Alphabet Beschermingsplan
bij inkomensverlies
Alphabet heeft unieke voorwaarden voor U in het leven geroepen om U te beschermen bij
inkomensverlies. Dit is in aanvulling op artikel 46 Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease.

1.0

a.

b.
c.
d.

Bij voortijdige contractbeëindiging kunt
U de Leaseovereenkomst zonder kosten
tussentijds ontbinden in de volgende
gevallen:
Gedwongen en niet-verwijtbaar
ontslag (beëindiging van een
arbeidsovereenkomst). Een beëindiging van
een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
van rechtswege (bij het verstrijken van de
looptijd) valt hier dus niet onder.
Echtscheiding, ontbinding van een
geregistreerd partnerschap of ontbinding van
een notarieel samenlevingscontract.
Verlies van de rijbevoegdheid langer dan zes
maanden op basis van medische gronden.
Overlijden van een van de twee
contractspartijen.

2.0 De volgende voorwaarden zijn van
toepassing:
a.
U heeft aan alle verplichtingen uit de
Leaseovereenkomst voldaan, en
b.
Leasemaatschappij is overtuigd van een van
de gronden van beëindiging. U bent daarom
gehouden om bewijsstukken ter beschikking
te stellen.

c.
d.

Het Voertuig is ingeleverd bij
een innamepunt en afgemeld bij
Leasemaatschappij.
U bent onvoldoende kredietwaardig.
Leasemaatschappij heeft daarom de
mogelijkheid om een beoordeling te (laten)
doen van de kredietwaardigheid. Als
Leasemaatschappij overtuigd is van het feit
dat U niet (meer) voldoende kredietwaardig
bent, dan is de ontbinding geldig. Is
Leasemaatschappij daar onvoldoende van
overtuigd, dan loopt de Leaseovereenkomst
door. Leasemaatschappij zal U hiervan in
kennis stellen.

3.0 De Leaseovereenkomst wordt beëindigd
zodra aan de voorwaarden a t/m
d is voldaan. De einddatum van de
Leaseovereenkomst is de dag waarop het
Voertuig is ingeleverd.
4.0 Andere kosten dan kosten vanwege
voortijdige contractbeëindiging worden
conform de gemaakte afspraken door
Leasemaatschappij aan U doorbelast.
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