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AANVULLENDE VOORWAARDEN
PROLEASE B.V.
BEGRIPPEN
Berijder:		
			

De natuurlijke persoon die het Voertuig zal besturen als bedoeld in
artikel 1 onder n. van de wegenverkeerswet.

Elektrisch Voertuig: Een Voertuig dat deels of volledig elektrisch wordt aangedreven.
Greenbox:		
			

Een (achteraf) in het Voertuig, ingebouwde computer welke informatie
uit het Voertuig onttrekt.

Jaarkilometrage:
			

Het tussen ProLease en U overeengekomen aantal kilometers dat het
Voertuig op jaarbasis rijdt.

Leasecontract:
			

De Lease overeenkomst op basis waarvan U een bij ProLease besteld
Voertuig, door ProLease ter beschikking krijgt gesteld.

Leaseprijs:

Het tussen ProLease en U overeengekomen maandelijkse Leasebedrag.

Leverdatum:

De datum van aflevering van het Voertuig aan U.

Looptijd:

De tussen ProLease en U overeengekomen tijdsduur van het Leasecontract.

Maximum
eindkilometrage:

Het maximaal toegestane aantal met het Voertuig te rijden kilometers,
zoals vastgelegd in het Leasecontract.

ProLease:		
			

De besloten vennootschap ProLease B.V. gevestigd te ’s-Hertogenbosch,
ook handelend onder de naam ProLease.nl.

Tarieventabel:		
De tabel waarop kosten staan vermeld die aan U in rekening kunnen
			worden gebracht.
U:
		
			

De natuurlijke persoon, met wie ProLease één of meer Leasecontracten
aangaat of zal aangaan.

Vervangend Voertuig: Een door of via ProLease aan U ter beschikking gestelde Voertuig, die dient
			
ter vervanging van het Voertuig als bepaald in het Leasecontract.
Voertuig:		
Het krachtens het Leasecontract door ProLease aan U ter beschikking
			gestelde voertuig.
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AANVULLENDE VOORWAARDEN
PROLEASE B.V.
ARTIKEL 1.
TOEPASSELIJKHEID AANVULLENDE VOORWAARDEN PROLEASE B.V.
1.1
1.2
1.3
1.4

Deze Aanvullende Voorwaarden ProLease B.V. gelden als aanvulling op de Algemene
Voorwaarden Keurmerk Private Lease.
De Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease prevaleren boven de Aanvullende
Voorwaarden ProLease B.V. in geval er sprake is van een tegenstrijdigheid.
Deze Aanvullende Voorwaarden ProLease B.V. zijn van toepassing op alle Private Lease
Leasecontracten die U bij ProLease least.
Door ondertekening van het Leasecontract verklaart U:
a. dat de gegevens zoals vermeld in het Leasecontract juist en volledig zijn.
b. dat U erkent dat ProLease juridisch, fiscaal en economisch eigenaar is van het Voertuig
en dat het Voertuig aan het einde van de Looptijd aan ProLease dient te worden
geretourneerd.
c. dat U instemt met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden Keurmerk
Private Lease en deze Aanvullende Voorwaarden ProLease B.V. op
het Leasecontract.

ARTIKEL 2. (ART. 32 KPL)
GEBRUIK VOERTUIG
2.1

2.2

2.3
2.4
2.5
2.6

2.7
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U zal als een goed huisvader voor het Voertuig en de bijbehorende bescheiden zorgdragen
conform de aard en bestemming daarvan en deze niet aan derden in (mede-) gebruik
afstaan, onder welke benaming dan ook. U zal het Voertuig doelmatig tegen diefstal
beveiligen en ervoor zorgdragen dat het Voertuig zich steeds in goede staat bevindt.
Verlies of diefstal van de bij het Voertuig behorende bescheiden dienen onmiddellijk door
U bij ProLease te worden gemeld. De kosten en schade voortvloeiend uit het gebruik en
het verlies van de bescheiden zijn voor rekening van U.
ProLease is te allen tijde gerechtigd controle uit te oefenen op de staat waarin het Voertuig
verkeert. U dient ProLease tot deze controle in staat te stellen.
Het is niet toegestaan het Voertuig of demontabele onderdelen van het Voertuig te verhuren,
te vervreemden of op enigerlei wijze te bezwaren.
Het is niet toegestaan om prestatie verhogende en/of prestatie verlagende aanpassingen
op enige wijze op het Voertuig toe te passen.
U zal er voor zorgdragen dat het Voertuig niet wordt gebruikt voor rijlessen, wedstrijden,
prestatie- en betrouwbaarheidsritten, snelheidsproeven, rijden op gesloten circuits en
het vervoer van gevaarlijke stoffen.
Het staat U vrij reclame op het Voertuig aan te brengen mits er gebruik wordt gemaakt
van stickers of transfers welke verwijderbaar zijn zonder schade. Voor elke andere
verandering aan of in het Voertuig – waaronder beschildering van het Voertuig in
bedrijfskleuren – is voorafgaand schriftelijke toestemming van ProLease vereist. Bij
inname van het Voertuig dienen de eventueel aangebrachte stickers of transfers
schadevrij verwijderd te zijn. Wanneer hier geen sprake van is, zullen de ontstane kosten
volledig worden doorbelast aan U.
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2.8

2.9

U draagt het risico van verlies, diefstal en/of beschadiging, de kosten van onderhoud,
reparatie en vervanging alsmede de kosten verbonden aan vervangend vervoer en
hulpverlening als gevolg van pech of schade van de voor rekening van U aangebrachte
zaken, tenzij anders met ProLease overeengekomen.
U mag het Voertuig alleen gebruiken in de landen zoals vermeld op de Groene Kaart.
Indien U wenst om het Voertuig in andere landen te gebruiken dan dient daar vooraf
toestemming van ProLease voor gevraagd te worden.

ARTIKEL 3. (ART. 8 + ART. 11 KPL)
AFLEVERING VAN HET VOERTUIG
3.1
3.2
3.3

3.4
3.5
3.6
3.7

De door ProLease in het Leasecontract vermelde afleveringstermijn is nimmer te
beschouwen als een fatale termijn. Overschrijding van deze termijn levert geen verzuim op.
ProLease geeft voor aflevering van het Voertuig aan waar U het Voertuig kan afhalen.
Het Voertuig wordt afgeleverd overeenkomstig Uw bestelling zoals vastgelegd in het
Leasecontract. Bij aflevering van het Voertuig wordt een ontvangstbevestiging opgemaakt.
Hierop tekent U voor het in ontvangst nemen van het Voertuig en de bijbehorende zaken.
Bij aflevering dient U zich te identificeren met een geldig rijbewijs.
Het kenteken wordt op Uw naam tenaamgesteld.
Het Voertuig wordt afgeleverd inclusief bij het Voertuig behorende bescheiden, waaronder
het kentekenbewijs/-card, sleutels en afstandsbedieningen.
Voor het geval het voor aflevering gereed staande Voertuig niet binnen een redelijke
termijn door U in ontvangst wordt genomen, wordt de aflevering geacht te hebben
plaatsgevonden 5 (vijf) dagen nadat dit aan U kenbaar is gemaakt, dat het Voertuig voor
aflevering gereed staat. Bedoelde datum wordt als Leverdatum vastgesteld.

ARTIKEL 4.
ONDERHOUD, REPARATIES EN BANDEN
4.1

4.2

4.3

4.4
4.5
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U zal het Voertuig overeenkomstig het onderhoudsschema van de fabrikant en volgens
de richtlijnen van ProLease via de ProLease Onderhoud Service laten onderhouden,
waarbij vooraf toestemming van ProLease wordt verlangd.
Het vervangen en/of wisselen van banden dient altijd via de voorkeursleverancier van
ProLease te gebeuren. Deze voorkeursleverancier kan op de website van ProLease
gevonden worden.
Reparatie- en/of expertise- en/of vervangend vervoerkosten als gevolg van onjuist of
onzorgvuldig gebruik en/of nalatigheid, alsmede kosten voor extra onderhoud, het
tussentijds bijvullen van olie en andere vloeistoffen, het wassen, poetsen en stallen van
het Voertuig, zijn voor rekening van U.
U zal gehoor geven aan alle wettelijke keuringen, modificaties en controles.
Een defect aan de kilometerteller van het Voertuig dient uiterlijk 24 (vierentwintig) uur na
de constatering ervan aan ProLease te worden gemeld. Het aantal gereden kilometers in
de periode dat de kilometerteller defect was wordt door partijen naar redelijkheid en
billijkheid vastgesteld.
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ARTIKEL 5. (ART. 25 + ART. 26 + ART. 28 KPL)
VERZEKERING, SCHADE EN DIEFSTAL
5.1

5.2

5.3
5.4

5.5

5.6

5.7

5.8
5.9

5.10

5.11
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De wa- en cascoverzekering van het Voertuig geschiedt te allen tijde via of bij ProLease.
Op de wa- en cascoverzekering zijn afzonderlijke polisvoorwaarden van toepassing. Dit
zijn de voorwaarden die wij met de verzekeraar hebben afgesproken. Daarin staan ook
bepalingen die alleen tussen de verzekeraar en ons van belang zijn, zoals over betaling
van premie, bonus-/malus en voortzetting. Die gelden niet tussen u en ons. De bepalingen
van de verzekeringsvoorwaarden die van belang zijn voor de dekking, uitsluiting van
dekking, verplichtingen bij schade en andere bepalingen die gezien hun tekst of strekking
ook betrekking hebben op u als houder van het voertuig of de bestuurders, gelden wel
tussen u en ons. De polisvoorwaarden van bij ProLease verzekerde Voertuigen maken
onderdeel uit van het Leasecontract en worden bij het afsluiten van het Leasecontract
overhandigd.
In geval van schade, overkomen aan of veroorzaakt door het Voertuig bent U gehouden
ProLease hiervan terstond in kennis te stellen en de verklaringen van getuigen en/of
andere bescheiden welke op de gebeurtenis betrekking hebben zo spoedig mogelijk te
overleggen, zulks onder inzending van een (digitaal) volledig ingevuld en door alle
betrokkenen ondertekend schadeaangifteformulier.
ProLease voorziet in de volledige coördinatie van het schadeherstelproces, van het
aannemen van de schademelding tot en met de betaling van de schadeherstelnota.
Indien sprake is van diefstal, verduistering, joyriding, oplichting, vandalisme, parkeerschade en schade als gevolg van vallende en/of gevallen lading zal U hiervan direct
aangifte doen bij de politie en hiervan proces verbaal en/of politierapport laten opmaken.
In geval van schade als in lid 5.1 bent U gehouden het Voertuig bij een door ProLease
geselecteerd schadeherstelbedrijf aan te bieden en voor herstel van de schade de
instructies van ProLease op te volgen.
Tot meerdere zekerheid voor (de nakoming door U van) al uw verplichtingen jegens
ProLease uit hoofde van alle Leasecontracten, geeft U hierbij aan ProLease in pand alle
rechten en vorderingen jegens de verzekeraar(s) van het Voertuig en alle rechten en
vorderingen op en uit de verzekeringspolissen, als nader omschreven in het Leasecontract
of een ander ter zake opgemaakt document. ProLease aanvaardt hierbij dit pandrecht
en zal de verpanding terstond aan verzekeraar(s) mededelen en het nodige doen opdat
de verpanding voor zover nodig door verzekeraar(s) wordt erkend. ProLease wordt
hierbij gemachtigd zo nodig zelf de mededeling aan en/of de erkenning door
verzekeraar(s) te bewerkstelligen.
ProLease behoudt zich het recht voor om aanvullende informatie van U te vragen
aangaande het verzekeren van Voertuigen boven een bepaalde consumentenprijs of
bovengemiddeld diefstal gevoelig zijn.
Alle directe en/of indirecte kosten als gevolg van een niet deugdelijk door U verzekerd
Voertuig komen voor rekening van U.
Schade of diefstal die niet valt onder de dekking van de in artikel 5.1 bedoelde (polis)
voorwaarden, komt voor rekening en risico van U. Dit geldt eveneens voor alle hieruit
voortvloeiende kosten zoals hulpverlenings- en/of vervangend vervoerkosten.
ProLease hanteert een standaard eigen bijdrage van EUR 300,00 (driehonderd) per
gebeurtenis per Voertuig. Op de verzekering is een eigen bijdrage staffel van
toepassing welke vermeld is in de aanvullende verzekeringsvoorwaarden Private Lease.
Eigen bijdrage bedragen komen te allen tijde voor rekening van U.
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ARTIKEL 6.
GREENBOX
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

6.7
6.8

Indien een Voertuig geen Greenbox heeft is artikel 6 niet van toepassing.
Een door ProLease geleverd Object kan voorzien zijn van een ingebouwde
boordcomputer, ook wel Greenbox genoemd.
De door de Greenbox vergaarde data wordt beveiligd verstuurd naar een centraal
datacentrum welke volgens de nieuwste inzichten wordt beveiligd.
De data van de Greenbox is enkel toegankelijk voor diegene die bij ProLease vanuit zijn of
haar functie toegang tot deze data moeten hebben.
ProLease zal U informeren over de plaatsing en werking van de Greenbox.
In geval van diefstal, joyriding of andere calamiteiten is ProLease gemachtigd om de
locatiegegevens van het Voertuig, middels de data van de Greenbox, te gebruiken en
deze door te zetten naar de bevoegde instanties zonder goedkeuring vooraf.
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de door de Greenbox vergaarde data, middels
een schriftelijk verzoek aan ProLease, in te zien.
De leverancier van de Greenbox is ingeschreven bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

ARTIKEL 7.
ELEKTRISCHE VOERTUIGEN
7.1
7.2

7.3
7.4
7.5

ProLease is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen m.b.t. het werkelijke verbruik
van het Elektrische Voertuig ten opzichte van de fabrieksopgave.
Het opladen van een Elektrisch Voertuig dient in alle gevallen plaats te vinden met
originele, door de betreffende fabrikant van het Voertuig goedgekeurde, laadkabels.
Eventuele schades voortvloeiende uit onjuist gebruik zijn volledig voor rekening van U.
Het Voertuig dient periodiek overeenkomst officiële instructie opgeladen te worden.
Eventuele schades voortvloeiende uit onjuist gebruik zijn volledig voor rekening van U.
Bij beëindiging van het Leasecontract zijn de eventueel van toepassing zijnde
demontagekosten voor een laadpaal/wallbox voor rekening van U.
Bij beëindiging van het Leasecontract heeft U de mogelijkheid om de eventueel ter
beschikking gestelde laadpaal/wallbox voor een nader te bepalen bedrag over te nemen.

ARTIKEL 8. (ART. 29 + ART. 42 KPL)
24-UURS HULPDIENST
8.1

8.2
8.3
8.4
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Het Leasecontract is voorzien van 24-uurshulpverlening, waarbij U in Nederland en/of
het buitenland een beroep kan doen op professionele hulp bij pech aan, of een ongeval
met het Voertuig.
Het transport van het voertuig en de inzittenden in geval van pech aan of een ongeval met
het voertuig is onderdeel van de 24-uurshulpverlening.
Op de 24-uurshulpverlening zijn afzonderlijke polisvoorwaarden van toepassing. Deze
voorwaarden staan op de website van ProLease.
Via de 24-uurshulpverlening gemaakte kosten van noodzakelijke reparaties en
schadeherstel komen voor rekening van ProLease.
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ARTIKEL 9. (ART. 41 KPL)
VERVANGING VOERTUIG
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6
9.7

9.8
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ProLease is te allen tijde bevoegd het aan U ter beschikking gestelde Voertuig te vervangen
door een nieuw Voertuig of door een Voertuig die tenminste in een gelijkwaardige staat
verkeert. Eventueel daarmee samenhangende kosten komen voor rekening van ProLease.
Het Leasecontract is voorzien van een Vervangend vervoer verzekering, waarbij U
in Nederland en/of het buitenland een beroep kan doen op een Vervangend Voertuig bij
pech aan, diefstal van of een ongeval met het Voertuig. Het Vervangend Voertuig is
standaard een voertuig uit het A-segment, tenzij anders vermeldt op het Leasecontract.
U heeft recht op een Vervangend Voertuig indien de auto langer dan de in het
Leasecontract genoemde periode niet ter beschikking staat. Deze vervanging geldt tot
het moment dat het Voertuig weer voor gebruik gereed is gemeld aan U of dat het
Leasecontract wordt beëindigd.
Het inzetten van vervangend vervoer ter vervanging van exceptionele modellen geschiedt
uitsluitend naar keuze van ProLease. ProLease behoudt zich het recht voor zonder
vergoeding harerzijds een Voertuig met een andere brandstofsoort in te zetten.
Voor verrekening van de meer- of minderkilometers worden de kilometers met een
Vervangend Voertuig afgelegd beschouwd als te zijn afgelegd met het vervangen
Voertuig. Met betrekking tot de beoordeling van de beëindiging van het Leasecontract
zullen deze kilometers buiten beschouwing worden gelaten.
De bepalingen van deze Aanvullende Voorwaarden ProLease B.V. zijn onverkort van
toepassing op het Vervangend Voertuig.
U verplicht zich een Vervangend Voertuig terug te brengen naar de plaats van herkomst
of naar een door partijen in onderling overleg vast te stellen plaats, tenzij gebruik wordt
gemaakt van de haal- en brengservice van ProLease.
De vervangend vervoerregeling is niet van toepassing indien:
a. het niet kunnen gebruiken van het Voertuig het gevolg is van schade of reparatie
voortvloeiend uit het niet zorgvuldig nakomen van de verplichtingen in deze overeenkomst;
b. U ten onrechte aanspraak maakt op vervangend vervoer, ondermeer in het geval
het Voertuig ten onrechte ter reparatie wordt aangeboden danwel zonder gegronde
reden geen gebruik van het Voertuig wordt gemaakt;
c. het niet kunnen gebruiken van het Voertuig het gevolg is van civielrechtelijke,
administratiefrechtelijke of strafrechtelijke inbeslagname en/of verbeurdverklaring;
d. het niet kunnen gebruiken van het Voertuig het gevolg is van diefstal die U is toe te
rekenen, ten gevolge van bijvoorbeeld ontoereikende beveiliging.
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ARTIKEL 10.
INLEVEREN VAN HET VOERTUIG
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Bij beëindiging van het Leasecontract mogen uitsluitend die zaken worden verwijderd
die niet voor rekening van ProLease zijn aangebracht en waarbij verwijdering niet tot
zichtbare schade leidt. Aangebrachte zaken die conform dit artikel niet kunnen of mogen
worden verwijderd worden eigendom van ProLease, tenzij ProLease besluit deze zaken te
verwijderen. De kosten voor het verwijderen van deze zaken dan wel de kosten verbonden
aan het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van het Voertuig komen voor rekening
van U. Indien ProLease besluit dat de aangebrachte zaken niet worden verwijderd komt
de schade ten gevolge van een verminderde restwaarde voor rekening van U.
Bij inlevering van het Voertuig wordt door of namens ProLease een innamerapport
opgemaakt, waarop de kilometerstand en de staat van het Voertuig wordt vastgelegd.
Als kilometerstand geldt de kilometerstand bij inlevering respectievelijk aankomst op
het door ProLease te bepalen inname-adres.
In geval het Voertuig op locatie wordt opgehaald zal er voor ontvangst van het Voertuig
worden getekend en niet voor de staat van het Voertuig. Het daadwerkelijke innamerapport, waarbij de staat van het Voertuig wordt vastgelegd, wordt op het terrein van
ProLease opgemaakt. U zal in staat worden gesteld om hierbij aanwezig te zijn.
Indien het Voertuig bij inlevering is beschadigd of onderdelen of bescheiden ontbreken of
er waardevermindering is ontstaan door onzorgvuldig beheer, zijn de kosten van reparatie,
aanvulling, vervanging of vernieuwing met inbegrip van gederfde opbrengsten voor
rekening van U. Lichte schades in de vorm van krasjes en putjes, die op basis van
expertise in totaliteit niet meer dan EUR 250,00 (tweehonderdvijftig) exclusief BTW
bedragen, worden aangemerkt als gebruiksschades en zijn niet voor rekening van U.
Indien U aan het einde van de overeengekomen contractperiode het Voertuig niet terstond
inlevert, heeft ProLease het recht het Voertuig terug te halen en van U zonder
ingebrekestelling vergoeding te vorderen van alle als gevolg van de niet tijdige inlevering
opkomende kosten, schaden en interesten.

ARTIKEL 11. (ART. 7 + ART. 46 T/M 47 KPL)
(VOORTIJDIGE) BEËINDIGING VAN HET LEASECONTRACT
11.1

11.2
11.3

| 09

Reguliere beëindiging van het Leasecontract vindt plaats indien de Looptijd van het
Leasecontract is verstreken of het Maximum Eindkilometrage, zoals vermeld in het
Leasecontract, is bereikt. Het Leasecontract wordt beëindigd op de datum waarop het
Voertuig is ingeleverd op een locatie van ProLease.
Indien een Leasecontract wordt beëindigd dient U het voertuig tijdig bij ProLease af te
melden.
Beëindiging van het Leasecontract vindt eveneens plaats wanneer het Voertuig gestolen
is en de in de polisvoorwaarden genoemde wachttijd (30 dagen) is verstreken of in
geval van total loss, schade of technische mankementen aan het Voertuig, waarbij
voortzetting van gebruik op economische of technische redenen – een en ander ter
beoordeling van ProLease – niet langer verantwoord is. Het Leasecontract wordt in
dergelijke situaties met terugwerkende kracht per evenementdatum beëindigd.
Gedurende de wachttijd blijft U de Leaseprijs aan ProLease verschuldigd.

Aanvullende Voorwaarden ProLease B.V. _2017-02

your
your ride
ride is
is our
our drive
drive

YOUR RIDE is OUR DRIVE

11.4

11.5
11.6

11.7
11.8

11.9

Mocht U komen te overlijden dan kan een van de erfgenamen het Leasecontract per
direct opzeggen. Als het Leasecontract is ondertekend door twee personen en de andere
persoon nog in leven is, dan kan het Leasecontract niet worden opgezegd.
U bent gerechtigd om het Voertuig bij beëindiging van het Leasecontract te kopen tegen
een alsdan overeen te komen prijs.
Van eigendomsoverdracht is slechts dan sprake wanneer U aan alle verplichtingen
voortvloeiende uit het Leasecontract, daaronder begrepen doch zich niet beperkend de
betaling van de koopprijs, heeft voldaan.
Voor elke beëindigd Leasecontract vindt binnen 1 (één) maand na beëindiging een
creditering plaats van de vooruit gefactureerde en nog niet verstreken leasetermijnen.
Het werkelijk aantal met het Voertuig gereden kilometers bestaat uit de kilometers
volgens de kilometerteller van het Voertuig, vermeerderd met het aantal kilometers
afgelegd met het Vervangend Voertuig en/of het aantal kilometers afgelegd tijdens de
periode dat de kilometerteller defect was.
U mag een Leasecontract voortijdig beëindigen, hier zijn kosten aan verbonden.
ProLease rekent hiervoor een vaste vergoeding van 50% van de nog resterende
leasetermijnen op het moment van opzeggen. De vaste vergoeding zal nooit de maximum
aan opzeggingsvergoeding zoals genoemd in artikel 47.2 van de algemene voorwaarden KPL
overschrijden. Hieronder vindt u een rekenvoorbeeld.
Rekenvoorbeeld:
Het vaste percentage is 50%. Het termijnbedrag is € 200,-. De overeengekomen 		
leaseperiode is 36 maanden. U zegt op tegen het begin van de 25e maand. Zonder de
opzegging zou u aan termijnbedragen nog 12 maanden x € 200,- = € 2.400,- moeten
betalen. De opzeggingsvergoeding bedraagt dus 50% van € 2.400,- = € 1.200,-.
Tegelijkertijd is de opzeggingsvergoeding gemaximeerd op het verschil wat u zou hebben
betaald wanneer u het contract vanaf het begin voor de kortere looptijd was aangegaan.

In bovenstaande voorbeeld heeft u 24 maanden x € 200,- betaald (€ 4.800,-) en is de
opzeggingsvergoeding € 1.200,-, wat u in totaal € 6.000,- kost. Stel dat u in het begin
had gekozen voor een looptijd van 24 maanden, i.p.v. 36 maanden, en het termijn		
bedrag was € 245,-, dan had u in totaal € 5.880,- betaald. Oftewel € 120,- minder dan
in het eerste voorbeeld het geval was. In dit geval zal uw opzeggingsvergoeding
€ 1.080,- bedragen en komen uw totale kosten op € 5.880,- uit. Zo weet u dat u nooit
meer dan nodig betaalt voor uw leaseauto.
11.10 Om op te zeggen dient u een brief te sturen aan ProLease B.V, t.a.v. Afdeling
Contractbeheer, Europalaan 30, 5232 BC ’s Hertogenbosch.

ARTIKEL 12. (ART. 20 + ART.22 KPL)
BETALINGSVERPLICHTINGEN
12.1
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U bent verplicht al hetgeen U op grond van het Leasecontract en de Algemene
Voorwaarden Keurmerk Private Lease en de Aanvullende Voorwaarden ProLease B.V.
verschuldigd bent, aan ProLease te voldoen zonder enige verrekening, opschorting,
inhouding of korting uit welke hoofde ook, daaronder mede begrepen uit hoofde van
huidige of toekomstige directe of indirecte belastingen en of belasting voorschriften,
heffingen, accijnzen, of enige andere inhoudingen.
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12.2

12.3

12.4
12.5

12.6

U bent de maandelijkse Leaseprijs steeds bij vooruitbetaling verschuldigd op de
eerste van elke kalendermaand. Een maandtermijn welke betrekking heeft op een
gedeelte van de maand wordt naar evenredigheid bepaald en zal, indien dit gedeelte
niet aanvangt op de eerste van de maand, per vervaldatum van de factuur verschuldigd
zijn. Alle overige bedragen zijn verschuldigd per vervaldatum van de factuur.
U bent ProLease een waarborgsom ter hoogte van 2 leasetermijnen verschuldigd en
dient deze 1 week na het verstrijken van de bedenktijd en vóór het afhalen van het
Voertuig aan ProLease over te hebben gemaakt.
U machtigt ProLease om alle vorderingen te incasseren van uw bankrekening, middels
een automatische incasso, zulks in overeenstemming met de richtlijnen van Equens.
Bij niet of niet tijdige betaling van de door U verschuldigde bedragen bent U over de
openstaande bedragen de wettelijke rente verschuldigd aan ProLease. ProLease is
bovendien gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met de gerechtelijke
kosten, waaronder begrepen de kosten van raadslieden, ook voor zover zij het
liquidatietarief overschrijden en alle buitengerechtelijke kosten die ProLease in
redelijkheid heeft gemaakt.
Indien het Voertuig om enige reden onbruikbaar, defect of niet voor U beschikbaar is,
blijft U niettemin verplicht het Leasecontract volledig na te komen en mitsdien zonder
enig recht op korting of vermindering de Leasebedragen aan ProLease te voldoen,
tenzij deze verhindering tot gebruik het gevolg is van verwijtbaar handelen van ProLease.

ARTIKEL 13.
TARIEVENTABEL
13.1
13.2

ProLease hanteert een Tarieventabel voor kosten die aan U in rekening kunnen worden
gebracht.
De bedragen in de Tarieventabel kunnen jaarlijks worden gewijzigd. De actuele
Tarieventabel kunt u vinden op de website van ProLease (www.prolease.nl).

ARTIKEL 14. (ART. 44 KPL)
BESLAG, MAATREGELEN VAN DERDEN EN BEKEURINGEN
14.1

14.2
14.3
14.4

14.5
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Indien derden ten opzichte van een Voertuig rechten willen doen gelden of maatregelen
willen treffen zal U en/of de Berijder deze derde terstond doen blijken van het
eigendomsrecht van ProLease. Tevens verplicht U zich een beslagleggende deurwaarder,
bewindvoerder of curator terstond inzage te geven in het Leasecontract. Indien het
Voertuig uit de macht van U mocht geraken, zal u ProLease daar terstond van in
kennis stellen en zo nodig zelf daartegen voorzieningen treffen. ProLease kan de voor
de bescherming van zijn rechten door hem noodzakelijke rechten zelf treffen. U
machtigt ProLease hierbij deze maatregelen eventueel in naam van U te treffen.
Gedurende de periode van de in Artikel 14.1 bedoelde maatregelen, blijft U gehouden
aan de verplichtingen uit hoofde van het Leasecontract.
De kosten van eventuele maatregelen die ProLease of U neemt ter bescherming van
de rechten van ProLease, komen voor rekening van U.
Beslag, maatregelen van derden en bekeuringen kunnen leiden tot schade en/of
kosten voor ProLease. Deze schade en/of kosten komen voor rekening van U, tenzij
deze zijn ontstaan door toedoen van ProLease.
Bekeuringen worden direct aan U gestuurd. U dient de bekeuring binnen de daarvoor
gestelde termijn direct aan de betreffende instantie betalen.
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ARTIKEL 15. (ART. 34 + ART. 52 KPL)
AANSPRAKELIJKHEID
15.1

15.2

15.3
15.4

U vrijwaart ProLease tegen alle aanspraken van derden, daaronder begrepen vergoeding
van kosten, schaden, betaling van boetes e.d. voortvloeiende uit of verband houdende
met het bezit, het gebruik of de exploitatie van het Voertuig. Deze vrijwaring geldt niet
als de aanspraak te wijten is aan opzet of grove schuld van ProLease.
ProLease is niet aansprakelijk voor enige door U geleden of te lijden schade ontstaan
ten gevolge van schade, zichtbare dan wel verborgen gebreken aan het Voertuig,
ongeacht door welke omstandigheden die beschadigingen of gebreken mochten zijn
ontstaan, tenzij deze zijn toe te rekenen aan opzet of grove schuld van ProLease.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke door ProLease worden gemaakt
als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen door U, zijn voor rekening van U.
ProLease is niet aansprakelijk voor de wijze waarop al dan niet door ProLease
ingeschakelde derden hun werkzaamheden verrichten, goederen of diensten leveren,
noch voor enige daaruit voortvloeiende schade en kosten, tenzij deze zijn toe te rekenen
aan opzet of grove schuld van ProLease.

ARTIKEL 16.
ONTBINDING
16.1

16.2
16.3

16.4
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ProLease heeft het recht het Leasecontract door een schriftelijke verklaring – zonder
dat ingebrekestelling of sommatie is vereist – te ontbinden en/of zich terstond weer
in het bezit van het Voertuig te stellen, indien:
a. U na aanmaning verzuimt enige verplichting uit hoofde van de Algemene
Voorwaarden Keurmerk Private Lease, Aanvullende Voorwaarden 		
ProLease B.V. en/of enig Leasecontract na te komen;
b. U persoonlijk failliet wordt verklaard of zich in het buitenland vestigt;
c. Beslag wordt gelegd op de roerende en/of onroerende goederen van U of op het
Voertuig of dat het Voertuig in justitieel beslag wordt genomen of verbeurd wordt
verklaard, of anders van overheidswege wordt gevorderd;
U bent gehouden ProLease terstond in kennis te stellen wanneer één van de in artikel
16.1 bedoelde feiten of omstandigheden zich voordoen of kunnen voordoen.
Beëindiging van het Leasecontract laat onverlet het recht van ProLease, alle
achterstallige leasetermijnen, alle toekomstige leasetermijnen en alle andere door
U ingevolge het Leasecontract of enige andere overeenkomst aan ProLease verschuldigde
bedragen, vermeerderd met rente en kosten, als onmiddellijk opeisbare schuld van U
in te vorderen. U verplicht zich alle zodanige bedragen terstond aan ProLease te voldoen.
Het annuleren van een bestelling van een Voertuig nadat de bedenktermijn van 14
dagen is verstreken zal leiden tot ontbinding van het Leasecontract. Alle kosten hiervan
komen voor rekening van U. Tevens zullen er administratiekosten in rekening worden
gebracht, welke in de Tarieventabel gevonden kunnen worden.
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ARTIKEL 17.
OVERIGE BEPALINGEN
17.1

17.2

17.3

17.4
17.5
17.6

17.7

Deze Aanvullende Voorwaarden ProLease B.V. kunnen te allen tijde door ProLease
worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden gelden alleen voor nieuwe Leasecontracten
tenzij deze gewijzigde voorwaarden noodzakelijk zijn vanwege aanpassingen in de
wet- en regelgeving. ProLease zal U schriftelijk van dergelijke wijzigingen in
kennis stellen.
Gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een of meer bepalingen van het Leasecontract
en/of van deze Aanvullende Voorwaarden ProLease B.V. doet geen afbreuk aan de
geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van het Leasecontract en /of
van deze Aanvullende Voorwaarden ProLease B.V.
De rechten en verplichtingen uit het Leasecontract en deze Aanvullende Voorwaarden
ProLease B.V. zijn voor U noch geheel noch gedeeltelijk overdraagbaar. ProLease is
gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit het Leasecontract aan derden over te
dragen, dan wel een ander in haar plaats te doen treden.
ProLease is gerechtigd de met U gesloten overeenkomsten te melden bij het Bureau
Krediet Registratie.
U kan gebruikmaken van de transportservice van ProLease. De kosten staan in de
Tarieventabel.
U verplicht zich alle naams- en adreswijzingen alsmede overige voor ProLease
relevante gegevens schriftelijk en van tevoren aan ProLease mede te delen. Alle
gevolgen van niet of niet tijdig aan ProLease doorgegeven wijzigingen zijn voor
rekening van U.
Bij het vastleggen van persoonsgegevens zal ProLease zich houden aan de Wet
Bescherming Persoonsgegevens. De Persoonsgegevens worden niet langer bewaard
dan wettelijk is toegestaan en worden niet aan derden doorgegeven. Persoonsen andere gegevens worden wel verstrekt aan justitie, in geval van een misdrijf of
overtreding, of bij een incasso van vorderingen.
Doelen gegevensverwerking
ProLease gebruikt de persoonsgegevens enkel en alleen voor haar dienstverlening
met de volgende doelen:
• Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.
• Het op persoon gerichte productinformatie kunnen geven*.
• Het kunnen uitvoeren van activiteiten om de klantrelatie te beheren.
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren
en/of te verwijderen middels een schriftelijk verzoek.
*Als u bezwaar hebt tegen gebruik van uw gegevens om op de persoon gerichte productinformatie te verstrekken dan
kunt u dit aangeven, wij zullen vervolgens aan uw bezwaar tegemoetkomen.
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