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Algemene Voorwaarden voor het operationeel leasen van auto’s 

1. Toepasselijkheid en wijziging 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en leaseovereenkomsten van Averus Financial Services voor 

Operationele Leasing van (bestel)auto’s tussen een zakelijke klant en Averus Financial Services.  

Als er afspraken in het leasecontract zijn opgenomen die afwijken van deze voorwaarden, dan gelden de afspraken in het 

leasecontract. Wijziging van de afspraken is alleen mogelijk als beide partijen uitdrukkelijk de wijziging schriftelijk (op papier of 

per email) hebben vastgelegd en beide partijen dit document hebben ondertekend. 

2. Rechtsverhouding 

Averus Financial Services geeft de auto tegen een vergoeding aan u in gebruik middels operational lease. Operational lease 

is een vorm van huur. U wordt geen eigenaar van de auto. 

3. Duur van het leasecontract 

Wanneer gaat de leaseperiode in? 

De leaseperiode gaat in op de dag waarop u de auto afhaalt. Als u de auto niet afhaalt binnen 5 dagen nadat het volgens 

het bericht van de leasemaatschappij of van de leverancier afgehaald kon worden, dan gaat in dat geval de leaseperiode 

in op de dag na die periode van 5 dagen. 

Wanneer eindigt de leaseperiode? 

De leaseovereenkomst eindigt zodra de overeengekomen duur afloopt of zodra met de auto als gevolg van meerkilometers 

het overeengekomen maximaal aantal kilometers is gereden: 

• een maximum van 180.000 km voor gele kentekens, tenzij in het leasecontract anders is overeenkomen. 

• een maximum van 225.000 km voor grijze kentekens (bestelwagens met aantekening grijs kenteken). 

Wanneer kan de leaseovereenkomst eindigen?  

De leaseovereenkomst kan eerder eindigen dan de overeengekomen duur als de leaseovereenkomst volgens deze 

Algemene voorwaarden wordt beëindigd of wordt opgezegd. 

4. Aflevering 

Aflevering geschiedt overeenkomstig de in het leasecontract en deze algemene voorwaarden opgenomen 

specificaties.  

De auto wordt geleverd door en onder volledige aansprakelijkheid van de dealer zonder dat Averus Financial Services 

aansprakelijk is voor zichtbare of verborgen fouten in en/of gebreken aan de auto dan wel overschrijding van de 

afleveringstermijn of anderszins.  

Bij aflevering stelt Averus Financial Services aan u de kentekencard ter beschikking. U ontvangt niet de tenaamstellingscode. 

Het kenteken wordt op naam van Averus Financial Services gesteld, tenzij in het leasecontract anders is overeenkomen. 

Bij aflevering van de auto wordt een afleverbewijs in tweevoud ingevuld en ondertekend door berijder en dealer. 

Door ondertekening verklaart de berijder de auto in goede staat te hebben ontvangen. Het afleverbewijs vermeldt de 

kilometerstand en de datum van aflevering van de auto. 

5. Leaseprijs, wijzigingen en meer- en minderkilometers 

5.1 Wat is inbegrepen in de leaseprijs? 

In de maandelijkse leaseprijs zijn, tenzij in het leasecontract anders is overeenkomen, inbegrepen: 

a. afschrijving en rente 

b. beheer en administratie 

c. onderhoud/reparatie, zoals onderhoud, reparaties, periodieke controles en vervanging van onderdelen zoals deze zijn 

voorgeschreven door de fabriek en voortvloeiend uit normaal gebruik van de auto 

d. vervanging van banden, dit zijn uitsluitend bandenvervangingen ten gevolge van normale slijtage 

e. belastingen, zoals houderschapsbelasting, leges kentekenbewijs, registratiekosten, verwijderingsbijdrage 

f. vervangende auto  

g. kosten rijklaar maken 

h. verzekering WA + cascoschade  

i. een hulpdienst in binnen- en buitenland  

Daarnaast kan in uw leasecontract zijn opgenomen dat er andere kosten in de maandelijkse leaseprijs zijn inbegrepen. 

5.2  Wat is niet inbegrepen in de leaseprijs? 

Alle andere kosten, zoals autowassen, parkeren, updates van navigatiesystemen, reparaties aan eigen accessoires of 

onderdelen, stalling-, parkeer- en tolgelden en alle kosten voortvloeiend uit overtreding(en) van wet- en regelgeving, zijn voor 

uw eigen rekening.  

6. Aanpassing leaseprijs  

6.1 Leaseprijs en aantal kilometers 

De in het leasecontract genoemde leaseprijs wordt verhoogd met het per vervaldatum geldende tarief omzetbelasting. De 

leaseprijs is door Averus Financial Services berekend aan de hand van de op het moment van het opstellen van het 
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leasecontract bekende gegevens en houdt rekening met de looptijd in maanden en het aantal kilometers dat per jaar met 

de auto zal worden gereden.  

Aanpassing leaseprijs 

In de volgende situaties behoudt Averus Financial Services zich het recht voor de leaseprijs aan te passen: 

a indien zich tussen de datum van ondertekening van het leasecontract en de datum van aflevering van de auto 

wijzigingen voordoen in de consumentenprijslijsten voor de auto,  houderschapsbelasting, kentekenleges en/of en andere 

heffingen van overheidswege.  

b indien het werkelijk gereden aantal kilometers afwijkt van aantal kilometers dat in het contract vermeld staat, 

heeft Averus Financial Services het recht om die meer- en minderkilometers aan u in rekening te brengen of te verrekenen. 

Indien het aantal verreden kilometers meer dan 10% afwijkt van het contactueel overeengekomen jaarkilometrage.  

c na de aflevering van de auto kunnen verhogingen van houderschapsbelasting en kentekenleges en andere 

heffingen van overheidswege terstond in de maandelijkse leaseprijs doorberekend worden; 

d in geval van omstandigheden gelegen buiten de invloedssfeer van Averus Financial Services die prijsaanpassing 

van de leaseprijs noodzakelijk maken.  

De gewijzigde leaseprijs gaat behoudens het bepaalde onder a in op de eerste dag van de maand volgende op het tijdstip 

waarop de omstandigheden zich hebben gewijzigd. Wijzigingen van de leaseprijs ingevolge dit artikel geven Averus Financial 

Services noch u het recht het leasecontract te beëindigen. 

6.2 Verrekening kilometers bij regulier einde 

Aan het reguliere einde van het leasecontract (conform artikel 3, kopje ‘Wanneer eindigt de leaseperiode?) vindt 

verrekening plaats van meer of minder gereden kilometers.  

Onder meer-/ of minderkilometers wordt verstaan het verschil tussen werkelijk aantal gereden kilometers met de auto (waarbij 

kilometers van een vervangende auto worden opgeteld) en het in het leasecontract naar rato berekende 

maandkilometrage vermenigvuldigd met het aantal maanden dat het leasecontract heeft geduurd (slechts ter 

verduidelijking: meer-/of minderkilometers is het verschil tussen het  werkelijk aantal gereden kilometers en het aantal 

kilometers wat u volgens het leasecontract per datum einde maximaal had mogen rijden). Verrekening vindt plaats in 

overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub b. Verrekening van meer-/ of minder kilometers gebeurt overeenkomstig het in het 

leasecontract genoemde tarief. 

Slechts ter verduidelijking van de definitie van meer-/of minder kilometers: onder meer-/of minder kilometers wordt verstaan 

het verschil tussen het werkelijk aantal gereden kilometers en het aantal kilometers wat u volgens het leasecontract per 

datum einde maximaal had mogen rijden. Deze uitleg is niet bindend. 

Hoe worden de werkelijke kilometers vastgesteld 

Het werkelijk gereden aantal kilometers stelt Averus Financial Services o.a. vast aan de hand van de zich in de auto 

bevindende kilometerteller, tenzij blijkt dat deze kilometerteller een verkeerd aantal kilometers aanwijst, in welk geval Averus 

Financial Services het aantal gereden kilometers op voor u bindende wijze door schatting vaststelt, behoudens tegenbewijs. 

Dit gebeurt ook op deze wijze in geval van diefstal of verlies van de auto. 

7. Boetes en doorgeven berijder 

Een bekeuring, (parkeer)boete of sanctie in verband met het gebruik van de auto dient u zelf te betalen. Wij brengen u ook 

alle kosten in rekening die met een boete of sanctie te maken hebben, zoals naheffingen, administratiekosten van derden en 

administratieve kosten van Averus Financial Services en derden bij aanmaningen. Ook betaalt u alle kosten en/of schade 

van misdrijven en overtredingen die door u met de auto zijn gepleegd.  

In geval van (strafrechtelijke) vervolging, dient u op verzoek van Averus Financial Services binnen 5 dagen de naam en het 

adres van de berijder op de opgegeven datum en tijdstip aan Averus Financial Services door te geven. Als u die gegevens 

niet naar waarheid kunt doorgeven, bent u aansprakelijk voor de eventuele boetes uit welke hoofde dan ook, de financiële 

gevolgen voor Averus Financial Services van de justitiële registratie van de zaak en eventuele vervolging en de eventuele 

(juridische) kosten die Averus Financial Services maakt. 

8. Betalingen 

Betaling en betalingstermijnen 

U dient de eerste leaseprijs als bepaald in het leasecontract aan Averus Financial Services naar rato van de ingangsdatum te 

voldoen nadat de auto wordt afgeleverd. U bent vervolgens maandelijks bij vooruitbetaling de in het leasecontract 

bepaalde leaseprijs aan Averus Financial Services verschuldigd. De maandelijkse betalingstermijnen vervallen iedere laatste 

werkdag (onder werkdag wordt hier maandag tot en met vrijdag) van de kalendermaand.  

U verleent bij ondertekening van het leasecontract machtiging aan Averus Financial Services om alle vorderingen, 

voortvloeiend uit het leasecontract, te incasseren van uw bankrekening, zulks in overeenstemming met de richtlijnen en 

regels voor (bank)incasso’s. Het incassomoment is de laatste werkdag van de kalendermaand, maar kan tot twee 

werkdagen afwijken van de laatste werkdag van de kalendermaand. 

Indien en voor zover geen machtiging tot incasso is afgegeven, dient u alle uit hoofde van het leasecontract verschuldigde 

bedragen binnen de op de factuur vermelde betaaltermijn na dagtekening van de factuur aan Averus Financial Services te 

voldoen.  
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Alle door u uit hoofde van het leasecontract te verrichten betalingen dienen te geschieden op een door Averus Financial 

Services aan te wijzen bankrekening.  

Niet tijdige betaling 

Voor elke niet-tijdige betaling bent u aan Averus Financial Services verschuldigd een rente van 1,5% per maand over het niet 

(tijdig) betaalde bedrag, waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand wordt gerekend. De rente is verschuldigd 

zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Averus Financial Services is bovendien gerechtigd het verschuldigde bedrag te 

verhogen met incasso-, gerechts- en andere inningskosten, waaronder inbegrepen de kosten van raadslieden en andere 

buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag, met een 

minimum van € 250,-. 

U hebt geen verrekeningsrecht en geen opschortingsrecht 

U kunt zich niet beroepen op enige vorm van verrekening met door u aan Averus Financial Services verschuldigde bedragen. 

U kunt zich ook niet beroepen op enig opschortingsrecht, bijvoorbeeld het staken van betalingen of intrekken van de 

machtiging tot incasso. U doet afstand van het recht beslag op de auto te leggen. 

9. Vervangende auto en hulpdienst 

Of een vervangende auto en hulpdienst overeen is gekomen, vindt u terug in het leasecontract.  

9.1 Vervangende auto 

Vervangende auto bij reparatie- en onderhoudswerkzaamheden 

Indien aanspraak op een vervangende auto in het leasecontract is opgenomen, geldt het volgende. Averus Financial 

Services vervangt bij reparaties en onderhouds werkzaamheden in Nederland die niet binnen één werkdag kunnen worden 

uitgevoerd, gedurende de periode dat de auto u niet ter beschikking staat, kosteloos de auto door een andere auto van 

een zo goed mogelijk gelijk of nagenoeg gelijk type.  

De met de vervangende auto gereden kilometers worden opgeteld bij het aantal kilometers gereden met de auto. De 

bepalingen van het leasecontract zijn onverkort van toepassing op de vervangende auto. U moet het vervangend voertuig 

inleveren zodra de auto weer voor u beschikbaar is.  

Aanvulling bij Vervangende auto per direct 

Indien in uw leasecontract is opgenomen dat u per direct een vervangende auto krijgt, zijn de kosten ongeacht de duur van 

de reparatie voor Averus Financial Services.  

Vervangende auto bij schadeherstel 

Een vervangende auto bij schadeherstel wordt uitsluitend vergoed indien het component “verzekering WA + cascoschade” 

in het leasecontract is opgenomen. Averus Financial Services vervangt de auto door een andere auto van een zo goed 

mogelijk gelijk of nagenoeg gelijk type. De met de vervangende auto gereden kilometers worden opgeteld bij het aantal 

kilometers gereden met de auto. De bepalingen van het leasecontract zijn onverkort van toepassing op de vervangende 

auto. U moet het vervangend voertuig inleveren zodra de auto weer voor u beschikbaar is. 

Vervangende auto buiten Nederland 

Voor schade- en/of reparatie-werkzaamheden buiten Nederland is het bepaalde in artikel 9.2 van toepassing. 

9.2 Hulpdienst  

Indien pechhulp/hulpdienst in het leasecontract is opgenomen, geldt het volgende: 

Als u dusdanige schade hebt dat u niet met de auto kunt rijden of als u met de auto pech krijgt door een mechanisch defect 

aan de auto, kunt u de hulpdienst inschakelen. Daarvoor kunt u bellen met de hulpdienst, waarvan het telefoonnummer is 

vermeld in het instructieboekje of in een ander bij de auto verstrekt document. 

1. Hulp in Nederland wordt verleend: 

- bij mechanische schade aan de auto inclusief eventuele aanhangwagen; 

- bij een ongeval met de auto inclusief eventuele aanhangwagen. 

2. Hulp buiten Nederland wordt verleend: 

- bij mechanische schade aan de auto inclusief eventuele aanhangwagen; 

- bij een ongeval met de auto inclusief eventuele aanhangwagen; 

- indien de berijder niet in staat kan worden geacht de auto te besturen en geen andere inzittenden in staat 

kunnen worden geacht of bevoegd zijn de auto te besturen. 

Uitgesloten is iedere dekking of hulp die wordt ingeroepen in geval van gebeurtenissen door het uitvallen van de auto ten 

gevolge van een defect dat op eenvoudige wijze door de berijder is te verhelpen. 

10. Voorschot brandstofkosten 

Indien afspraken over brandstofkosten zijn opgenomen in het leasecontract, geldt het volgende: 

10.1 Indien de administratie van de brandstofkosten in het leasecontract is opgenomen en in de leaseprijs is inbegrepen, kunt 

u met gebruikmaking van een uitsluitend voor dat doel door Averus Financial Services ter beschikking gestelde “tankpas” 

brandstofaankopen doen. 

Het in het leasecontract genoemde brandstofvoorschotbedrag is slechts een indicatie van de maandelijkse brandstofkosten. 

Het voorschotbedrag wordt bepaald op basis van de op dat moment bekende brandstofprijs, het geschatte gebruik en het 

overeengekomen aantal kilometers dat met de auto gereden zal worden. Averus Financial Services zal het voorschot 

maandelijks aan u in rekening brengen. Het verschil tussen de voorschotten en de maandelijkse brandstofkosten wordt met u 

verrekend.  
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10.2 Er kunnen instructies en aanwijzingen voor het gebruik van de “tankpas” bij ondertekening van het leasecontract 

worden verstrekt. U gaat akkoord met de instructies en aanwijzingen en verbindt zich stipt te houden aan de instructies en 

aanwijzingen bij het gebruik van deze “tankpas”. 

10.3 U bent aansprakelijk voor alle gevolgen van verlies, diefstal of misbruik van de “tankpas”. 

11. Gebruik  

11.1 Hoe moet worden omgegaan met de auto? 

U dient de auto als een goed huisvader te gebruiken en ervoor zorg dragen dat deze zich in goede staat bevindt. U dient 

verder de auto goed af te sluiten en eventueel alarm in werking te stellen. De sleutels dienen zorgvuldig opgeborgen te 

worden. 

De verkeersregels en andere wettelijke voorschriften dienen te allen tijde te worden opgevolgd.  

Met de auto mag niet op zodanige wijze worden omgegaan dat er volgens de verzekeringsvoorwaarden WA- en 

cascoschade geen dekking bestaat. 

11.2 Welke restricties gelden er verder? 

Het is u niet toegestaan de auto zonder toestemming van Averus Financial Services te verhuren of anderszins aan derden in 

het gebruik te geven, noch te vervreemden, te verpanden of op enig andere wijze te bezwaren. Het staat u niet vrij de auto 

te doen besturen door derden (behalve werknemers of gezinsleden van u en/of werknemers). 

U zal er voor zorg dragen dat de auto niet gebruikt wordt voor het geven van rijlessen, wedstrijden, prestatieritten, 

betrouwbaarheidsritten, het vervoer van gevaarlijke stoffen en voor het gebruik in een gebied waarin de verzekering geen 

dekking biedt. 

11.3 Wie mogen de auto besturen? 

U verplicht zich de auto uitsluitend te doen besturen door personen die in het bezit zijn van een, in Nederland geldig, voor de 

auto wettelijk voorgeschreven rijbewijs.  

12. Onderhoud en reparatie 

12.1 Dagelijks/wekelijks onderhoud 

U dient het peil van olie en koelvloeistof, alsmede de spanning van de banden te controleren en eventueel op peil te 

brengen, dit alles in overeenstemming met de voorschriften van de fabriek, zoals vermeld in het instructieboekje. 

12.2 Onderhoud en banden 

U dient zelf bij te houden wanneer de auto een onderhoudsbeurt overeenkomstig het onderhoudsschema van de fabrikant 

nodig heeft en bent verplicht deze ook tijdig uit te laten voeren. U maakt zelf een afspraak bij een officiële Averus Financial 

Services dealer. Averus Financial Services heeft het recht om reparatie en onderhoud van bepaalde onderdelen niet uit te 

voeten of juist extra eisen te stellen. Averus Financial Services heeft ook het recht om te controleren in welke staat de auto 

verkeert.  

Onderhoud bij een niet-officiële dealer en vervanging van banden zonder onze toestemming betaalt u zelf. U mag de 

banden niet zelf vervangen of wisselen. 

12.3 Reparaties 

Als de auto een defect heeft dat gerepareerd moet worden, dan kunt u dit laten repareren bij de officiële merkdealer. Alle 

reparaties en onderhoudsbeurten dienen uitgevoerd te worden door een officiële merkdealer. Indien reparaties en/of 

onderhoudsbeurten niet uitgevoerd zijn door een officiële merkdealer en/of zonder toestemming van Averus Financial 

Services, zijn die kosten, alsmede eventuele kosten en/of schade voortvloeiende uit onoordeelkundige reparaties, voor uw 

rekening. 

Defecten aan de kilometerteller van de auto moeten uiterlijk binnen 24 uur door u aan Averus Financial Services worden 

gemeld. Het aantal gereden kilometers in de periode waarin de kilometerteller defect was, wordt in onderling overleg 

geschat. 

12.4 Noodreparaties in het buitenland 

Strikt noodzakelijke reparaties die in het buitenland moeten worden uitgevoerd, dienen eerst door u te worden betaald. U 

dient te vragen om een factuur die op naam van Averus Financial Services is gesteld. Deze (originele) factuur stuurt u samen 

met een bewijs van betaling aan Averus Financial Services. Terugbetaling of verrekening, dit naar keuze van Averus Financial 

Services vindt uitsluitend plaats voor strikt noodzakelijke reparaties en op basis van een verifieerbare factuur van een 

buitenlandse dealer. Niet noodzakelijke reparaties of onderhoud in het buitenland mag alleen plaatsvinden na goedkeuring 

van Averus Financial Services. 

12.5 Verwaarlozing, onzorgvuldig en/of onjuist gebruik 

U bent verplicht de auto zorgvuldig te gebruiken en tijdig te laten onderhouden. Als u de auto naar de mening van Averus 

Financial Services onverantwoord heeft gebruikt of de auto heeft verwaarloosd, waardoor onderdelen en banden 

gerepareerd of vervangen moeten worden, dan zijn de kosten voor reparatie of vervanging voor uw rekening  
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13. Accessoires en reclame 

13.1 Mag u accessoires en reclame aanbrengen? 

Het aanbrengen van reclame of eigen accessoires en/of onderdelen op of aan de auto is toegestaan, maar de kosten 

verbonden aan het aanbrengen en verwijderen daarvan en het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van de auto bij 

beëindiging van het leasecontract komen volledig voor uw rekening.  

U mag zonder onze toestemming geen reclame, accessoires of onderdelen aanbrengen die dusdanig van aard zijn dat de 

auto nimmer in oorspronkelijke staat is terug te brengen.  

13.2 Wie betaalt de verdere kosten verbonden aan of voortvloeiende uit accessoires en reclame? 

Het onderhoud, reparatie en/of vervanging van reclame of eigen accessoires en/of onderdelen komen volledig voor uw 

rekening, tenzij in het leasecontract anders is overeenkomen. 

13.3 Verplichte accessoires 

Indien op grond van nieuwe wettelijke maatregelen en/of voorschriften, in werking getreden na de totstandkoming van het 

leasecontract, toevoeging van accessoires noodzakelijk wordt, dan zijn de kosten daarvan voor uw rekening. 

14. Schade en diefstal 

14.1 Wat zijn uw verplichtingen bij schade en diefstal? 

• In geval van schade aan de auto of indien de auto schade veroorzaakt heeft aan een ander voertuig, zaak of 

persoon, dient u dit binnen 24 uur bij Averus Financial Services te melden. U dient zo spoedig mogelijk verklaringen van  

getuigen en/of andere bescheiden te overleggen die op de gebeurtenis(sen) betrekking hebben, zoals een ingevuld 

schadeaangifteformulier of een procesverbaal van de politie. 

• In geval van diefstal of inbraak in de auto dient u dit binnen 24 uur bij Averus Financial Services te melden en 

onmiddellijk na constatering aangifte te doen bij de politie en, indien mogelijk, bij het Waarborgfonds Motorverkeer 

indien u de dader niet weet. 

• Meldt u te laat of houdt u zich niet aan deze instructies? Dan bent u aansprakelijk voor de gevolgen uit de te late of 

incomplete melding. 

• In geval van schade dient u zich te onthouden van alles dat de belangen van Averus Financial Services of een 

verzekeraar zou kunnen schaden. U moet zich daarom onthouden van alle handelingen, toezeggingen en/of 

verklaringen waaruit erkenning van aansprakelijkheid of toezegging van een schadevergoeding zou kunnen worden 

afgeleid. 

• Averus Financial Services laat u direct na het ontstaan van de schade weten bij welke dealer u de auto voor taxatie 

en/of reparatie aan moet bieden. 

14.2 Wanneer moet u het eigen risico betalen bij ruitschade? 

Bij schade aan ruiten van de auto bent u het “Eigen Risico voor ruitschade” als vermeld op het leasecontract verschuldigd 

aan Averus Financial Services. Alleen bij schade aan de voorruit geldt een verlaagd eigen risico. 

14.3 Wat zijn de gevolgen van schade? 

• Wanneer eindigt het leasecontract bij schade? 

Bij zodanige (aanrijdings-) schade die naar het oordeel van Averus Financial Services (technisch) niet herstelbaar is, 

doet het leasecontract eindigen per de datum van de schadeveroorzakende gebeurtenis.  

• Wanneer eindigt het leasecontract in het geval dat de auto economisch total loss is?: 

In geval dat de auto naar de mening van Averus Financial Services economisch total loss is, eindigt het leasecontract 14 

dagen na de datum van de schadeveroorzakende gebeurtenis. 

• Wanneer moet u het eigen risico betalen? 

Na elke schademelding waarbij de schade niet verhaalbaar is, bent u het “Eigen Risico” als vermeld op het 

leasecontract verschuldigd aan Averus Financial Services.  

• Zijn er gevolgen voor de leaseprijs en eventuele verzekeringspremie? 

Averus Financial Services behoudt zich bij meer dan één schadegeval in een kalenderjaar het recht voor de leaseprijs 

aan te  passen. Indien een verzekeringsovereenkomst door Averus Financial Services voor uw rekening is afgesloten onder 

overname van schadevrije jaren en u schadevrije jaren had, kan de premie tussentijds wijzigen op basis van de geldende 

bonus-malus structuur.  

• Hoe zit het met vervangend vervoer bij schade? 

U hebt maximaal 14 dagen na de datum van de schadeveroorzakende gebeurtenis recht op vervangend vervoer zonder 

additionele kosten. 

14.4 Wat zijn de gevolgen van diefstal? 

• Wanneer eindigt het leasecontract bij diefstal of schade? 

Het verlies door diefstal van de auto, doet het leasecontract eindigen per de datum van de diefstal.  

• Hoe zit het met vervangend vervoer bij diefstal van de auto? 

Indien een verzekering met vervangend vervoer is afgesloten, wat u kan terugvinden in uw leaseovereenkomst, kan u 

bij diefstal van de auto maximaal 30 dagen na datum van de diefstal aanspraak maken op vervangend vervoer. 

15. Verzekering 

Indien de verzekering niet in het leasecontract is opgenomen, geldt het volgende: u bent verplicht de auto vanaf de datum 

van de terbeschikkingstelling tot de datum van het einde van het leasecontract te verzekeren en verzekerd te houden, 

tegen alle risico’s ter zake van de auto, als ook tegen schade direct of indirect veroorzaakt door of met de auto, zulks onder 
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condities en bij verzekeraars ten genoegen van Averus Financial Services. U verstrekt op eerste verzoek Averus Financial 

Services bewijs van premiebetaling en/of polis(sen) ter inzage en u meldt wijzigingen aan Averus Financial Services. U draagt 

er zorg voor dat Averus Financial Services bij uitsluiting de rechthebbende is op de verzekeringspenningen en dat Averus 

Financial Services bij uitsluiting bevoegd is tot uitoefening van andere rechten en bevoegdheden onder de 

verzekeringsovereenkomst. 

Averus Financial Services adviseert u een verzekering te sluiten die ten minste de boekwaarde van de auto dekt danwel, 

indien uw verzekering dat niet dekt, een nieuwwaarde dekking.  

U verschaft zo nodig uiterlijk op de datum van de terbeschikkingstelling van de auto Averus Financial Services schriftelijk 

bewijs ter zake. Schadeherstel van de auto dient te worden uitgevoerd bij een Merk Erkend, danwel een bij de Bovag/Focwa 

aangesloten schadeherstelbedrijf. 

16. Tussentijdse beëindiging en ontbinding 

16.1   Is tussentijdse beëindiging van het leasecontract door u mogelijk? 

De leaseovereenkomst kan door u niet kosteloos tussentijds worden beëindigd, tenzij uw recht van eerdere beëindiging 

in het leasecontract is overeengekomen. 

16.2   Wanneer kan Averus Financial Services tussentijds het leasecontract beëindigen? 

Averus Financial Services heeft het recht het leasecontract, zonder dat een ingebrekestelling of een rechterlijke 

toestemming is vereist, per brief of e-mail per direct te beëindigen en zich vervolgens weer in het bezit van de auto te 

(doen) stellen, indien: 

a   u ondanks aanmaning in verzuim blijft binnen 7 dagen de verplichtingen uit het leasecontract na te komen; 

 b   u surséance van betaling aanvraagt, een minnelijke schikking of gerechtelijk akkoord aanbiedt, aangifte tot   

         faillietverklaring doet of failliet wordt verklaard, uw vaste woonplaats buiten Nederland is of wordt, zich in het  

          buitenland vestigt dan wel uw bedrijf stillegt of liquideert; 

c er faillissementsdreiging is; 

d beslag op het geheel of een deel van het vermogen van u of op de auto mocht zijn of worden gelegd;  

e van overheidswege de auto wordt gevorderd; 

f u overlijdt of, in geval u een vennootschap onder firma bent, door het overlijden van een beherend vennoot de 

vennootschap ontbonden wordt; 

g de verzekeringsmaatschappij de verzekering van de auto, om welke reden dan ook, opzegt; 

h in geval van diefstal of vermissing van een auto eindigt het leasecontract uiterlijk één maand na het gebeuren 

hiervan, tenzij de auto in de tussenliggende periode is teruggevonden; 

i u verplicht zich Averus Financial Services binnen 24 uur schriftelijk te informeren, indien één van de feiten onder a.  

tot en met h. zich voordoet; 

16.3  Wat zijn de kosten bij voortijdige beëindiging van het leasecontract? 

In geval van tussentijdse beëindiging van het leasecontract worden de volgende kosten in rekening gebracht: 

1. Boete 

In geval van tussentijdse beëindiging van het leasecontract wordt een boete in rekening gebracht: 

a. De hoogte van de boete voor auto's met brandstofsoort benzine én met een catalogusprijs inclusief BTW en  

eventuele opties en accessoires lager dan € 40.000 bedraagt:  

• bij beëindiging in het eerste jaar: 100% van de resterende termijnen van het eerste jaar plus 40% van de 

resterende termijnen na het eerste jaar tot einde leasecontract  

of 

•  bij beëindiging na het eerste jaar: 40% van de resterende termijnen na het eerste jaar tot einde leasecontract 

 

b. De hoogte van de boete voor alle auto’s welke niet aan het gestelde onder sub a voldoen, bedraagt:  

• het eventuele voor Averus Financial Services nadelige verschil tussen de actuele handelswaarde van de auto en 

de boekwaarde van de auto zoals die blijkt uit de administratie van Averus Financial Services, plus 25% van alle 

nog niet verstreken termijnen,  

 

2. Verrekening kilometers 

Bij tussentijdse beëindiging vindt er verrekening plaats van meer- of minder gereden kilometers voor zover deze niet meer dan 

10% afwijken van het contractueel overeengekomen jaarkilometrage. Verrekening vindt plaats in overeenstemming met 

artikel 6 lid 1 sub b. Onder meer- of minderkilometers wordt verstaan het verschil tussen werkelijk aantal gereden kilometers 

met de auto (waarbij kilometers van een vervangende auto worden opgeteld) en het in het leasecontract naar rato 

berekende maandkilometrage vermenigvuldigd met het aantal maanden dat de leasecontract heeft geduurd. Verrekening 

van meer- of minderkilometers gebeurt overeenkomstig het in het leasecontract genoemde tarief  

Slechts ter verduidelijking van de definitie van meer- of minderkilometers: onder meer- of minderkilometers wordt verstaan het 

verschil tussen het werkelijk aantal gereden kilometers en het aantal kilometers wat u volgens het leasecontract per datum 

einde maximaal had mogen rijden. Deze uitleg is niet bindend. 

3. Herrekening leasetarief   

Indien op het moment van tussentijdse beëindiging het aantal verreden kilometers meer dan 10% afwijkt van het contactueel 

overeengekomen jaarkilometrage, zal de leaseprijs opnieuw worden berekend en wordt het verschil tussen de  
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overeengekomen leaseprijs en de nieuwe leaseprijs (met terugwerkende kracht), over alle reeds betaalde termijnen alsnog in 

rekening gebracht. De leaseprijs op basis van het aantal daadwerkelijk verreden kilometers wordt u dus alsnog in rekening 

gebracht. 

17. Inspectie en recht van toegang 

17.1  Aan Averus Financial Services en/of haar gemachtigde(n) wordt bij deze onherroepelijk het recht verleend van vrije 

toegang tot de plaats waar de auto zich bevindt of redelijkerwijs geacht kan worden zich te bevinden, alsmede tot het 

inwendige van de auto. U bent eveneens gehouden om op eerste vordering van Averus Financial Services de auto voor 

bezichtiging en inspectie aan Averus Financial Services ter beschikking te stellen. 

17.2   u machtigt bij deze Averus Financial Services of de door hem aangewezen persoon om in gevallen als bedoeld onder 

artikel 11.2 het gebouw of het terrein te betreden waar de auto zich bevindt, zonder dat hiervoor een rechterlijk vonnis of 

rechterlijke machtiging is vereist, zulks opdat Averus Financial Services zich weer in het bezit van auto kan stellen. 

18. Beslag en maatregelen van derden 

Als er beslag op de auto wordt gelegd of in beslag wordt genomen, of als dat waarschijnlijk zal gebeuren, dient u de 

beslaglegger direct mede te delen dat de auto niet uw eigendom is, maar eigendom is van Averus Financial Services. Verder 

stelt u direct Averus Financial Services op de hoogte van het beslag en geeft u direct de gegevens van Averus Financial 

Services door aan de beslaglegger. 

Indien de auto uit uw macht mocht geraken, stelt u en/of berijder Averus Financial Services daarvan binnen 24 uur in kennis 

en treft u zo nodig zelf maatregelen of voorzieningen om de situatie zo snel mogelijk te beëindigen. Averus Financial Services 

is gerechtigd de voor de bescherming van haar rechten door haar noodzakelijk geachte maatregelen zelf te treffen. U 

machtigt Averus Financial Services hierbij deze maatregelen eventueel uw naam te treffen. 

Als het beslag na het einde van het leasecontract voortduurt, blijft u verplicht de maandelijkse leaseprijs te betalen totdat de 

auto weer vrij van beslag in het bezit van Averus Financial Services is. 

19. Inleveren van de auto en eindafrekening 

19.1   Inleverprocedure  

u verplicht zich de auto bij de beëindiging van het leasecontract in goede, gereinigde staat in te leveren bij Averus Financial 

Services of op een door Averus Financial Services nader te omschrijven plaats. Bij inlevering van de auto door u 

ondertekenen Averus Financial Services en u de bevestiging van inlevering c.q. inname, waarop wordt aangegeven de 

kilometerstand en de staat van de auto waarin deze zich op dat moment bevindt. Voor inname van de auto wordt een 

standaardinnameprotocol gebruikt welke op uw verzoek aan u wordt toegestuurd. 

Bij inlevering geeft u tevens af alle sleutels, de kentekencard en de groene kaart en alle accessoires welke inbegrepen zijn in 

de leaseprijs. Bij ontbrekende onderdelen, documenten of accessoires bent u aansprakelijk voor de kosten van vervanging. 

Alleen uw eigen accessoires die bij verwijdering geen zichtbare schade achterlaten, mogen door u worden verwijderd. 

Indien de accessoires niet kunnen worden verwijderd zonder zichtbare beschadiging, dan dienen de accessoires aan de 

auto bevestigd te blijven. De eigendom van deze accessoires wordt door u overgedragen aan Averus Financial Services 

zonder dat daarvoor enige vergoeding verschuldigd is of wordt.  

19.2 Hoe wordt schade die u niet heeft gemeld maar wel geconstateerd wordt bij inlevering afgehandeld? 

Averus Financial Services is gerechtigd de herstelkosten (alsmede de kosten van vervanging van niet door u aan Averus 

Financial Services teruggegeven bescheiden) en extra waardevermindering van de auto ontstaan door niet gemelde 

schade(s) en/of onzorgvuldig beheer, welke worden geconstateerd door Averus Financial Services bij inname van de auto, 

aan het eind van de leaseperiode aan u door te berekenen.  

19.3   Wat gebeurt er als u de auto niet op tijd inlevert? 

Indien u de auto niet inlevert op de datum dat het leasecontract eindigt of op de met Averus Financial Services afgesproken 

datum, bent u voor elke dag overschrijding een evenredig deel van de voor de auto geldende leaseprijs aan Averus 

Financial Services verschuldigd, maar ook voor eventuele schade geleden door Averus Financial Services doordat u de auto 

te laat hebt ingeleverd. Indien u de auto ook na uitdrukkelijk verzoek van Averus Financial Services niet inlevert, behoudt 

Averus Financial Services zich het recht voor de auto op te halen; alle daarmee verbonden kosten zijn voor uw rekening. 

19.4  Eindafrekening 

Bij het einde van het leasecontract stelt Averus Financial Services een eindafrekening op waarin onder meer het bedrag is 

opgenomen dat Averus Financial Services nog uit hoofde van het leasecontract van u te vorderen heeft en/of het bedrag 

dat u tot dan te veel aan Averus Financial Services heeft betaald. 

19.5 Borg/aanbetaling 

Indien u bij aanvang van het leasecontract tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen door u een borgsom aan 

Averus Financial Services heeft verstrekt, vindt verrekening van de borgsom pas plaats indien Averus Financial Services na 

beëindiging van het leasecontract geen vorderingen meer op u heeft. Een borgsom kan niet worden aangewend voor 

tussentijdse betalingen van de maandelijkse leaseprijs. Averus Financial Services is u geen rente verschuldigd over de borg. 

Indien een aanbetaling is overeengekomen, zal het bedrag van de aanbetaling in gelijke delen over de totale looptijd van 

het leasecontract worden verrekend en de maandelijkse leaseprijs daarmee worden verlaagd. Een eventueel resterend 

bedrag van de aanbetaling bij voortijdig einde van het leasecontract wordt slechts terugbetaald indien Averus Financial 

Services niets meer van u te vorderen heeft. Averus Financial Services is u geen rente verschuldigd over de aanbetaling. 



                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                

Algemene Voorwaarden  OL versie 2020-05  

20. Aansprakelijkheid 

20.1   U vrijwaart Averus Financial Services voor alle vorderingen welke tegen Averus Financial Services aanhangig worden 

gemaakt of tot betaling waarvan Averus Financial Services verplicht wordt ter zake van de vergoeding van kosten en/of 

schade en schadeloosstellingen, welke op enigerlei wijze kunnen voortvloeien uit of in verband gebracht kunnen worden met 

de eigendom, het bezit (waaronder onder meer doch niet uitsluitend het verlies van een bepaald percentage aan bijtelling 

bij voortijdige beëindiging van het leasecontract uit welke hoofde dan ook), de exploitatie van de auto, welke niet 

eventueel reeds door de verzekeringsmaatschappij aan Averus Financial Services zijn of worden vergoed. 

20.2   U bent onder meer aansprakelijk voor: 

a schade ontstaan door verlies van de auto en/of de daarbij behorende documenten; 

b schade die om welke reden dan ook niet door verzekeringsmaatschappijen aan Averus Financial Services wordt 

vergoed; 

c kosten en/of schade aan derden die op welke wijze dan ook in verband gebracht kunnen worden met het gebruik van 

de auto, zoals onder meer doch niet uitsluitend schade die voortvloeit uit tanken van verkeerde brandstof, alcohol-

/drugsgebruik of medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden, oneigenlijk gebruik van de auto of gebruik in strijd met 

het bepaalde in deze algemene voorwaarden 

d       kosten als gevolg van het niet tijdig betalen van belastingen en premies;  

e        boetes voor verkeersovertredingen. 

 

20.3 Indien de auto een gebrek heeft, is Averus Financial Services voor schade die daarvan het gevolg is alleen aansprakelijk 

als Averus Financial Services het gebrek bij het aangaan van het leasecontract kende of behoorde te kennen of als het 

ontstaan van het gebrek is toe te rekenen aan Averus Financial Services. 

21. Overdraagbaarheid 

Averus Financial Services is gerechtigd alle rechten en plichten voortvloeiende uit het leasecontract aan een derde over te 

dragen of uit te laten voeren, zonder uw toestemming. 

U bent, zonder schriftelijke toestemming van Averus Financial Services, niet gerechtigd rechten en plichten voortvloeiende uit 

het leasecontract aan een derde over te dragen.  

22. Hoofdelijkheid 

Indien meerdere (rechts)personen het leasecontract hebben getekend, is ieder van hen hoofdelijk en voor het geheel 

aansprakelijk voor alle verplichtingen voortvloeiende uit het leasecontract. 

23. Adreswijziging 

U bent verplicht eventuele adresveranderingen en andere van belang zijnde gewijzigde gegevens binnen 10 dagen aan 

Averus Financial Services mede te delen. 

24. Persoonsgegevens 

Averus Financial Services neemt uw bedrijfsgegevens, persoonsgegevens en de persoonsgegevens van de berijder(s) op in 

haar administratie. Averus Financial Services deelt deze persoonsgegevens met (merk)dealers, importeurs, verzekeraars en 

hulpdienstorganisaties ten behoeve van de uitvoering van het leasecontract, om wettelijke verplichtingen te kunnen 

nakomen en om op de persoon of onderneming gerichte productinformatie te kunnen geven.  U dient de berijders te 

informeren dat zijn/haar persoonsgegevens met Averus Financial Services kunnen worden gedeeld ten behoeve van de 

uitvoering van het leasecontract 

Het privacystatement op www.alcredis.nl is van toepassing op elke leaseovereenkomst. In dit privacystatement kunt u ook 

lezen hoe u bijvoorbeeld bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens. 

25. AVG en berijders 

Met ondertekening van het leasecontract verklaart Lessee haar berijders in kennis te hebben gesteld / geïnformeerd te 

hebben dat lessor gegevens met betrekking tot het gebruik van de leaseauto deelt met lessee. Hierbij kan men denken aan 

bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, gegevens van bekeuringen, tankoverzichten en schades.  

 

26. Toepasselijk recht, bevoegde rechter 

Op het leasecontract is Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen wordt het geschil voorgelegd aan de 

bevoegde rechter in het arrondissement waar Averus Financial Services is gevestigd. 

Vianen, 1 mei 2020 

Averus Financial Services  

K.v.K. Utrecht nr. 23080512 

Averus Financial Services is een handelsnaam van Alcredis Finance B.V. 


