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Meerkilometerprijs
De prijs per meerkilometer, die betaald 
moet worden in aanvulling op het 
Termijnbedrag.

Mobiliteitspas
De (betaal)kaart die door 
Leasemaatschappij aan U ter 
beschikking wordt gesteld voor het 
verkrijgen van brandstof, energie en/
of eventuele andere producten of 
diensten.

Online applicatie
Software en/of website van 
Leasemaatschappij die door U kan 
worden gebruikt.

Operationele Lease
De leasevorm waarin de eigendom van 
het Voertuig bij de leasemaatschappij 
blijft en U voor een bepaalde periode 
van tenminste twaalf maanden het 
gebruiksrecht van het Voertuig krijgt.

Polisvoorwaarden
Voorwaarden opgesteld door de 
verzekeraar, van toepassing op 
verzekering(en) en dekkingen.

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

Termijnbedrag
Het maandelijks te betalen bedrag. De
leasemaatschappij noemt dit ook 
wel leasetermijn, termijnbedrag, 
maandtermijn e.d. 

U
U, de natuurlijk persoon die met de
leasemaatschappij een overeenkomst 
van Operationele Lease sluit, zal 
sluiten of heeft gesloten.

Vervangend Voertuig
Een voertuig dat tijdelijk aan U ter
beschikking wordt gesteld, ter 
vervanging van het Voertuig.

Definities

Deze algemene voorwaarden 
bevatten definities, die met een 
hoofdletter worden geschreven. 
Hieronder staat de betekenis van 
deze definities.

Bestelauto
Auto die is ingericht voor het vervoer 
van goederen en waarvan het 
leeggewicht inclusief brandstof en 
uitrusting, vermeerderd met het 
maximaal toegestane laadvermogen, 
niet groter is dan 3.500 kilogram.

Consumenten
Natuurlijk persoon, niet handelend in 
de uitoefening van beroep of bedrijf.
Jaarkilometrage het aantal kilometers 
dat op jaarbasis wordt of is gereden 
met het Voertuig.

Leasecontract
Het schriftelijk of elektronische 
stuk waarin de partijen van de 
Leaseovereenkomst
zijn aangeduid en waarin alle 
belangrijke punten van de 
Leaseovereenkomst zijn
weergegeven (zie artikel 1 KPL).

Leaseovereenkomst
Een overeenkomst van Operationele 
Lease met betrekking tot een voertuig.

Leasemaatschappij
De (rechts-)persoon die met U een
overeenkomst van Operationele Lease
sluit, zal sluiten of heeft gesloten.

Leaseperiode
De periode waarin U op grond van de
Leaseovereenkomst het recht op 
gebruik van het Voertuig heeft.

Leverdatum
De datum van aflevering van het 
Voertuig aan U.

Meerkilometers
Kilometers die in een bepaalde periode
worden gereden boven het voor die 
periode overeengekomen aantal 
kilometers.

Voertuig
De geleasete of te leasen personen- of
Bestelauto.
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Artikel 1 
Toepassing algemene voorwaarden 
(art. B, 1 KPL)

Deze algemene voorwaarden gelden in 
aanvulling op de Algemene Voorwaarden 
Keurmerk Private Lease (hierna: KPL). Bij 
tegenstrijdigheid gaan de KPL voor.
 
Het artikel genoemd in de aanhef van 
een artikel verwijst naar het betreffende 
artikel in de KPL, waar de basis afspraken 
omtrent het specifieke onderwerp zijn 
geregeld. 

1.1 
 
 
 
 
1.2 
 
 
 
 

Deze algemene voorwaarden zijn van 
toepassing op Voertuigen die U bij 
Leasemaatschappij leaset als Consument. 
 
U gaat akkoord met de toepassing 
van deze algemene voorwaarden door 
ondertekening van een Leasecontract.

1.3 
 
 
 
1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wanneer zijn deze algemene voorwaarden van 
toepassing?

Artikel 2 
De Online applicatie (art. C. KPL)

U kan via de Online applicatie of via 
de website  vrijblijvend Leasetarieven 
berekenen en offertes aanvragen. 
Er zijn gebruiksvoorwaarden van 
toepassing op de Online applicatie. Deze 
gebruiksvoorwaarden kunnen worden 
geraadpleegd in de Online applicatie.

2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waar kan ik Termijnbedragen berekenen en 
documenten terugvinden?

Artikel 3 
Aflevering Voertuig (art. 8, 9 KPL)

Na bestelling van uw Voertuig, informeert 
Alphabet U over de te verwachten 
Leverdatum. Zodra het Voertuig gereed 
staat bij de leverende dealer wordt met U 
contact opgenomen voor aflevering van 
het Voertuig aan U.

3.1

Bij aflevering moet U zich identificeren 
met een geldig rijbewijs en ontvangt U een 
ontvangstbewijs. Hierop tekent U voor het 
in ontvangst nemen van het Voertuig en 
bijbehorende zaken.

3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waar kan ik het voertuig afhalen? Wat moet ik 
meenemen?
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Artikel 4 
Tenaamstelling (art. 11 KPL)

Het kenteken wordt op uw naam gesteld.4.1 
 
 
 
 
 
 

Staat het kenteken op mijn naam of op naam 
van de leasemaatschappij?

Artikel 5 
Financiële voorwaarden  
(art 17 t/m 22 KPL)

U zal een machtiging verlenen aan 
Leasemaatschappij, waarmee 
verschuldigde bedragen van een 
bankrekening kunnen worden 
afgeschreven. Dit zal gebeuren volgens 
de voorschriften bij elektronisch 
betalingsverkeer.

Een gedeeltelijk Termijngedrag is 
opeisbaar vvanaf de vervaldatum van de 
factuur. Dit geldt ook voor alle overige 
verschuldigde bedragen.

U bent wettelijke rente verschuldigd over 
niet tijdig en niet betaalde bedragen. De 
rente  wordt berekend vanaf het moment 
dat de betalingstermijn is verstreken tot en 
met de dag van betaling.

5.1 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 
 
 
 
 
5.3 
 
 
 
 

U heeft de mogelijkheid facturen 
digitaal te ontvangen via een Online 
applicatie. Hiervoor gelden de 
volgende voorwaarden.
Acceptatie van elektronische facturatie 
zal ertoe leiden dat U geen papieren 
facturen meer zal ontvangen.
U bent verantwoordelijk voor het 
opslaan van de elektronische 
facturen voor uw administratie. 
De Leasemaatschappij is niet 
aansprakelijk voor schade of 
kosten van U door het gebruik van 
elektronische facturatie.
U kan het gebruik van elektronische 
facturatie altijd beëindigen. 
Leasemaatschappij zal dan 
papieren facturen gaan verzenden. 
Leasemaatschappij kan hiervoor 
kosten in rekening brengen. De 
hoogte van deze kosten staat in de 
Tarieventabel.

De administratie van 
Leasemaatschappij dient als bewijs. 
Dit geldt voor alle verschuldigde 
bedragen en alle zaken die worden 
vastgelegd met betrekking tot het 
Voertuig. Leasemaatschappij kan 
hiervan afwijken op basis van bewijs 
van U. Een kopie, fax of reproductie 
van een elektronisch opgeslagen 
exemplaar geldt als origineel na 
ondertekening.

5.4 
 
 
 
a. 
 
 
b. 
 
 
 
 
 
 
c. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5 
 
 
 

Hoe wordt omgegaan met facturering en beta-
ling van het Termijnbedrag en eventuele extra 
kosten?
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Artikel 6 
Accessoires (art. 23, 24 KPL)

U mag het Voertuig op eigen kosten 
uitrusten met accessoires. Hiernaast 
mag U een Voertuig voorzien van 
reclame door het aanbrengen van 
belettering. Leasemaatschappij moet 
voor deze wijzigingen vooraf en schriftelijk 
toestemming geven.

De inbouw van accessoires moet worden 
uitgevoerd door een officiële dealer van het 
automerk of door een inbouwstation dat 
door Leasemaatschappij is goedgekeurd. 
De overheid kan bepaalde accessoires 
verplicht stellen na de Leverdatum. De 
aanschaf- en inbouwkosten daarvan zijn 
voor rekening van U.

6.1 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 
 
 
 

Een Vervangend Voertuig mag niet worden 
voorzien van reclame of accessoires.

U draagt het risico van verlies, diefstal en 
alle kosten van accessoires die door U zijn 
aangebracht. Dit geldt ook voor eventuele 
waardevermindering van het Voertuig door 
de aangebrachte accessoires.

6.3 
 
 
6.4 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mag het Voertuig worden voorzien van  
accessoires of belettering?
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Artikel 7 
Verzekering en hulpverlening (art. 25 
t/m 31 & 42 KPL)

Er zijn afzonderlijke Polisvoorwaarden 
van toepassing op de WA-verzekering en 
cascodekking. Deze Polisvoorwaarden 
van de WA-verzekering zijn opgesteld 
door een algemeen erkend verzekeraar 
en kunnen worden herzien. De 
voorwaarden van de cascodekking zijn 
opgesteld door Leasemaatschappij 
en kunnen worden gewijzigd. Alleen 
wijzigingen die de reikwijdte van de 
dekking niet aantasten en wijzigingen 
op grond van wet- en regelgeving zijn 
gedurende de Leaseperiode toegestaan. 
Leasemaatschappij zal U schriftelijk 
in kennis stellen van een wijziging. De 
Polisvoorwaarden staan op de website. 
Deze worden op verzoek kosteloos 
toegestuurd.

7.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U moet bij diefstal een volledige set 
sleutels aan Leasemaatschappij 
overhandigen. Bij het ontbreken van 
een volledige set sleutels, kan het zijn 
dat er geen cascodekking is, zoals 
geregeld in de Polisvoorwaarden.

Schade aan het Voertuig zal U 
zo spoedig mogelijk melden aan 
Alphabet. Melding moet uiterlijk op 
de eerstvolgende werkdag na het 
voorval plaatsvinden. De melding 
kan telefonisch, schriftelijk of via de 
website van Leasemaatschappij 
worden gedaan. Niet-tijdige melding 
kan gevolgen hebben voor de dekking 
en het Leasecontract.

Leasemaatschappij kan besluiten 
uw eigen bijdrage, zoals beschreven 
in artikel 5 van de Voorwaarden 
Cascodekking Alphabet  
(onderdeel “Casco Motorrijtuig”), te 
verhogen als zich binnen een periode 
van twaalf maanden meer dan twee 
schadegevallen voordoen, de kosten 
niet verhaalbaar zijn en de kosten van 
een schadegeval hoger zijn dan de 
eigen bijdrage. Leasemaatschappij zal 
U hierover schriftelijk informeren.

U heeft recht op hulpverlening via 
Leasemaatschappij bij pech en 
schade.  De meeste kosten die zijn 
verbonden aan deze hulpverlening zijn 
voor rekening van Leasemaatschappij. 
Alle kosten die geen onderdeel 
zijn van de Leaseovereenkomst 
of een andere overeenkomst, 
zijn voor rekening van U. De 
Hulpverleningsvoorwaarden staan op 
de website van Leasemaatschappij 
en maken onderdeel uit van het 
Leasecontract.

7.2 
 
 
 
 
 
 
7.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5

Wat zijn de additionele afspraken omtrent  
verzekering en hulpverlening?
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Artikel 8 
Gebruik (art. 32 t/m 34 KPL)

U zal het Voertuig alleen gebruiken voor 
deelname aan het verkeer op de openbare 
weg of daarbuiten voor zover dit heeft te 
gelden als gewoon gebruik.

Het is U niet toegestaan het Voertuig 
te verkopen of als zekerheid te 
laten dienen. U mag het Voertuig 
niet buiten het dekkingsgebied 
van verzekeringen brengen dat 
is vermeld op het Internationaal 
Motorrijtuigenverzekeringsbewijs  
(groene kaart).

Het (laten) aanbrengen van wijzigingen die 
de veiligheid in gevaar kunnen brengen is 
ook niet toegestaan.

8.1 
 
 
 
 
8.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3 
 
 
 

Alle kosten door duidelijk afwijkend of 
bijzonder gebruik van het Voertuig komen 
voor rekening van U.

Het niet kunnen gebruiken van het 
Voertuig komt voor rekening en risico 
van U, behalve als dit het gevolg 
is van handelen en/of nalaten van 
Leasemaatschappij en met inachtneming 
van het bepaalde in artikel 52 KPL. 
Wanneer een gebrek aan het Voertuig 
leidt tot het bovenmatig niet kunnen 
gebruiken van het Voertuig zullen partijen 
in redelijkheid tot een passende oplossing 
komen.

8.4 
 
 
 
8.5 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welke additionele gebruiksvoorschriften  
hanteert de Leasemaatschappij?

Artikel 9 
Reparatie, onderhoud en banden  
(art. 35 t/m 38 KPL)

Reparatie en onderhoud in  
binnen- en buitenland  is voor rekening van 
Leasemaatschappij, als aan de volgende 
voorwaarden is voldaan.
Er is toestemming verleend door 
Leasemaatschappij.
Het wordt uitgevoerd door een erkende 
leverancier.  Toestemming kan alleen op 
economische gronden worden geweigerd. 
De veiligheid mag hierdoor niet in gevaar 
worden gebracht.

U zal het Voertuig na reparatie direct 
ophalen bij de reparateur.

Leasemaatschappij kan de staat van het 
Voertuig (laten) controleren. U zal hieraan 
medewerking verlenen.

9.1

a.

b. 
 
 
 
 
 
9.2 
 
 
9.3 
 
 
 
 
 

Defecten aan de kilometerteller moeten 
binnen 24 uur na constatering door U 
worden gemeld. Het aantal gereden 
kilometers in de periode waarin de 
kilometerteller defect was, wordt 
naar redelijkheid vastgesteld door 
Leasemaatschappij.

Kosten van smeermiddelen en 
vloeistoffen buiten het voorgeschreven 
onderhoudsschema komen voor rekening 
van U.

Kosten van reparatie en onderhoud door 
nalatigheid of onjuist gebruik komen voor 
rekening van U.

De kosten van voortijdige 
bandenvervanging door algeheel verlies 
van een band worden verdeeld tussen U 
en Leasemaatschappij. De kosten die zijn 
ontstaan door normale slijtage komen 
voor rekening van Leasemaatschappij. Het 
resterende gedeelte is voor rekening van U.

9.4 
 
 

 
9.5 
 
 
 
 
9.6 
 
 
 
9.7

Zijn gewone onderhoudskosten onderdeel van 
de Leaseovereenkomst?
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Artikel 10 
Vervangend Voertuig  
(art. 39 t/m 41 KPL)

Een Vervangend Voertuig wordt ingezet 
als het Voertuig niet (meer) kan worden 
gebruikt door U,  in de volgende situaties. 
Calamiteit: het Vervangend Voertuig zal ter 
beschikking worden gesteld bij diefstal en 
onbruikbaarheid van het Voertuig.
Reparatie (eventueel als gevolg van 
schade) en/of onderhoud: het Vervangend 
Voertuig zal ter beschikking worden 
gesteld als herstel naar verwachting langer 
zal duren dan 24 uur.

Het Vervangend Voertuig is standaard een 
voertuig uit het autoklasse a-segment, 
tenzij anders is aangegeven op het 
Leasecontract.

Een Vervangend Voertuig wordt bij diefstal 
ter beschikking gesteld tijdens de wachttijd 
genoemd in de Polisvoorwaarden.

10.1 
 
 
a. 
 
 
b. 
 
 
 
 
 
10.2 
 
 
 
 
10.3 
 
 
 

Er is sprake van onbruikbaarheid 
van een Voertuig bij total loss en bij 
schade of technische mankementen 
waardoor niet meer kan worden 
gereden. Een Vervangend Voertuig 
wordt ter beschikking gesteld vanaf de 
datum waarop de onbruikbaarheid is 
gemeld aan Leasemaatschappij of de 
hulpverleningsinstantie.

Een Vervangend Voertuig wordt ter 
beschikking gesteld totdat een van de 
volgende situaties zich voordoet.
Het Voertuig is weer voor gebruik gereed 
gemeld aan U.
De Leaseovereenkomst is beëindigd.

De kosten van een Vervangend Voertuig 
kunnen worden doorbelast aan U bij 
nalatigheid of onjuist gebruik van het 
Voertuig. Hetzelfde geldt bij inbeslagname 
en/of verbeurdverklaring van het Voertuig 
door toedoen van U.

Leasemaatschappij kan bij voortijdige 
beëindiging van de Leaseovereenkomst 
op verzoek van U een huurauto 
ter beschikking stellen, tegen het 
daghuurtarief volgens de huurtabel van 
AlphaRent. 

Het Termijnbedrag van de 
Leaseovereenkomst zal in rekening 
worden gebracht voor de resterende 
Leaseperiode, bij voortijdige beëindiging 
op initiatief van Leasemaatschappij als 
gevolg van technische mankementen.

10.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.5 
 
 
a. 
 
b. 
 
10.6 
 
 
 
 
 
 
10.7 
 
 
 
 
 

Heb ik recht op een Vervangend Voertuig bij 
diefstal, pech, schade of onderhoud en zijn  
hieraan kosten verbonden?
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Artikel 11 
Beslaglegging en bekeuringen  
(art. 43 t/m 45 KPL)

Een deurwaarder, bewindvoerder 
of curator moet op eerste verzoek 
inzage krijgen in de overeenkomst(en), 
van U of Leasemaatschappij. U en 
Leasemaatschappij hebben beide het 
recht maatregelen te nemen om rechten te 
beschermen. De verplichtingen van U uit 
de overeenkomst(en) blijven onverkort van 
kracht tijdens deze maatregelen.

11.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maatregelen van derden en bekeuringen 
ontvangt U rechtstreeks op het adres dat 
U bij Leasemaatschappij kenbaar heeft 
gemaakt. U dient zelf zorg te dragen voor 
tijdige afwikkeling en betaling.

Beslag, maatregelen van derden en 
bekeuringen kunnen leiden tot schade en/
of kosten voor Leasemaatschappij. Deze 
schade en/of kosten komen voor rekening 
van U, behalve als deze zijn ontstaan door 
toedoen van Leasemaatschappij.

11.2
 
 
 
 
 
11.3

Worden schade en kosten als gevolg van 
bijvoorbeeld overheidsmaatregelen of 
bekeuringen aan mij doorbelast?

Artikel 12 
(voortijdige) Beëindiging  
Leaseovereenkomst (art. 7, 46 & 50 KPL) 

De Leaseovereenkomst wordt beëindigd in 
de volgende gevallen.
Het einde van de Leaseperiode is bereikt. 
De Leaseovereenkomst wordt beëindigd 
op de datum waarop het Voertuig is 
ingeleverd.
Het maximum aantal kilometers is bereikt, 
zoals vastgelegd in de 
Leaseovereenkomst. De 
Leaseovereenkomst wordt beëindigd 
op de datum waarop het Voertuig is 
ingeleverd.
Het Voertuig is gestolen en de wachttijd 
genoemd in de Polisvoorwaarden is 
verstreken.
Het Voertuig is onbruikbaar geworden 
door total loss, schade of technische 
mankementen.
U heeft de Leaseovereenkomst tussentijds 
opgezegd (conform artikel 12.5).
De Leaseovereenkomst is ontbonden.
Bij overlijden van de Consument, die partij 
is bij de Leaseovereenkomst.

12.1 
 
a. 
 
 
 
b. 
 
 
 
 
 
c. 
 
 
d. 
 
 
e. 
 
f. 
g. 
 
 

Er kunnen kosten zijn verbonden aan de 
beëindiging van een Leaseovereenkomst.  
De manier waarop deze kosten worden 
berekend,  staat beschreven in artikel 13.

De Leaseovereenkomst wordt bij 
diefstal beëindigd. Dit zal gebeuren 
nadat de wachttijd genoemd in de 
Polisvoorwaarden is verstreken. U blijft 
tijdens de wachttijd het Termijnbedrag aan 
Leasemaatschappij verschuldigd.

De Leaseovereenkomst wordt beëindigd 
als het Voertuig onbruikbaar is geworden 
door total loss, schade of technische 
mankementen. Dit zal plaatsvinden op het 
moment waarop het onbruikbaar worden 
van het Voertuig is vastgesteld.

U mag een Leaseovereenkomst altijd 
voortijdig beëindigen. Om op te zeggen, 
moet U een e-mail- bericht sturen aan 
privatelease@alphabet.com. Aan een 
voortijdige beëindiging zijn kosten 
verbonden. De wijze waarop deze kosten 
worden berekend staat beschreven in 
artikel 13.

12.2 
 
 
 
 
12.3 
 
 
 
 
 
 
12.4 
 
 
 
 
 
 
12.5

Wanneer wordt een Leaseovereenkomst 
beëindigd?
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Artikel 13 
Kosten bij beëindiging  
Leaseovereenkomst (art. 15, 46-49, 51 KPL)

Leasemaatschappij berekent de kosten bij 
beëindiging op de volgende wijze:
Het einde van de Leaseperiode: 
verrekening van eventuele Meerkilometers, 
geen opzeggingsvergoeding.
Het maximum aantal kilometers is bereikt: 
verrekening van eventuele Meerkilometers, 
geen opzeggingsvergoeding
Het Voertuig is gestolen en de wachttijd 
genoemd in de Polisvoorwaarden is 
verstreken: de eigen bijdrage, tenzij de 
schade door de diefstal voor uw rekening 
komt, zie artikel 51 KPL
Het Voertuig is onbruikbaar geworden 
door total loss, schade of technische 
mankementen: de eigen bijdrage, tenzij 
het onbruikbaar worden van het Voertuig 
voor uw rekening komt, zie artikel 51 KPL
U heeft de Leaseovereenkomst 
tussentijds opgezegd: verrekening 
van eventuele Meerkilometers en een 
opzeggingsvergoeding, zie artikel 13.2
De Leaseovereenkomst is door de 
Leasemaatschappij ontbonden: 
een ontbindings-vergoeding zoals 
vermeld in artikel 51 KPL, gelijk aan de 
opzeggingsvergoeding van artikel 47 KPL, 
naast eventuele andere bedragen. 
Bij overlijden van de Consument: 
verrekening van eventuele Meerkilometers, 
geen opzeggingsvergoeding, zie artikel 49 
KPL.

Wanneer U uw Leaseovereenkomst 
voortijdig beëindigt, bepaalt de resterende 
looptijd  van uw Leaseperiode de hoogte 
van de opzeggingsvergoeding. De 
resterende looptijd wordt uitgedrukt in 
een percentage van de Leaseperiode. 
Dit percentage resulteert vervolgens 
in een aantal Leasetermijnen conform 
onderstaande tabel.

13.1

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

13.2

Resterende looptijd van het 
Leasecontract uitgedrukt in een 
percentage

vanaf tot aantal termijndagen
0% 25% 2
25% 50% 4
50% 75% 5
75% 100% 6

Het aantal Leasetermijnen uit de tabel 
wordt  vervolgens vermenigvuldigd met 
het Termijnbedrag dat U verschuldigd 
bent op de datum van  opzegging. Dit 
bedrag is de opzeggingsvergoeding.
De opzeggingsvergoeding is 
gemaximeerd op 35% van de 
resterende Termijnbedragen, die U 
nog had moeten betalen als U de 
Leaseperiode niet voortij-dig had 
beëindigd. Dit maximum zal de 
maximale opzeggingsvergoeding uit 
artikel 47.2. KPL nooit overschrijden. 

Enkele rekenvoorbeelden treft U 
hieronder aan.

Voorbeeld 1
U heeft een private lease contract voor 
48 maanden met een maandbedrag 
van €250,-. Na 30  maanden wilt U het 
contract beëindigen. De  resterende 
looptijd bedraagt nu 18 maanden en 
dit is 37,5% van de totale looptijd. In 
de tabel valt uw resterende looptijd 
binnen de periode 25-50 %. De 
opzeggingsvergoeding bedraagt 
dan 4 termijn-bedragen en dat is in 
dit voorbeeld 4x €250,- =  €1.000,-
. De opzeggingsvergoeding wordt 
mogelijk op basis van het daarvoor 
geldende maximum nog naar beneden 
bijgesteld. In dit rekenvoorbeeld wordt 
dat maximum niet bereikt en wordt de  
vergoeding dus niet verlaagd.

De reden van beëindiging van het Leasecontract 
bepaalt hoe er wordt afgerekend.
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Artikel 13 
Kosten bij beëindiging  
Leaseovereenkomst (art. 15, 46-49, 51 KPL)

Voorbeeld 2 
Als U het contract na 45 maanden 
in plaats van  48 maanden wilt 
beëindigen, dan zou U volgens de tabel 
2 leasetermijnen (2x €250,- = €500,-
) betalen als opzegginsvergoeding. 
De resterende looptijd bedraagt 
immers 3 maanden en is uitgedrukt in 
een percentage 6,25% van de totale 
looptijd. 35% van de totale som van de 
resterende termijnbedragen is echter 
35% x €750,- = €262,50. Op basis van 
de maximale opzeggingsvergoeding 
zijn de kosten voor U dus niet €500,- 
maar €262,50 in dit voorbeeld.

Voorbeeld 3
In het eerste voorbeeld heeft U 30 
maanden à €250,- betaald en is de 
opzeggingsvergoeding op €1.000,- 
vastgesteld. De periode van 30 
maanden kost  
€7.500,- + €1.000,-= €8.500,-
Als U direct had gekozen voor een 
periode van 30 maanden met  als 
tarief bijvoorbeeld €275,- dan had U 
over 30 maanden € 8.250,- betaald. 
Dat is €250,- lager waardoor de 
opzeggingsvergoeding €750,- in  
plaats van €1.000,- wordt.

De opzeggingsvergoeding en alle 
andere openstaande bedragen moeten 
betaald zijn voor de vervaldatum van 
de eindfactuur.

Leasemaatschappij heeft het recht 
het aantal gereden kilometers 
te controleren. U zal daaraan 
medewerking verlenen.

13.3

13.4
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Artikel 14 
Niet-nakoming en ontbinding  
(art. 50 KPL)

Leasemaatschappij kan een 
Leaseovereenkomst schriftelijk ontbinden 
en/of een Voertuig invorderen, als het 
Voertuig in beslag wordt genomen, 
door de overheid gevorderd of verbeurd 
verklaard, door toedoen van U. 
 
Ontbindingsvoorwaarden 
leaseovereenkomst inzake 
Subsidieregeling Elektrische 
Personenauto’s Particulieren (SEPP)   

Deze leaseovereenkomst kan door 
u worden ontbonden in het geval 
een aanvraag tot subsidieverlening 
onder artikel 2.3.2 of 2.4.2 van 
de “Subsidieregeling Elektrische 
Personenauto’s Particulieren” wordt 
afgewezen. De ontbinding dient schriftelijk 
en binnen 14 dagen na de afwijzing 
van de aanvraag te geschieden. Een 
brief of mailbericht gericht aan het 
overeengekomen contactadres van ons is 
voldoende. 

Omdat beschikbaarheid en de prijsstelling 
van een personenauto door de fabrikant 
kan worden aangepast, kunnen wij deze 
leaseovereenkomst ontbinden in het 
geval de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland de termijn voor haar besluit 
verlengt of indien zij u aangeeft uw 
aanvraag aan te houden in het geval van 
(dreigende) budgetoverschrijding. 

Partijen zijn in het geval van ontbinding 
gehouden alles te doen en na te laten 
om reeds verrichte (rechts)handelingen 
ongedaan te maken. Geen van de partijen 
is gehouden tot enige vergoeding van 
schade of kosten als de overeenkomst om 
deze redenen ontbonden wordt. U bent 
enkel gerechtigd tot ontbinding als u uw 
wettelijke en contractuele verplichtingen 
ter verkrijging van een positief besluit tot 
verlening van voormelde subsidie, bent 
nagekomen en indien u voldoet aan de 
gestelde voorwaarden. 

14.1 
 
 
 
 
 
 
14.2

Als de subsidieverstrekker na de 
aanvraag tot subsidieverlening en die 
tot subsidievaststelling aanvullende 
informatie wenst te verkrijgen, dan zult 
u deze onmiddellijk verstrekken. Wij 
zullen u van alle voor de aanvragen 
benodigde informatie voorzien, voor 
zover die bij ons bekend is.

Hoe sneller uw aanvraag tot 
subsidieverlening verwerkt is des te 
sneller kan uw auto worden besteld. 

U zal de aanvraag voor de 
subsidieverlening tijdig, dat wil zeggen 
binnen 10 werkdagen na het aangaan 
van de leaseovereenkomst, volledig en 
overeenkomstig de daarvoor gestelde 
voorwaarden bij de uitvoeringsinstantie 
van de subsidieregeling moeten 
indienen. 
U zal de aanvraag tot 
subsidievaststelling zo spoedig 
mogelijk na tenaamstelling van het 
kenteken indienen. 
U zal ons binnen 5 werkdagen na 
ontvangst informeren over de inhoud 
van de beschikkingen van Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO) 
tot aanvraag en die tot de vaststelling 
van de subsidie, alsmede omtrent 
eventuele berichtgeving rondom het 
aanhouden of een verlenging van de 
beslistermijn. 

U kunt schriftelijk afzien van 
het recht op ontbinding van de 
leaseovereenkomst om reden van 
afwijzing van de subsidieaanvraag in 
het kader van de “Subsidieregeling 
Elektrische Personenauto’s 
Particulieren”.

Zijn er aanvullende uitzonderlijke situaties die 
kunnen leiden tot het direct beëindigen van de 
samenwerking door de Leasemaatschappij of  
door U?

-

-

-



15 Aanvullende Algemene Voorwaarden Alphabet Private Lease

Artikel 15 
Aansprakelijkheid en overmacht  
(art. 25, 30, 34, 52 KPL)

U zal de schade vergoeden die 
Leasemaatschappij lijdt en/of zal 
lijden, door het toerekenbaar niet 
nakomen van verplichtingen uit de 
overeenkomst(en), de KPL en/of deze 
aanvullende algemene voorwaarden door 
U. De Leasemaatschappij zal de schade 
vergoeden die U lijdt en/of zal lijden, 
door het toerekenbaar niet nakomen van 
verplichtingen uit de overeenkomst(en), 
de KPL en/of deze aanvullende algemene 
voorwaarden door Leasemaatschappij.

De kosten zoals omschreven in het Besluit 
vergoeding voor buitengerechtelijke 
incassokosten zijn voor Uw rekening.

U vrijwaart Leasemaatschappij voor 
aanspraken van derden. Deze vrijwaring 
geldt alleen voor aanspraken die het 
gevolg zijn van of verband houden met het 
gebruik of bezit van een Voertuig. Deze 
vrijwaring geldt niet als de oorzaak van 
de aanspraak is te wijten aan opzet 
of bewuste roekeloosheid van 
Leasemaatschappij.

15.1

15.2

15.3

Leasemaatschappij is niet aansprakelijk 
voor schade als gevolg van 
werkzaamheden, of het (tijdig) leveren 
van zaken of diensten door derden. Dit 
geldt niet als de oorzaak is te wijten aan 
opzet of bewuste roekeloosheid van 
Leasemaatschappij.

Leasemaatschappij geeft geen garantie 
op tijdige levering van een Voertuig door 
importeurs, fabrikanten en dealers aan 
Leasemaatschappij. Leasemaatschappij 
zal zich te allen tijde maximaal inspannen 
om tijdige levering te bewerkstelligen.

Leasemaatschappij kan bij overmacht 
naar keuze de overeenkomst(en) 
beëindigen of verplichtingen opschorten 
totdat de overmacht is opgehouden. 
U heeft hierdoor geen recht op 
schadevergoeding, tenzij uit de wet 
anders voortvloeit. Ook U kunt in dit geval 
de overeenkomst beëindigen, indien 
Leasemaatschappij gedurende meer dan 
4 weken haar verplichtingen niet heeft 
kunnen nakomen.

15.4

15.5

15.6

Wie is aansprakelijk voor schade?

Artikel 16 
Inlevering (art. 58 t/m 64 KPL)

Leasemaatschappij kan het Voertuig 
ophalen en kosten in rekening brengen, 
als het Voertuig niet wordt ingeleverd. Het 
risico van schade aan of total loss van het 
Voertuig is in dat geval voor rekening van 
U. Dit geldt totdat U het Voertuig alsnog 
heeft ingeleverd.

16.1 
 
 
 
 
 
 

Welke additionele afspraken gelden bij (het 
uitblijven van) inlevering van het Voertuig?

Leasemaatschappij zal de 
eindkilometerstand (laten) 
vastleggen bij inlevering van het 
Voertuig.

 
16.2 
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Artikel 17 
Persoonsgegevens en geheimhouding 
(art. 65 KPL)

Leasemaatschappij is “verantwoordelijke” 
in de zin van de Algemene Verordening 
Gegevens-bescherming (AVG) bij het 
verwerken van persoons-gegevens. 
Persoonsgegevens worden niet langer 
bewaard dan wettelijk toegestaan en 
niet aan derden doorgeven, behalve als 
dit wettelijk is verplicht of toegestaan. 
Persoonsgegevens kunnen worden 
doorgegeven aan (andere) entiteiten 
binnen de groep waar Leasemaatschappij 
een onderdeel van uitmaakt. 
Dit zal echter nooit gebeuren voor 
commerciële doeleinden.

17.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U zal logo’s van Leasemaatschappij 
niet gebruiken zonder schriftelijke 
toestemming, voorafgaand aan het 
gebruik.

17.2
 
 

Hoe wordt omgegaan met mijn 
persoonsgegevens?

Artikel 18 
Vermissing van zaken

De kosten van het verlies van zaken 
die bij het  Voertuig horen, komen voor 
rekening van U. Dit betreft in ieder geval 
de Mobiliteitspas, pincodes, sleutels, 
afstandsbedieningen, onderdelen 
van audio (visuele) apparatuur, 
het kentekenbewijs en overige 
voertuigdocumenten.

18.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U zal verlies of diefstal van autosleutels 
en/of afstandsbediening van het Voertuig 
onmiddellijk na ontdekking melden 
aan Leasemaatschappij. Vermissing 
van alle andere zaken moet U binnen 
24 uur na ontdekking melden aan 
Leasemaatschappij.

Leasemaatschappij zal zorgen voor 
vervanging van de zaken die zijn genoemd 
in dit artikel. Hiervoor zullen kosten voor 
vervanging en de administratiekosten 
in rekening worden gebracht bij U. 
De administratiekosten staan in de 

18.2

18.3
 
 
 
 
 

Wie draagt de kosten voor verlies van 
autopapieren, autosleutels, etc.?
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Artikel 19 
Overige bepalingen

Leasemaatschappij mag rechten en 
verplichtingen uit de overeenkomst(en) en 
deze algemene voorwaarden overdragen 
aan derden. Leasemaatschappij kan 
tevens een ander in haar plaats laten 
treden. U heeft hierbij de mogelijkheid de 
Leaseovereenkomst te beëindigen, met 
ingang van de datum van overdracht.

De bedragen in de Tarieventabel kunnen 
jaarlijks worden geïndexeerd, aangevuld 
en/of gewijzigd. Leasemaatschappij zal U 
hiervan op voorhand schriftelijk in kennis 
stellen.

Indien er tussen U en de 
Leasemaatschappij naar aanleiding van 
het Leasecontract, de Leaseovereenkomst 
en/of deze voorwaarden geen 
overeenstemming is over de staat 
van het Voertuig of bijbehorende 
artikelen of accessoires, kan door de 
Leasemaatschappij worden besloten de 
staat van het Voertuig te laten vaststellen 
door een expert, aan welk onderzoek U 
dient mee te werken. U mag tegenbewijs 
leveren tegen de vaststelling, maar alleen 
door middel van een rapport van een 
gecertificeerde vakgarage of expert.

19.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.4 
 
 
 
 
 
19.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze algemene voorwaarden kunnen door 
Leasemaatschappij zal de 
eindkilometerstand (laten) vastleggen 
bij inlevering van het Voertuig. 
Leasemaatschappij worden gewijzigd. 
Gewijzigde voorwaarden zullen enkel 
gelden voor nieuwe Leasecontracten, 
behoudens wijzigingen in de voorwaarden 
die noodzakelijk zijn vanwege 
aanpassingen in wet- en regelgeving. In 
deze gevallen zal de aanpassing zoveel 
mogelijk aansluiten bij de oorspronkelijke 
bepaling en de bedoeling van partijen. 
Leasemaatschappij zal U hiervan 
schriftelijk in kennis stellen. De gewijzigde 
algemene voorwaarden zullen van kracht 
zijn vanaf het moment dat deze op de 
website staan.

Ongeldigheid van een (gedeelte van een) 
bepaling van de overeenkomst(en) en/
of deze algemene voorwaarden laat de 
overige bepalingen in stand. Het ongeldige 
gedeelte van de bepaling / de ongeldige 
bepaling zal worden vervangen door een 
bepaling die de ongeldige bepaling zoveel 
mogelijk zal benaderen.

19.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.2 
 
 
 
 
 
 
 

Artikel 20 
Mobiliteitspas

U kan verschillende diensten afnemen 
via Leasemaatschappij, die zijn 
gekoppeld aan een Mobiliteitspas. De 
Mobiliteitspas is steeds verbonden aan 
een Leaseovereenkomst, behalve als een 
andere afspraak wordt gemaakt tussen 
Leasemaatschappij en U.

De Mobiliteitspas kan worden gebruikt 
als betaalmiddel voor de dienst die wordt 
afgenomen, zoals brandstof, het gebruik 
van openbaar vervoer of parkeren. De 
Mobiliteitspas kan ook worden gebruikt 
voor een Vervangend Voertuig.

20.1 
 
 
 
 
 
 
 
20.2 
 
 
 
 
 

U zal het verschuldigde bedrag voor 
de Mobiliteitspas maandelijks aan 
Leasemaatschappij voldoen.

Alle kosten als gevolg van het gebruik 
van een Mobiliteitspas zullen eerst door 
Leasemaatschappij worden betaald. Deze 
kosten zullen vervolgens maandelijks 
achteraf aan U in rekening worden 
gebracht. Dit geldt niet voor het afnemen 
van brandstof.

20.3 
 
 
 
20.4 
 
 

Waarvoor kan de Mobiliteitspas worden 
gebruikt en welke voorwaarden gelden?
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Leasemaatschappij kan andere diensten 
aan de Mobiliteitspas koppelen. U zal 
hierover worden geïnformeerd.

De Mobiliteitspas is geldig tot de 
vervaldatum die wordt vermeld op de 
pas en kan daarna niet meer worden 
gebruikt. De Mobiliteitspas moet na de 
vervaldatum of bij beëindiging van de 
Leaseovereenkomst worden vernietigd 
of aan Leasemaatschappij worden 
teruggestuurd.

Elke Mobiliteitspas heeft een persoonlijk 
identificatie nummer (pincode). U zal 
zorgvuldig omgaan met de Mobiliteitspas 
en pincode. U bent verantwoordelijk voor 
(het gebruik van) de Mobiliteitspas en 
pincode, vanaf het moment dat die zijn 
verstrekt. De pincode is strikt persoonlijk 
en mag niet aan anderen worden verstrekt. 
U zal Leasemaatschappij inlichten, als de 
pincode bij anderen bekend is of kan zijn 
geworden.

U zal verlies of diefstal van de 
Mobiliteitspas onmiddellijk melden aan 
Leasemaatschappij. Deze melding moet 
zo spoedig mogelijk schriftelijk aan 
Leasemaatschappij worden bevestigd. 
Leasemaatschappij zal de Mobiliteitspas 
bij verlies of diefstal zo spoedig 
mogelijk laten blokkeren. U zal door 
Leasemaatschappij niet worden belast 
voor aankopen met de Mobiliteitspas, 
vanaf de eerste werkdag na ontvangst van 
de schriftelijke bevestiging van de melding 
door Leasemaatschappij.

20.5 
 
 
 
20.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leasemaatschappij is niet aansprakelijk 
voor het niet kunnen gebruiken van de 
Mobiliteitspas.

U bent aansprakelijk voor schade als 
gevolg van misbruik van of fraude met de 
Mobiliteitspas.

Leasemaatschappij kan de Mobiliteitspas 
blokkeren of intrekken als U 
betalingsverplichtingen niet of niet tijdig 
nakomt.

Leasemaatschappij maakt gebruik van de 
diensten van derden voor de levering van 
de Mobiliteitspas. Er kunnen voorwaarden 
van de leverancier van toepassing zijn 
op het gebruik van de Mobiliteitspas. De 
leverancier kan die voorwaarden wijzigen. 
U zal hiervan op de hoogte worden gesteld 
door de leverancier.

De volgende voorwaarden zullen gelden 
ten aanzien van brandstof.
Leasemaatschappij zal maandelijks een 
bedrag in rekening brengen, als voorschot 
op de brandstofkosten. Het voorschot 
wordt vermeld op de Leaseovereenkomst.
Het voorschot wordt bepaald door de 
geschatte Jaarkilometrage, de prijs van de 
brandstof en het verbruik van het Voertuig. 
Het voorschot zal aan U in rekening 
worden gebracht. Een afwijking in de 
praktijk van meer dan 5% kan leiden tot 
aanpassing van het voorschot.
Het verschil tussen de voorschotten 
en de werkelijke brandstofkosten 
wordt verrekend. Beëindiging van de 
Leaseovereenkomst en/of het gebruik 
van de Mobiliteitspas zal leiden tot een 
verrekening van het openstaande verschil.
Brandstof kan worden gedeclareerd via 
de leverancier van de Mobiliteitspas, als 
de brandstof niet met de Mobiliteitspas 
kan worden betaald. Deze declaraties 
kunnen kosteloos digitaal worden 
ingediend. Leasemaatschappij kan 
administratiekosten in rekening brengen 
voor elke niet digitaal ingediende 
declaratie. De hoogte van deze kosten 
staat in de Tarieventabel.

 
20.9 
 
 
 
20.10 
 
 
 
20.11 
 
 
 
 
20.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
20.13 
 
a. 
 
 
 
b.

c. 

 
 
d. 
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