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Inleiding
Wat is Private Lease?
Private Lease is een manier om particulier voor een vast bedrag per maand een nieuwe of
jong gebruikte auto te rijden. Bij Private Lease betaald u alle terugkerende kosten
verdeeld in een maandbedrag. U bepaalt hoe lang u de auto wilt leasen en hoeveel
kilometers u per jaar rijdt. Op basis van die gegevens betaalt u een vaste leaseprijs. Alle
kosten zijn inbegrepen, u hoeft alleen de brandstof te betalen. Afschrijving,
motorrijtuigenbelasting, All-Risk verzekering, Reparatie, Onderhoud, Bandenvervanging,
Vervangend vervoer en Pechhulp zijn namelijk bij het maandbedrag inbegrepen.

Voordelen van Dirk Barten Autolease

 De 5 zekerheden van het Keurmerk Private Lease:
Eerlijke voorwaarden | Compleet product | Bescherming tegen te hoge financiële lasten | 14 dagen bedenktijd |
Zekerheid bij klachten

 Flexibel en Persoonlijk
U ontvangt altijd persoonlijk advies van één van onze verkoop- of leaseadviseurs. Service staat hoog in het
vaandel, wij zijn geen internet leasemaatschappij!

 Inruilmogelijkheid huidige auto
Uw huidige auto kunnen wij tegen de hoogste marktwaarde voor u inkopen. U mag dit bedrag gebruiken als
(deel) vooruitbetaling op uw contract.

 Tot 50% lagere maandtermijn mogelijk door vooruitbetaling
U heeft geen verplichte vooruitbetaling vooraf. Wanneer u wel hiervoor kiest, is een vooruitbetaling tot 50% van
het kredietbedrag inclusief BTW mogelijk. Door te kiezen voor een vooruitbetaling, kan uw maandbedrag
aanzienlijk worden verlaagd. Daarnaast is 2 maandtermijnen waarborg gevraagd.

 Rijklaar geleverd
De auto wordt altijd afgeleverd inclusief € 50,- brandstof, mattenset en standaard afleverpakket. Dit pakket
bestaat o.a. uit een verbandtrommel, veiligheidsvest, setje reservelampen en gevarendriehoek.

 Registratie van de auto op uw eigen naam
Uw Private Lease auto word altijd op uw eigen naam geregistreerd. Hierdoor worden o.a. bekeuringen
en verzekeringspolissen op uw eigen naam toegestuurd.

 Direct vervangend vervoer bij Autobedrijf Dirk Barten
Tijdens de onderhoudsbeurt van uw auto kunt u gebruik maken van een vervangende auto. Dit geldt ook bij
schadeherstel en pechsituaties die niet er plaatse kunnen worden opgelost. Bij reparatie- en garantie
werkzaamheden kunt u gebruik maken van vervangend vervoer als de werkzaamheden langer duren dan 2 uur.

 1e recht van koop voor beëindiging contract
Als u na afloop van het contract niet opnieuw wilt kiezen voor PrivateLease, dan kunt u tegen een aantrekkelijke
en marktconforme prijs uw PrivateLease auto van ons overnemen.
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Welke extra's mag u nog meer verwachten van Dirk Barten Autolease?
Wij streven naar de beste voorwaarden en hebben daarom in positieve aanvulling op de Algemene Voorwaarden de
volgende zaken voor geregeld:

Indien uw auto onderhoud wordt verricht bij één van onze Autobedrijf Dirk Barten vestigingen wordt u auto na
de onderhoudsbeurt gewassen en uitgezogen. Zo is uw auto zowel technisch als optisch weer in optimale staat.

Aan het eind van de leaseperiode krijgt u van ons een Verklaring Schadeverloop met het overzicht van uw
schadeverloop gedurende de leaseperiode. Samen met uw aansluitende roy-dataverklaring of Verklaring
Schadeverloop van uw vorige auto kunt u bij veel verzekeringsmaatschappijen het aantal schadevrije jaren
verhogen. Indien u geen nieuw Private Lease contract afsluit bij Dirk Barten Autolease, biedt BOVEMIJ (BOVAG)
u de mogelijkheid deze schadevrije jaren op te nemen in een autoverzekering via Autobedrijf Dirk Barten.
Naast deze Algemene voorwaarden gelden de afspraken op het leasecontract, de Aanvullende voorwaarden van de
leasemaatschappij, verzekeringsvoorwaarden, het innameprotocol en eventuele nadere voorwaarden. Deze mogen
allemaal niet in uw nadeel afwijken van de Algemene Voorwaarden. Als dat toch gebeurt, gaan de Algemene
voorwaarden voor.
Met vriendelijke groet,
Dirk Barten Autolease BV
Edwin Ietswaard
Leaseadviseur/ -coördinator
Direct:
Mobiel:
Email:
Website:

088-4986358
06-19264389
autolease@dirkbarten.nl
https://dirkbarten.nl/autolease

Bezoekadres: (op afspraak)
Sierenborch 20
1046 CJ Amsterdam (Westpoort)
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1. Het leasecontract
Prijsverhoging
Wie betaalt de prijsverhoging van de auto tussen bestelling en levering?

Vraag
Antwoord

De leaseprijs zal worden aangepast indien tussen de datum van tariefberekening en de datum van
aflevering de aanschafprijs van de auto door overheidswege wijzigt. Prijs aanpassingen van
bijvoorbeeld BTW, BPM , assurantiebelasting of houderschapsbelasting die voor registratiedatum deel
1 worden doorgevoerd, zullen in het maandtermijn worden doorberekend danwel verminderd.
Zijn er nog andere prijsaanpassingen mogelijk gedurende het leasecontract ?

Vraag
Antwoord

Buiten prijs aanpassingen van overheidswege, zoals BTW, BPM , assurantiebelasting of
houderschapsbelasting worden geen prijsaanpassingen doorgevoerd gedurende het leasecontract.
Met andere woorden, alle andere componenten, zoals rente, verzekeringspremie, reparatie,
onderhoud en banden worden gedurende het leasecontract worden niet aangepast.

BTW
Vraag
Antwoord

Is de maandtermijn inclusief BTW?
Ja, in een Private Lease contract is de maandtermijn inclusief het op dat moment geldende BTW
percentage.

Keurmerk
Vraag
Antwoord

Is Dirk Barten Autolease aangesloten bij een keurmerk?
Ja, per 19 maart 2018 is Dirk Barten Autolease aangesloten bij Keurmerk Private Lease.

BKR registratie
Vraag
Antwoord

Wordt de Private Lease contract geregistreerd bij het BKR?
Dirk Barten Autolease is vanuit het Keurmerk Private Lease verplicht een registratie te doen bij BKR.
Het bedrag dat geregistreerd wordt staat vermeld op de leaseovereenkomst. Daarnaast Dirk Barten
Autolease verplicht betalingsachterstanden bij BKR te melden, dit conform de richtlijnen van BKR.
Rekenvoorbeeld BKR Registratie:
De looptijd van uw leasecontract is 36 maanden
Uw maandtermijn is € 250,00
Dirk Barten Autolease registreert bij BKR 36 x € 250,00 x 65% = € 5.850,00
Aandachtspunt
Wanneer u binnen nu en 5 jaar van plan bent een huis te kopen is een Private Lease contract van
invloed op de aanvraag van een hypotheek.
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PrivateOccassionLease
Vraag
Antwoord

Kan ik een gebruikte auto leasen?
Bij jonge auto’s zoals demonstratie auto’s en gebruikte (BTW) auto’s tot 24 maanden bieden wij ook
PrivateOccassionLease aan. Dit zijn altijd auto’s waarvan wij zeker weten dat deze geschikt zijn om als
leaseauto in te zetten. Zo kom je niet voor verrassingen te staan en lease jij tegen een gunstig tarief.
Elke Private Occasion Lease auto wordt persoonlijk en specifiek voor u berekend.

2. Aangaan van het leasecontract en hoofdelijkheid
Acceptatie
Vraag
Antwoord

Hoe verloopt het acceptatie proces?
Nadat u bij de verkoopafdeling de koopovereenkomst heeft getekend met bijbehorende Private Lease
offerte, stuurt de verkoopadviseur uw aanvraag in bij Dirk Barten Autolease.
Dirk Barten Autolease geeft hierop een beoordelingsverzoek via Care4Lease aan EDR.
Hierna wordt u verzocht in te loggen in het leaseportal van EDR door op de link te klikken in de mail
die u van EDR heeft ontvangen. U logt dan automatisch in, in een beveiligde omgeving. In het
leaseplatform wordt u verzocht uw persoonlijke gegevens aan te vullen en/of te corrigeren. U
ontvangt een e-mailbevestiging van de door u opgegeven gegevens.
Op basis van de door u aangeleverde gegevens wordt er een eerste geautomatiseerde krediettoetsing
uitgevoerd op basis van de volgende 3 componenten:
•
•
•

De berekening van een kredietscore door ons systeem, aan de hand van diverse gegevens,
zoals eventuele betalingservaringen en/of statistische gegevens;
Een toetsing bij Bureau Krediet Registratie (BKR), www.bkr.nl;
Een inkomens- en lastentoets, een draagkrachtnorm die inhoudelijk gelijk is aan de
leennormen voor Consumptief Krediet en die jaarlijks wordt vastgesteld op 1 april,
https://www.keurmerkprivatelease.nl/paginas/a-tot-z/draagkrachtnorm.

Indien de aanvraag door de geautomatiseerde beoordeling met goed gevolg is doorlopen, zal u
worden gevraagd om via het EDR Leaseportal een aantal documenten te uploaden of per post toe te
sturen.
Indien u niet direct kan worden geaccepteerd heeft u de mogelijkheid een borg als contractpartner toe
te voegen. De beoordeling wordt dan heroverwogen.
Meer antwoorden met betrekking tot het acceptatieproces Private Lease vindt u op
https://www.edrcreditservices.nl/edr-leaseportal/
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Vraag
Antwoord

Wat moet ik aanleveren voor een acceptatie?
De volgende documenten dient u te uploaden of per post toe te sturen (ook van de partner indien van
toepassing):
•
•
•
•
•
•
•
•

Een kopie van het rijbewijs (voor/achterkant) en van de (eventuele) partner een kopie
identiteitsbewijs;
Een kopie van op naam gestelde bankafschriften van de laatste volledige maand, waarop de
inkomsten en woonlasten (huur/hypotheek), incl. huurtoeslag zijn vermeld;
Een kopie van de meest recente loonstrook indien er sprake is van loondienst;
Een intentie-/werkgeversverklaring indien er sprake is van een tijdelijk dienstverband;
Een kopie van een uitkerings-/pensioenspecificatie indien er sprake is van een uitkering en/of
pensioen;
Een kopie van een uitkeringsspecificatie van het afgelopen jaar of jaaropgave van het vorige
jaar in geval van een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO, WIA, WAJONG, Ziektewet);
Een kopie van het echtscheidingsconvenant of de beschikking van de rechtbank in geval van
inkomsten uit alimentatie;
Een kopie van de meest recente jaarrekening (B.V./VOF) indien er sprake is van een
zelfstandig ondernemer of 3 recente bankafschriften indien er sprake is van een
eenmanszaak.

Na ontvangst van de documentatie voert een acceptant van EDR een controle uit op de aangeleverde
documenten. In het bijzonder wordt het in het portal opgegeven inkomen gecontroleerd aan de hand
van de ingestuurde bewijzen van inkomsten en woonlasten en wordt zo nodig een herberekening van
de inkomsten-lastentoets uitgevoerd.
Indien nodig neemt de acceptant een aanvullende telefonisch interview af met u.

Startende bestuurder
Vraag

Ik heb net mijn rijbewijs behaald. Kan ik een Private Lease auto aanschaffen bij Dirk Barten Autolease?

Antwoord

Voor het aangaan van het leasecontract is de minimale leeftijd 18 jaar en moet de bestuurder in het
bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs (voor het betreffende voertuig).
Wel geldt een toeslag voor onervaren of jonge contractanten: tussen 18 tot en met 23 jaar bij aangaan
van het contract, danwel 0 tot en met 2 jaar in het bezit van een geldig Nederlands rijbewijs (voor het
betreffende voertuig).

Leeftijd
Vraag
Antwoord

Is er een minimum leeftijd voor een Private Lease auto?
Voor het aangaan van het leasecontract is de minimale leeftijd 18 jaar en moet de bestuurder in het
bezit zijn van een geldig Nederlands rijbewijs B of Europees rijbewijs voor het betreffende voertuig
met uittreksel Nederlands bevolkingregister.
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Vraag
Antwoord

Vraag
Antwoord

Vraag
Antwoord

Is er een maximale leeftijd voor een Private Lease auto?
U kunt tot en met uw 75e levensjaar geworden geaccepteerd bij Dirk Barten Autolease met maximale
contractsduur in jaren tot het jaar waarin de 1e contractant 78 jaar zal worden.
Indien de 1e contractant boven de 70 jaar is behouden wij het recht tot afwijzing. Afhankelijk van de
(gezins)situatie, leeftijd, contractduur en risico zal namens de directie een beslissing tot acceptatie
worden genomen.
Geldt er een toeslag voor jonge berijders?
Voor bestuurders van 18 tot en met 23 jaar geldt een maandelijkse toeslag voor de
verzekeringspremie. Deze toeslag is onveranderd gedurende het leasecontract en is berekend op de
regelmatige bestuurder van de auto.
Indien de 1e contractant jonger is dan 24 jaar én minder dan 3 jaar een geldig Nederlands rijbewijs
heeft voor de betreffende auto, behouden wij het recht tot afwijzing. Afhankelijk van de
(gezins)situatie, leeftijd, contractduur en risico zal namens de directie een beslissing tot acceptatie
worden genomen.
Geldt er een toeslag voor oudere berijders?
Er geldt een toeslag op de verzekeringspremie indien de 1e contractant 18 t/m 23 jaar is, danwel 70
jaar of ouder is. Tevens wordt de verzekeringstoeslag berekend indien de 1e contractant korter dan 3
jaar in het bezit is van een geldig Nederlands rijbewijs (voor het betreffende voertuig). Er wordt
maximaal 1 keer per contract een verzekeringstoeslag berekend.

Bestelling
Vraag
Antwoord

Door wie wordt de auto besteld?
Zodra Dirk Barten Autolease het getekende leasecontract heeft ontvangen en u de vooruitbetalingsen/ of waarborgfactuur heeft voldaan, wordt de auto door Dirk Barten Autolease besteld bij de
officiële dealer. Hierbij gaan wij u van centrale inkoop bij één van onze voorkeursdealers.

Schadevrije jaren
Vraag
Antwoord

Wordt voor de WA- en cascoschadeverzekering rekening gehouden met schadevrije jaren?
Nee, het Private Lease contract betreft een langdurige 'Operational Lease' huurovereenkomst waarbij
in de WA- en cascoschadeverzekering geen rekening wordt gehouden met no-claim opbouw. U
huidige schadevrije jaren hebben geen invloed op de verzekeringspremie en daardoor geen invloed op
het maandtermijn.

3. Aanvang en duur van het leasecontract
Leaseperiode
Vraag
Antwoord

Wat is de levertijd van de auto?
De levertijd is per auto verschillend. Auto’s die wij op voorraad hebben staan zijn vaak al binnen twee
weken leverbaar. Zodra uw leasecontract ondertekend is en uw auto op voorraad bij Autobedrijf Dirk
Barten is, kunt u altijd in veertien dagen rijden in uw nieuwe auto.
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Vraag
Antwoord

Vraag
Antwoord

Vraag
Antwoord

Vraag
Antwoord

Kan de leaseperiode verlengd worden?
U kunt gedurende of tegen het einde van de leaseperiode aangeven dat u de leaseperiode wilt
verlengen. In overleg met uw Leaseadviseur van Dirk Barten Autolease kunt u bepalen met hoeveel
maanden u de leaseperiode wilt verlengen. U kunt de leaseperiode maximaal verlengen tot 60
maanden met een maximale tellerstand van 150.000 km met de volgende looptijden: 12, 24, 36 ,48, 60
maanden leasecontract.
Kan de leaseperiode ingekort worden?
U kunt niet de leaseperiode verkorten. U kunt wel het contract afkopen door middel van maximaal
50% van de resterende termijnen te voldoen. Over het afkopen van het contract leest u meer in artikel
AV 12.2
Welke looptijden voor de leaseperiode zijn mogelijk?
De leaseperiode is minimaal 12 maanden en maximaal 60 maanden. U kunt de leaseperiode kiezen in
hele jaren.
Welke kilometrages voor de leaseperiode zijn mogelijk?
De volgende kilometrages kunt u kiezen:
 5.000 km per jaar
 7.500 km per jaar
 10.000 km per jaar
 15.000 km per jaar
 20.000 km per jaar
 25.000 km per jaar
 30.000 km per jaar
Hierbij dient u rekening te houden met een maximale kilometrage per contract van 150.000 km op de
teller.
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Echtscheiding
Vraag
Antwoord

Wat te doen als ik ga scheiden?
Indien gewenst kunt u het leasecontract voor de afgesproken einddatum opzeggen. U krijgt dan wel te
maken met een opzegvergoeding. De opzegvergoeding bedraagt maximaal 50% van de nog resterende
leasetermijnen. Daarnaast rekenen wij de meer gereden kilometers dan gecontracteerd met u af.
Voorbeeld:
Stel u heeft een leasecontract gesloten voor 48 maanden, inclusief 10.000 gecontracteerde kilometers
per jaar. De leaseprijs is € 300 per maand. Na 40 maanden wilt u graag het leasecontract beëindigen.
De auto heeft tot dan toe gemiddeld 10.000 kilometers per jaar gereden (zoals overeengekomen in het
leasecontract). Als het contract was doorgelopen had u nog 8 keer de leaseprijs van € 300 betaald, dat
is € 2.400. Omdat u de lease voortijdig wilt beëindigen betaalt u een opzegvergoeding van 50% over €
2.400, dat is € 1.200
Eventuele schades, ter hoogte van de eigen bijdrage per schadegeval, worden separaat doorberekend.
Als einddatum geldt dan de datum waarop de auto aan Dirk Barten Autolease is geretourneerd. Alle
kosten tot en met de einddatum dienen door u dan te zijn voldaan.

Vraag
Antwoord

Kan, in geval van een scheiding, mijn ex-partner van de overeenkomst worden gehaald?
Ja, dit is mogelijk, mits de ex-partner schriftelijk toestemming geeft voor het uitschrijven. Daarnaast zal
er gekeken moeten worden of de overgebleven persoon de lasten alleen kan dragen. Als dit niet het
geval is, blijven beide personen op de overeenkomst staan óf er moet een garantstelling kunnen
plaatsvinden.

4. Betaling leaseprijs en andere kosten
Vraag
Antwoord

Vraag
Antwoord

Vraag
Antwoord

Wat staat er op de eerste factuur van de maandtermijn?
De eerste factuur voor de maandtermijn die u ontvangt, bevat de maandtermijn van de dag van
aflevering tot en met het eind van die maand. Daarnaast krijgt u tegelijkertijd of kort daarna de
factuur voor de volgende (volledige) maandtermijn.
Hoe wordt de factuur naar mij verzonden?
Dirk Barten Autolease werkt op basis van elektronische facturatie. Dit betekent dat u de facturen per
e-mail ontvangt. Het is daarom van belang dat u ons een wijziging van uw e-mailadres zo snel mogelijk
doorgeeft.
Hoe kan ik een kopie van een factuur opvragen?
Indien u een kopie van een factuur wilt hebben, kunt u een e-mail sturen aan
autolease@dirkbarten.nl. U krijgt de kopie factuur per e-mail toegestuurd.
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Andere kosten
Vraag
Antwoord

Zijn er nog andere kosten verbonden aan het Private Lease contract?
Naast de maandtermijn ontvangt u jaarlijks een kilometerafrekening indien u meer heeft gereden dan
contractueel overeengekomen. Ook kunt u een factuur ontvangen voor de eigen bijdrage indien u
schade rijdt.

5. De auto
Aflevering
Vraag
Antwoord

Vraag
Antwoord

Op wiens naam wordt het kenteken tenaamgesteld?
Het kenteken komt op uw naam te staan. Dirk Barten Autolease verzorgt daarna een registratie in het
register “Registratie Tenaamstelling Leasemaatschappijen” waarbij wordt aangegeven dat Dirk Barten
Autolease de houderschapsbelasting en de verzekering verzorgt en betaalt. De bekeuringen worden
door deze wijze van tenaamstelling rechtstreeks aan u toegezonden en er is een gedeeltelijke
vrijstelling van BTW van toepassing op de afschrijving van de BPM en de houderschapsbelasting.
Is de brandstoftank vol bij aflevering?
Wij leveren standaard uw nieuwe auto af met € 50,- brandstof en het ‘Standaard afleverpakket aan,
waarbij ook de matten en calamiteitenpakket worden geleverd.

Garantie
Vraag
Antwoord

Is het mogelijk om extra garantie bij te kopen?
Het is mogelijk om extra garantie bij te kopen als de leverende dealer dit aanbiedt, maar het is niet
noodzakelijk omdat alle kosten voor reparatie en onderhoud zijn opgenomen in het leasecontract. U
loopt dus geen risico. De kosten voor verlengde garantie worden niet opgenomen in het leasecontract.

Parkeervergunning
Vraag
Antwoord

Kan ik een parkeervergunning aanvragen?
Het is mogelijk om een parkeervergunning bij ons aan te vragen, wanneer de gemeente een verklaring
nodig heeft. Stuur uw verzoek aan autolease@dirkbarten.nl en wij verzorgen deze voor u.

Dirk Barten Autolease B.V. is statutair gevestigd op: Wolvenkoog 10, 1822 BE Alkmaar
Tel: 088-3741744 E-Mail: autolease@dirkbarten.nl Website: www.dirkbarten.nl/autolease
KvK nr. Alkmaar 66608341 Rabobank IBAN: NL87RABO0311552498 BTW nr. NL856629170B01

12

6. Onderhoud van de auto
Vraag
Antwoord

Vraag
Antwoord

Heb ik toestemming nodig voor onderhoud of reparatie?
Nee, dat is niet nodig. U maakt zelf een afspraak met de officiële dealer, die vervolgens toestemming
voor de werkzaamheden vraagt bij Dirk Barten Autolease. Kosten die voortvloeien uit onkundig
gebruik en/of buitensporige slijtage kunnen door Dirk Barten Autolease aan u worden doorbelast. Het
is wel van belang om bij deze dealer aan te geven dat de auto eigendom is van Dirk Barten Autolease
en dat u de kosten voor onderhoud en reparatie dus niet zelf hoeft te betalen.
Mag ik zelf reparaties uitvoeren aan de auto?
Het zelf uitvoeren van reparaties kan leiden tot hogere kosten voor latere reparaties. Als blijkt dat er
inderdaad hogere kosten hierdoor gemaakt dienen te worden, dan komen deze voor uw eigen
rekening. Wij raden u daarom sterk aan om zelf geen reparaties uit te voeren. Uiteraard is het wel van
belang dat u regelmatig de bandenspanning en de vloeistofniveaus controleert en op het juiste niveau
brengt.

7. Pechhulp en vervangend vervoer
Externe hulpdienst bedrijven
Vraag
Antwoord

Heb ik nog een ANWB Wegenwacht nodig?
Nee, want in het leasecontract is de internationale pechhulp opgenomen die het lidmaatschap voor de
Wegenwacht overbodig maakt. U kunt wel lid blijven van de ANWB zonder Wegenwacht.

8. Schade en verzekering
Verklaring schadeverloop
Vraag
Antwoord

Vraag
Antwoord

Wat gebeurt er als de auto total loss is?
Het leasecontract eindigt per datum waarop de schade-expert definitief heeft vastgesteld dat de auto
technisch of economisch total loss is. U kunt daarna een nieuwe auto uitkiezen en wederom gebruik
maken van Private Lease via Dirk Barten Autolease.
Heb ik recht op vervangend vervoer?
Ja, wanneer u de auto inlevert voor schadeherstel heeft u maximaal dertig dagen recht op vervangend
vervoer. Na dertig dagen komen de kosten voor vervangend vervoer voor uw eigen rekening. Indien de
auto in deze periode total loss verklaard wordt eindigt het leasecontract en zijn vanaf de dag na total
loss verklaring de kosten voor vervangend vervoer voor uw eigen rekening.
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Vraag
Antwoord

Bouw ik no-claim op gedurende het leasecontract
Nee, in een Private Lease contract wordt geen no-claim opgebouwd. Na afloop van het leasecontract
kunt u bij ons een 'verklaring schadevrije jaren' aanvragen via autolease@dirkbarten.nl. Na de
definitieve schouwing zullen wij binnen één kalendermaand uw verklaring afgeven.
Wij adviseren u kort na de ingang van uw leasecontract bij uw vorige verzekering een 'roy-data
schadevrijejarenverklaring' op te vragen en goed te bewaren. Indien u na afloop van uw leasecontract
geen nieuw leasecontract afsluit kunt u uw roy-data schadevrijejarenverklaring plus onze Verklaring
Schadeverloop gebruiken om uw originele en aanvullende schadevrije jaren bij een nieuwe
autoverzekering onder te brengen.
U kunt uw aaneengesloten schadevrije jaren opnemen in een nieuw afgesloten verzekering bij
Bovemij via één van onze Autobedrijf Dirk Barten vestigingen.

Aanvullende verzekeringen
Vraag
Antwoord

Vraag
Antwoord

Vraag
Antwoord

Vraag
Antwoord

Kan ik aanvullende verzekeringen afsluiten?
Ja, indien gewenst kunt u een Ongevallen inzittenden verzekering (OVI) en/ of Schadeverzekering voor
In- en Opzittenden (SVI) afsluiten. De tarieven kunt u bij de offerte aanvragen bij Dirk Barten
Autolease.
Is het mogelijk een Overlijdensrisico verzekering af te sluiten in het leasecontract?
Nee, dat is niet mogelijk en ook niet nodig. Indien de laatste contractant gedurende de looptijd van het
leasecontract overlijdt, wordt het leasecontract kosteloos ontbonden.
Kan de verzekering uit het leasecontract worden gehaald?
Nee, de allrisk verzekering is een verplicht component in het leasecontract. Indien u gekozen heeft
voor ene Ongevallen inzittenden verzekering of Schadeverzekering inzittenden kunt u deze niet
annuleren gedurende het contract.
Zijn accessoires meeverzekerd?
Accessoires die zijn opgenomen in het leasecontract zijn standaard meeverzekerd. Door u zelf
aangeschafte of gemonteerde accessoires zijn niet meeverzekerd in het leasecontract.
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9. Meer kilometers
Vraag
Antwoord

Wanneer moet ik de meerkilomers betalen?
Eenmaal per jaar, meestal in het begin van het volgende kalenderjaar ontvangt u een factuur voor de
meerkilometers van het afgelopen jaar. Deze kunt u binnen 8 dagen voldoen. Aan het eind van het
contract controleren wij de werkelijk gereden kilometers en verrekenen deze meer eventuele eerdere
facturen. U betaald altijd alleen de werkelijk meergereden kilometers per contract.

10. Einde van het leasecontract
Overname leaseauto
Vraag
Antwoord

Vraag
Antwoord

Kan ik de auto overnemen?
Ja, u kunt vanaf 2 maanden voor de contractuele einddatum van het leasecontract contact opnemen
met de Leasecoördinator van Dirk Barten Autolease om de overnameprijs op te vragen. De
overnameprijs is geldig tot 14 dagen voor de contractuele einddatum van het leasecontract. U
uiteraard kan de auto ook verkocht worden aan vrienden, familie of anderen.
Hoe wordt ik eigenaar van de (ex-) lease auto?
Als u de auto overneemt, ontvangt u een factuur met het overeengekomen overnameprijs . Na
betaling per omgaande van de overnameprijs en de eindafrekening wordt het leasecontract en de
verzekering beëindigd. Vanaf dat moment bent u volledig eigenaar van de auto. Binnen 10 werkdagen
ontvangt u nog de tenaamstelcode 1 en 2 van ons en wordt het RDW voorbehoud verwijderd van het
object.

11. Inlevering van de auto
Vraag
Antwoord

Vraag
Antwoord

Waar moet ik op letten bij het inleveren van de auto?
De auto dient aan de binnenzijde en buitenzijde schoon en schadevrij te zijn. Indien de auto niet
schoon wordt ingeleverd, kunnen reinigingskosten in rekening gebracht worden. Verder is het van
belang dat uw eigen accessoires worden verwijderd, dat alle bij de auto behorende documenten en
spullen worden ingeleverd en dat eventuele schade gemeld is bij Dirk Barten Autolease. Alle zaken die
op of in de auto zijn achtergebleven en niet in het leasecontract zijn opgenomen, worden na
inlevering automatisch eigendom van Dirk Barten Autolease.
Welke schades zijn acceptabel bij het inleveren van de auto?
Kleine gebruiksschades passend bij de leeftijd en de intensiteit van het gebruik vinden wij acceptabel.
Grotere schades die niet voor inlevering zijn gemeld, zullen aan u worden doorbelast met een
maximum eigen risico per schade. Op de website van Dirk Barten Autolease vindt u het
Innameprotocol met daarin alle acceptabele en niet-acceptabele schades.
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12. Wijzigen looptijd leasecontract
Verlies/verandering van baan
Vraag
Antwoord

Wat te doen als ik mijn baan kwijt raakt?
Indien u als gevolg van verlies van werk buiten uw schuld in een situatie van aantoonbaar onvermogen
verkeert, dient u contact op te nemen met Dirk Barten Autolease. Wij zullen met u de financiële
mogelijkheden bekijken en met waar mogelijk een passende oplossing.
Indien gewenst kunt u het leasecontract voor de afgesproken einddatum opzeggen. U krijgt dan wel te
maken met een opzegvergoeding. De opzegvergoeding bedraagt maximaal 50% van de nog resterende
leasetermijnen. Daarnaast rekenen wij de meer gereden kilometers dan gecontracteerd met u af.
Voorbeeld:
Stel u heeft een leasecontract gesloten voor 48 maanden, inclusief 10.000 gecontracteerde kilometers
per jaar. De leaseprijs is € 300 per maand. Na 40 maanden wilt u graag het leasecontract beëindigen.
De auto heeft tot dan toe gemiddeld 10.000 kilometers per jaar gereden (zoals overeengekomen in het
leasecontract). Als het contract was doorgelopen had u nog 8 keer de leaseprijs van € 300 betaald, dat
is € 2.400. Omdat u de lease voortijdig wilt beëindigen betaalt u een opzegvergoeding van 50% over €
2.400, dat is € 1.200
Eventuele schades, ter hoogte van de eigen risico per schadegeval, worden separaat doorberekend.
Als einddatum geldt dan de datum waarop de auto aan Dirk Barten Autolease is geretourneerd. Alle
kosten tot en met de einddatum dienen door u dan te zijn voldaan.

Vraag
Antwoord

Wat te doen als ik van baan verander?
Indien u van baan verandert, hoeft er niets te worden aangepast aan het leasecontract. het
leasecontract is gebonden aan u als persoon en de maandelijkse kosten lopen gewoon door.

13. Ontbinding van het leasecontract door de leasemaatschappij
Vraag
Antwoord

Wanneer wordt het leasecontract ontbonden?
Indien u een betalingsachterstand heeft van 2 maanden wordt het contract ontboden door de
leasemaatschappij. Dit heeft grote financiele gevolgen. Naast de afkoopvergoeding van maximaal 50%
van de nog resterende leasetermijnen zullen alle bijkomende kosten voor de vordering bij u verhaald
worden. Tevens zal een melding worden gedaan bij het BKR in Tiel.

14. Overige belangrijke zaken
Vraag Geen veelgestelde vragen
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Dirk Barten Autolease

Contactinformatie
Statutair gevestigd:

Wolvenkoog 10
1822 BE Alkmaar

KvK nummer. Alkmaar
BTW nummer
Rabobank IBAN

66608341
NL856629170B01
NL87RABO0311552498

Bezoekadres:

Sierenborch 20
1046 CJ Amsterdam (Westpoort)

Algemeen:

088-3741744

Leaseadviseur:

088-4986358 (Tijdens kantoortijden)

Email

autolease@dirkbarten.nl

Website

https://dirkbarten.nl/autolease

Alarmnummer Pech | Hyundai
Hyundai Mobiliteitsgarantie

Nederland 020-8512222
Buitenland +3120-8512222

Alarmnummer Pech | Nissan
Nissan Mobiliteitsgarantie

Nederland 0800-0231513
Buitenland +3120-5162026

Alarmnummer Pech | Andere merken
VHD Alarmcentrale

Nederland 026-3553368
Buitenland +3126-3553368

Versie

201803

Datum
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