo snel mogelijk na tenaamstelling 
van het Kenteken indienen.  

• Je zal ons binnen 5 werkdagen na ontvangst informeren over de inhoud van de 
beschikkingen van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland tot aanvraag en 
die tot de vaststelling van de subsidie, alsmede omtrent eventuele berichtgeving 
rondom uitstel van de beslistermijn.  

 
 
 
 
 
 



 

Aanvullende Algemene Voorwaarden Van Mossel Privé Lease                 Versie 2.0                    01-07-2021 

  

  

19 

 
 
 
 
 

Artikel 20Artikel 20Artikel 20Artikel 20    Kosten bij (voortijdige) beëindiging leaseovereenkomstKosten bij (voortijdige) beëindiging leaseovereenkomstKosten bij (voortijdige) beëindiging leaseovereenkomstKosten bij (voortijdige) beëindiging leaseovereenkomst 
Artikel 15, 46 t/m 49 en 51 Artikel 15, 46 t/m 49 en 51 Artikel 15, 46 t/m 49 en 51 Artikel 15, 46 t/m 49 en 51 ----    Algemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease    

 
De reden van beëindiging van het Leasecontract bepaalt hoe er wordt afgerekend. 
 
20.1  Van Mossel Privé Lease berekent de kosten bij beëindiging op onderstaande manier:  

20.1.1 Einde van de Looptijd (Artikel 18.1.2 - AAVVMPL) 
Geen opzeggingsvergoeding. Verrekening van eventuele Meerkilometers, eventuele 
schades en eventuele openstaande posten.   

20.1.2 Maximum aantal kilometers bereikt (Artikel 18.1.3 - AAVVMPL) 
Opzeggingsvergoeding zoals vermeld in artikel 51 - AVKPL en gelijk aan de 
opzeggingsvergoeding zoals vermeld in artikel 47 – AVKPL, verrekening van eventuele 
Meerkilometers, eventuele schades en eventuele openstaande posten. 

20.1.3 Diefstal Leaseauto (Artikel 18.1.4 - AAVVMPL) 
Eigen bijdrage (tenzij de schade door de diefstal van de Leaseauto voor jouw eigen 
rekening komt, zie hiervoor artikel 51 - AVKPL), verrekening van eventuele 
Meerkilometers en eventuele openstaande posten. 

20.1.4 Onbruikbaar worden Leaseauto (Artikel 18.1.5 - AAVVMPL) 
Eigen bijdrage (tenzij het onbruikbaar worden van de private Leaseauto voor jouw eigen 
rekening komt, zie hiervoor artikel 51 - AVKPL), verrekening van eventuele 
Meerkilometers, eventuele schades en eventuele openstaande posten. 

 20.1.5 Van Mossel Privé Lease Protectieplan (Artikel 18.1.6 - AAVVMPL) 
Geen opzeggingsvergoeding. Verrekening van eventuele Meerkilometers, eventuele 
schades en eventuele openstaande posten. 

20.1.6 Overlijden Contractant(en) (Artikel 18.1.7 - AAVVMPL) 
Geen opzeggingsvergoeding. Verrekening van eventuele Meerkilometers, eventuele 
schades en eventuele openstaande posten. 

 20.1.7 Ontbinding door Leasemaatschappij (Artikel 18.1.8 - AAVVMPL) 
Opzeggingsvergoeding zoals vermeld in artikel 51 - AVKPL en gelijk aan de 
opzeggingsvergoeding zoals vermeld in artikel 47 - AVKPL, verrekening van eventuele 
Meerkilometers, eventuele schades en eventuele openstaande posten. 

 20.1.8 Voortijdig opzeggen Contractant (Artikel 18.1.9 - AAVVMPL) 
Opzeggingsvergoeding zoals vermeld in artikel 19.2 - AAVVMPL, administratiekosten, 
verrekening van eventuele Meerkilometers en eventuele openstaande posten. 

20.2  De hoogte van de vaste opzeggingsvergoeding bedraagt maximaal 50% van de resterende 
Leasetermijnen, rekening houdend met artikel 47 - AVKPL. De maximum opzeggingsvergoeding 
bedraagt in dit geval het verschil tussen de gezamenlijke Maandbedragen die je reeds hebt 
betaald en nog moet betalen tot het moment van opzegging en de gezamenlijke (hogere) 
Maandbedragen die je tot dat moment had moeten betalen als je direct voor de 
Leaseovereenkomst met de kortere Looptijd had gekozen. 
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                    Rekenvoorbeeld Rekenvoorbeeld Rekenvoorbeeld Rekenvoorbeeld ----    Voortijdige beëindiging LeasecontractVoortijdige beëindiging LeasecontractVoortijdige beëindiging LeasecontractVoortijdige beëindiging Leasecontract    
    
     Je hebt gekozen voor een Leasecontract met een Looptijd van 36 maanden en een Leasetarief  
     van € 399,00 per maand. Voor 24, 48 en 60 maanden was het Leasetarief respectievelijk  
     € 439,00, € 359,00 en € 319,00 per maand.  
     In maand 22 geef je aan het Leasecontract voortijdig te willen beëindigen. Rekening houdend  
     met de Opzegtermijn van ten minste 1 maand is het mogelijk de Leaseovereenkomst per de 24e     
     maand te beëindigen. De vaste Opzeggingsvergoeding bedraagt maximaal 50 % van het  
     Leasetarief van de resterende 12 maanden. 
     De berekening is: (50 % * € 399,00) * 12 = € 199,50 * 12 = € 2.394,00 
     De maximale Opzeggingsvergoeding bedraagt het verschil van het oorspronkelijke Maandbedrag  
     ten opzichte van het huidige Maandbedrag, vermenigvuldigd met het aantal verstreken maanden.  
     De berekening is: (€ 439,00 - € 399,00) * 24 = € 40,00 * 24 = € 960,00    
     In dit geval wordt maximaal € 960,00 Opzeggingsvergoeding in rekening gebracht.  
 
 

Artikel 21Artikel 21Artikel 21Artikel 21    Aansprakelijkheid en overmachtAansprakelijkheid en overmachtAansprakelijkheid en overmachtAansprakelijkheid en overmacht 
Artikel 25, 30, 34 en 52Artikel 25, 30, 34 en 52Artikel 25, 30, 34 en 52Artikel 25, 30, 34 en 52    ----    Algemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease    

 
Wie is aan aansprakelijk voor schade? 
 
21.1  Er zijn afzonderlijke voorwaarden van toepassing op de WA-verzekering en cascodekking.  

Zie hiervoor artikel 11.1 - AAVVMPL.    
21.2 Jij zal de schade vergoeden die Van Mossel Privé Lease lijdt en/of zal lijden door het aantoonbaar 

en verwijtbaar niet nakomen van verplichtingen uit de (Lease)overeenkomst(en), 
contractdocumenten, de AVKPL, deze AAVVMPL en/of de Verzekeringsvoorwaarden door jou 
als Contractant.  

21.3 Wij zullen de schade vergoeden die jij lijdt en/of zal lijden, door het aantoonbaar en verwijtbaar 
niet nakomen van verplichtingen uit de (Lease)overeenkomst(en), contractdocumenten, de 
AVKPL, deze AAVVMPL en/of de Verzekeringsvoorwaarden door ons als Leasemaatschappij. 

21.4  Jij vrijwaart ons voor aanspraken van derden. Deze vrijwaring geldt alleen voor aanspraken die 
het gevolg zijn van of verband houden met het gebruik of bezit van de Leaseauto. Deze vrijwaring 
geldt niet als de oorzaak van de aanspraak te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van 
Van Mossel Privé Lease.  

21.5  Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van werkzaamheden, of het (tijdig) leveren van 
zaken of diensten door derden. Dit geldt niet als de oorzaak is te wijten aan opzet of bewuste 
roekeloosheid van Van Mossel Privé Lease.  

21.6  Wij geven geen garantie op tijdige levering van de Leaseauto door importeurs, fabrikanten en 
dealers aan ons. Levertermijnen zijn indicatief. Wij zullen ons als Leasemaatschappij altijd 
maximaal inspannen om voor een tijdige Aflevering te zorgen.    

21.7  Wij kunnen bij overmacht naar keuze de (Lease)overeenkomst(en) beëindigen en/of verplichtingen 
opschorten totdat de overmacht is opgehouden. Je hebt hierdoor geen recht op 
schadevergoeding, tenzij anders uit de wet voortvloeit. Ook jij kan in dit geval de overeenkomst 
beëindigen,wanneer 
wij gedurende meer dan 4 weken onze verplichtingen niet hebben kunnen nakomen.  
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Artikel 22Artikel 22Artikel 22Artikel 22    InleveringInleveringInleveringInlevering 
Artikel 58 t/m 64Artikel 58 t/m 64Artikel 58 t/m 64Artikel 58 t/m 64    ----    Algemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease    

 
Welke aanvullende afspraken gelden bij (het uitblijven van) inlevering van de Leaseauto? 
 
22.1 Alle informatie over en mogelijkheden voor het inleveren van je Leaseauto vind je op onze 

website. Hier vind je ook het Innameprotocol welke van toepassing is bij inlevering.  
22.2 Je bent verantwoordelijk voor de Leaseauto totdat deze definitief is ingeleverd en er een inname- 

of inspectierapport is opgesteld. Het risico van schade aan of Total loss van de auto is tot deze 
tijd voor jouw eigen rekening. De datum van inname van de Leaseauto en eindafrekening van het 
Leasecontract kunnen hierdoor afwijken.  

22.3 Bij het te laat inleveren van de Leaseauto wordt het Leasetarief berekend over de extra periode 
plus eenmalig maximaal € 500,00.  

22.3 Wij kunnen de Leaseauto (laten) ophalen en kosten hiervoor in rekening brengen als de auto niet 
wordt ingeleverd. Het risico van schade aan of Total loss van de Leaseauto is in dat geval voor 
jouw eigen rekening. Dit geldt totdat je de auto alsnog hebt ingeleverd.  

22.4 Wij zullen de eindkilometerstand (laten) vastleggen bij inlevering van de Leaseauto. Op basis 
hiervan berekenen wij het gemiddeld aantal gereden kilometers per jaar. 

  

Artikel 23Artikel 23Artikel 23Artikel 23    Vermissing van zakenVermissing van zakenVermissing van zakenVermissing van zaken 
Artikel 32 t/m 34Artikel 32 t/m 34Artikel 32 t/m 34Artikel 32 t/m 34    ----    Algemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease    

 
Wie draagt de kosten voor verlies van de kentekencard, autopapieren, autosleutels, etc.? 
 
23.1  De kosten van het verlies van zaken die bij de Leaseauto horen, komen voor jouw eigen rekening. 

Dit betreft in ieder geval de kentekenpas (kentekenbewijs), sleutels, afstandsbedieningen, 
pincodes, onderdelen van audio (visuele) apparatuur en overige voertuigdocumenten.  

23.2  Je zal verlies of diefstal van autosleutels en/of afstandsbediening(en) van de Leaseauto 
onmiddellijk na ontdekking aan ons melden. Vermissing van alle andere zaken dien je uiterlijk 
binnen 24 uur na ontdekking aan ons te melden.   

23.3  Van Mossel Privé Lease zal zorgen voor vervanging van bovengenoemde zaken. Hiervoor zullen 
wij kosten voor de vervanging en de administratiekosten jou in rekening brengen. De 
administratiekosten kan je terug vinden in de Tarieventabel.  

 

Artikel 24Artikel 24Artikel 24Artikel 24    Overige bepalingenOverige bepalingenOverige bepalingenOverige bepalingen 
Artikel 32 t/m 34Artikel 32 t/m 34Artikel 32 t/m 34Artikel 32 t/m 34    ----    Algemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private LeaseAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease    

 
24.1  Deze Aanvullende Algemene Voorwaarden kunnen door Van Mossel Privé Lease worden 

gewijzigd. Gewijzigde voorwaarden zullen enkel gelden voor nieuwe Leasecontracten, met 
uitzondering van wijzigingen in de voorwaarden die noodzakelijk zijn vanwege aanpassingen in 
wet- en regelgeving. In deze gevallen zal de aanpassing zoveel mogelijk aansluiten bij de 
oorspronkelijke bepaling en de bedoeling. Wij zullen je hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. 
De gewijzigde Aanvullende Algemene Voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat 
deze op onze website staan.  

24.2  Ongeldigheid van een (gedeelte van een) bepaling van de (Lease)overeenkomst(en) en/of deze 
AAVVMPL laat de overige bepalingen in stand. Het ongeldige gedeelte van de bepaling/ongeldige 
bepaling zal worden vervangen door een bepaling die de ongeldige bepaling zoveel mogelijk zal 
benaderen.  
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24.3  De bedragen in de Tarieventabel kunnen jaarlijks worden geïndexeerd, aangevuld en/of gewijzigd. 

Wij zijn niet verplicht je hiervan op de hoogte te brengen.   
24.4  Wanneer er tussen jou als Contractant en ons als Leasemaatschappij naar aanleiding van het 

Leasecontract, de Leaseovereenkomst en/of deze AAVVMPL geen overeenstemming is over de 
staat van de Leaseauto en/of bijbehorende artikelen of accessoires, kunnen wij besluiten de staat 
van de auto te laten vaststellen door een onafhankelijke partij. Aan dit onderzoek dien je mee te 
werken. Je mag tegenbewijs leveren tegen de vaststelling, maar enkel door middel van een 
rapport van een gecertificeerde expert of vakgarage.  

 

Artikel 25Artikel 25Artikel 25Artikel 25    Persoonsgegevens en Persoonsgegevens en Persoonsgegevens en Persoonsgegevens en ----registratieregistratieregistratieregistratie 
Artikel 65Artikel 65Artikel 65Artikel 65    ----    Algemene VoorwaAlgemene VoorwaAlgemene VoorwaAlgemene Voorwaarden Keurmerk Private Leasearden Keurmerk Private Leasearden Keurmerk Private Leasearden Keurmerk Private Lease    

 
Hoe wordt omgegaan met mijn persoonsgegevens? 
 
25.1  Van Mossel Privé Lease, als onderdeel van de Van Mossel Automotive Groep, respecteert jouw 

privacy. Wij dragen er zorg voor dat vertrouwelijk en zorgvuldig met jouw persoonsgegevens 
wordt omgegaan en dat passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen zijn 
genomen deze adequaat te beschermen. Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard 
dan wettelijk toegestaan en niet aan derden doorgeven, behalve als dit wettelijk is verplicht of 
toegestaan. Wel kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan andere bedrijfsonderdelen 
binnen de Van Mossel Automotive Groep als dit betrekking heeft tot de Leaseovereenkomst. Dit 
zal echter nooit gebeuren voor commerciële doeleinden.  

25.2 De privacyverklaring is terug te vinden op de website van de Van Mossel Automotive Groep.  
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ContactgegevensContactgegevensContactgegevensContactgegevens    Van Mossel Privé LeaseVan Mossel Privé LeaseVan Mossel Privé LeaseVan Mossel Privé Lease
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