ALMN PRIVATE LEASE
AANVULLENDE VOORWAARDEN

Versie: ALMNPL202201
Ingangsdatum: 02-01-2022

Aanvullende voorwaarden van Autolease Midden Nederland B.V.
op de algemene voorwaarden van het Keurmerk Private Lease.
U kunt contact met ons opnemen of uw correspondentie richten aan:
Autolease Midden Nederland B.V.
t.a.v. Private Lease
Marconistraat 12, 4004 JM, TIEL
Postbus 6201, 4000 HE, TIEL
Email: privatelease@almn.nl
Tel: 0344-638066
Onderstaande artikelnummers corresponderen met de artikelnummers van de algemene
voorwaarden van het Keurmerk Private Lease.

A. Aanvulling op de definities van keurmerk Private Lease:
Aanvullende voorwaarden

Deze versie: ALMNPL 202007, Ingangsdatum 06-07-2020

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease
Versie: 1.1 01-12-2017

Leasemaatschappij

Autolease Midden Nederland B.V., tevens handelend onder
de naam Autolease Midden Nederland Private Lease (ALMN
Private Lease), de juridische eigenaar van de auto.

Online applicatie

Software en/of website van de leasemaatschappij die door
u mag worden gebruikt.

Polisvoorwaarden

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

Vervangend vervoer

Een voertuig dat, al dan niet tegen betaling, tijdelijk aan u
ter beschikking wordt gesteld, ter vervanging van uw
leaseauto.

Maximaal aantal kilometers

Het door de leasemaatschappij vastgestelde maximale
aantal kilometers dat u met uw type voertuig gedurende de
leaseperiode mag rijden.

Meer-/ Minderkilometers

Het aantal kilometers dat meer of minder wordt
gereden dan het aantal kilometers waarvoor de
leaseovereenkomst is aangegaan.

B. Toepassing algemene en aanvullende voorwaarden:

Deze aanvullende voorwaarden zijn een aanvulling op de Algemene Voorwaarden Keurmerk Private
Lease en zijn van toepassing op iedere aanbieding en leaseovereenkomst met Autolease Midden
Nederland Private Lease (ALMN Private Lease). Bij tegenstrijdigheden gaan de Algemene
Voorwaarden Keurmerk Private Lease voor.

D.1.
Naast de documenten genoemd in artikel 1 van de Algemene voorwaarden, bevatten de Algemene
Verzekeringsvoorwaarden ook rechten en plichten voor u. Deze Algemene
Verzekeringsvoorwaarden zijn voorwaarden die wij met de verzekeraar hebben afgesproken. Hierin
staan bepalingen die alleen tussen de verzekeraar en ALMN Private Lease van belang zijn, zoals
bepalingen over betaling van premie, bonus/malus en voortzetting. Dit zijn bepalingen die niet
gelden tussen u en ALMN Private Lease. 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 ALMN private Lease en zijn van toepassing op de
leaseovereenkomst en maken daar dus onderdeel vanuit.
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Door ondertekening van de leaseovereenkomst en het accepteren van onze Aanvullende
Voorwaarden verklaart u daarmee ook dat u:
-

Een afschrift van de Algemene Verzekeringsvoorwaarden heeft ontvangen, of deze op onze
site heeft gelezen.
Kennis heeft genomen van de inhoud ervan en deze zonder voorbehoud accepteert.

E.2.

ALMN Private Lease toetst voor het aangaan van de leaseovereenkomst de kredietwaardigheid van
consumenten.
Hiervoor maakt ALMN Private Lease een kopie van uw rijbewijs, paspoort of geldig identiteitsbewijs
en vragen u en uw partner (indien van toepassing) om een recente loonstrook of
pensioenuitkering. Tevens vragen wij u, naar waarheid, een volledig aanvraagformulier in te vullen.
ALMN Private Lease heeft het recht om consumenten niet te accepteren.
ALMN Private Lease meldt de overeenkomst bij Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. BKR
verwerkt deze gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) ten behoeve van het
voorkomen en beperken van krediet- en betaalrisico's voor de aangesloten instellingen en het
voorkomen en beperken van overkreditering van betrokkenen. Hiermee leveren we een bijdrage
aan het voorkomen van problematische schuldsituaties. Deze gegevens worden in het kader van
de eerder genoemde doelstelling door BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten instellingen,
hetgeen mogelijk is in feitelijke en statische bewerkte vorm.
Naast het aanmelden van de overeenkomst heeft ALMN Private Lease verder de verplichting op zich
genomen een achterstand in de nakoming van de betalingsverplichting uit hoofde van deze
overeenkomst van meer dan 2 maanden te melden bij BKR. Dit kan voor u gevolgen hebben voor
iedere eventuele volgende financieringsaanvraag.
Indien de leaseovereenkomst stilzwijgend wordt verlengd, bijvoorbeeld door de levertijd van een
nieuwe leaseauto, behoudt ALMN Private Lease zich het recht voor het bedrag welke is
geregistreerd bij het BKR te wijzigen op basis van de werkelijke looptijd zonder voorafgaande
mededeling.
Na afloop van de leaseovereenkomst en na betaling van alle (eind)facturen wordt na een periode
van 60 dagen na de laatste incasso de BKR registratie afgemeld. U kunt middels een
innameformulier, welke wordt opgesteld bij inname van de leaseauto en middels de factuur
“eindafrekening”, die u per mail ontvangt binnen enkele werkdagen na inname van de auto,
aantoonbaar maken dat de leaseauto is ingeleverd en de leaseovereenkomst is beëindigd.

F.5.

ALMN Private Lease is bij de levering van het voertuig afhankelijk van dealers/importeurs. Daarom
is de afleverdatum verwacht en geen fatale termijn. ALMN Private Lease of de leverende dealer
informeren u als de afleverdatum wijzigt.
Indien u de leaseovereenkomst voor fysieke aflevering van de auto wenst te ontbinden, zijn hier
kosten aan verbonden. Uitgangspunt hierbij zijn de kosten die de betreffende dealer in rekening
brengt voor annulering van de bestelling en een administratieve opslag. ALMN brengt minimaal een
bedrag van € 950,= inclusief BTW in rekening.
ALMN Private Lease biedt de mogelijkheid de leaseovereenkomst gedurende de duur van de
leaseovereenkomst over te laten nemen door een nieuwe contractpartij. Hierbij vindt te allen tijde
een financiële toetsing plaats conform het keurmerk Private Lease. Er kan maximaal 3 keer een
financiële toetsing van een nieuwe contractpartij worden gedaan. ALMN Private Lease brengt
hiervoor een bedrag voor administratieve afhandeling in rekening van € 450,-.
Het is niet toegestaan om de leaseovereenkomst online aan te bieden op hiervoor ingerichte
platforms zoals Marktplaats en LeaseTrader.

G.8 t/m11.

U ontvangt het voertuig op een locatie en tijdstip die wij of de leverende dealer met u afspreken.
Bij de aflevering wordt de auto door de u gecontroleerd. Door ondertekening van het
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afleveringsformulier accepteert u de auto. Bij het afhalen moet u uw (geldig) rijbewijs meenemen.
Bij ondertekening van het contract wordt de afleverlocatie met u besproken.
Het kentekenbewijs wordt op uw naam gesteld. ALMN Private Lease vraagt hiervoor een kopie van
uw rijbewijs. Dit wordt door ons toegezonden aan de leverende dealer van uw auto om het
kentekenbewijs op uw naam te kunnen registeren. ALMN Private lease zorgt ervoor dat uw
rijbewijs op de juiste wijze juiste is afgeschermd.

H.12.
In de leasetermijn zijn de kosten voor vervangend vervoer voor het herstellen van schade en voor
reparaties, die langer dan een 24 uur duren, opgenomen. Voor strandingen en reparaties
in het buitenland (geldend voor landen vermeld op uw groene kaart) geldt een termijn van 48 uur.
Kilometers die worden gereden met een vervangende auto worden beschouwd als te zijn gereden
met de eigenlijke leaseauto en worden derhalve meegenomen bij het bepalen en afrekenen van het
aantal werkelijk gereden kilometers.

H.14.

Volgens het belastingplan 2020 wordt vanaf 2025 de korting op de motorrijtuigenbelasting voor
(semi)elektrische voertuigen afgebouwd. Hierdoor zal het termijnbedrag gaan wijzigen.

H.15.
Jaarlijks vraagt ALMN Private Lease de kilometerstand op, welke u aan ALMN Private Lease
moet doorgeven. Dit kan via de ALMN-app, berijdersportaal of als reply op de verzonden mail.
Op basis van deze kilometerstand ontvangt u, indien van toepassing, een verrekening van de
meer- of minder gereden kilometers.
Belangrijk: Onderstaand treft u een voorbeeld afrekening. De genoemde bedragen zijn fictief en als
voorbeeld bedoeld. In de leaseovereenkomst staan de daadwerkelijke bedragen voor afrekening
van meer of minderkilometers:
Op elk afrekenmoment wordt gekeken wat de kilometerstand van het voertuig mag zijn volgens uw
leasecontract. Stel u heeft een leasecontract voor 10.000 kilometer per jaar afgesloten en u heeft 1
jaar gereden dan had u op dat moment 10.000 kilometer mogen rijden. Als u 10.500 kilometer
gereden heeft dan heeft u 500 kilometer meer gereden dan uw leasecontract en ontvangt u een
factuur voor 500 kilometer á €0,06 (€30).
Na 2 jaar had u 2 x 10.000 kilometer mogen rijden. Uw kilometerstand is op dat moment 19.000
waardoor u 1.000 kilometer minder gereden heeft dan overeengekomen in uw leasecontract. Op
basis van €0,03 per minder gereden kilometer krijgt u €30 terug. Omdat u bij de vorige afrekening
onterecht €30 betaald heeft zult u ook deze retour ontvangen waardoor het totaal te ontvangen
bedrag €60 bedraagt.
Kilometerstand na 2 jaar
19.000
Stand mocht zijn (volgens contract)
20.000
U heeft 1.000 minder gereden. Het tarief per minder kilometer is €0,03. Het totaal te
ontvangen bedrag is €30.
U heeft al eerder betaald €30
Het overgebleven te ontvangen bedrag is €60.
Aan het einde van de leaseovereenkomst wordt de definitieve eindafrekening gemaakt en worden
eventuele eerdere betaalde bedragen verrekend.
Als u meer of minder kilometers rijdt dan contractueel is overeengekomen, kunt u verzoeken
om een aanpassing van het kilometrage dat is opgenomen in uw contract. U kunt dan een verzoek
indienen om het contract aan te passen, ALMN Private Lease doet u vervolgens een voorstel voor
een aangepast maandbedrag. Het nieuwe maandbedrag wordt door ALMN Private Lease bepaald
nadat u de aanvraag heeft ingediend. Bij een aanpassing van het contract dient opnieuw een
financiële check uitgevoerd te worden. Indien het nieuwe maandbedrag niet binnen de normen van
de, door het Keurmerk Private Lease voorgeschreven, financiële check past, wordt afgerekend op
basis van de meer- minderkilometerprijs die contractueel is overeengekomen.
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Het contract wordt altijd met terugwerkende kracht aangepast over de gehele looptijd.
Bijvoorbeeld: er is een contract overeengekomen met 10.000 km per jaar en een looptijd van 48
maanden voor € 250,- per maand. Het contract wordt na 24 maanden omgezet naar 15.000
kilometer. Het nieuwe maandbedrag wordt (als voorbeeld) € 275, - per maand. De eerste 24
maanden is € 25,- per maand te weinig betaald. Dit komt op een totaal van €600,- en wordt op
moment van aanpassing van het contract in rekening gebracht. Bij een aanpassing naar een lager
aantal kilometers, wordt het maandbedrag minder en wordt er met terugwerkende kracht door
ALMN Private Lease afgerekend.
Indien aan het eind van de leaseperiode blijkt dat u minder kilometers met het voertuig heeft
gereden dan we in de leaseovereenkomst hebben afgesproken betaalt ALMN Private Lease deze
aan u terug. Dit wordt berekend door het aantal minderkilometers te vermenigvuldigen met de
minder kilometerprijs zoals vermeld in uw leaseovereenkomst. De minderkilometerteruggaaf wordt
aan het einde van de leaseperiode aan u betaald of verrekend met bedragen die u nog aan ALMN
Private Lease verschuldigd bent.

H.16.
Op alle overeenkomsten van ALMN Private Lease is een (minimale) borg van € 500,- van
toepassing. Na ontvangst van de borgsom zullen wij de auto voor u bestellen. In sommige gevallen
kan een hogere borgsom van toepassing zijn, echter zal deze nooit meer dan 3x de maandtermijn
bedragen. In de leaseovereenkomst staat de hoogte van de borg vermeld. Na het inleveren
ontvangt u de betaalde borgsom terug of wordt deze verrekend met bedragen die u nog aan ALMN
Private lease verschuldigd bent.

I.20.

Al uw verplichtingen met betrekking tot de leaseovereenkomst, worden door middel van
automatische core (B2C) incasso door ALMN Private Lease geïncasseerd.
De maandelijkse termijn wordt geïncasseerd op de eerste werkdag van de betreffende maand waar
de termijn betrekking op heeft. Overige verschuldigde bedragen moeten uiterlijk 14 dagen na
verzenddatum van de betreffende factuur voldaan zijn.
Als een incasso door ALMN Private Lease niet leidt tot betaling van de verschuldigde termijn dan
bent u per niet gelukte incasso van de betreffende maandtermijn een vergoeding voor
administratiekosten verschuldigd van € 15, -. Deze kosten zijn tevens van toepassing bij een niet
gelukte incasso van een verplichting die ALMN Private Lease namens u moet betalen en deze
vervolgens met u verrekend. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan het betalen van
boetes.
Het niet - of niet tijdig - nakomen van uw verplichtingen, kan door ALMN Private Lease gemeld
worden bij instanties die betalingsachterstanden registreren.

I.22.

De ontbindingsvergoeding die u wegens niet-betaling aan ALMN Private Lease moet betalen is
gelijk aan de vergoeding die u op grond van artikel P 46, 47 & 48 van de algemene voorwaarden
van het Keurmerk Private Lease aan de leasemaatschappij moet betalen.

K.26.
Bij schade aan de leaseauto die niet op derden verhaald kan worden, of bij schade aan derden die
door u veroorzaakt is, bent u de in het leasecontract vermelde eigen bijdrage verschuldigd.
De eigen bijdrage bedraagt in bovenstaande gevallen in de basis € 150, - per schadegeval. Indien
bij een schadegeval er zowel sprake is van schade aan derden (WA-Schade) als schade aan het
voertuig (cascoschade) betaalt u voor dat schadegeval maar 1x de eigen bijdrage.
Indien zich binnen een periode van 12 maanden meer dan 2 schadegevallen voordoen, bedraagt de
eigen bijdrage vanaf het derde schadegeval € 450, -. Deze verhoging geldt dan voor de resterende
duur van de leaseperiode. De eigen bijdrage wordt gecrediteerd/niet in rekening gebracht als de
schade door een tegenpartij vergoedt wordt. Onder schade wordt verstaan, een schade waarbij de
kosten hoger zijn dan de eigen bijdrage. Mocht de schade lager zijn dan de eigen bijdrage, bent u
de eigen bijdrage verschuldigd tot het bedrag van de schade.
De eigen bijdrage bij schade aan de voorruit waarbij de ruit vervangen dient te worden, bedraagt
€ 68, -. Bij ruitreparatie wordt geen eigen bijdrage in rekening gebracht.
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K.27.
Een ongevallen-inzittendenverzekering (OIV) is standaard opgenomen. Deze keert in geval van
schade de volgende bedragen uit: A. € 10.000, - ingeval van overlijden of B. € 20.000, - ingeval
van blijvende invaliditeit (uitkering is afhankelijk van de mate van invaliditeit). Voor de condities
van de standaard afgesloten ongevallen-inzittendenverzekering verwijzen wij u naar de
polisvoorwaarden op onze site.
Een schadeverzekering inzittenden (SVI) of een rechtsbijstandsverzekering (RB) vallen niet onder
de standaard leasevoorwaarden. Deze zijn tegen een meerprijs uiteraard wel mogelijk.

K.28.
Schade die aan de auto ontstaan is, of die met de auto aangebracht is, moet zo spoedig mogelijk,
maar uiterlijk binnen 48 uur, aan ALMN Private Lease worden gemeld. Bij schade waar derden bij
betrokken zijn, moet het schadeformulier volledig ingevuld worden. Namen en adresgegevens van
getuigen moeten vermeld worden en over de schuldvraag mag u geen uitspraken doen. Indien
mogelijk laat u een bevoegd overheidsorgaan een proces-verbaal opmaken. Het schadeformulier
stuurt of mailt u naar ALMN Private Lease. Ook is het mogelijk om schade via de website of App te
melden.
Bij schade aan de auto zonder dat er een (bekende) tegenpartij bij betrokken is, vult u het
schadeformulier in of meldt de schade via de website of App van ALMN Private Lease.
Noteer bij schade altijd de namen en adresgegevens van getuigen en maak indien mogelijk enkele
foto's. Voeg deze gegevens bij de schadeaangifte. Na melding van een schade aan ALMN Private
Lease kunt u, in overleg met ALMN Private Lease, de schade laten herstellen.
Verlies of vermissing van de auto moet u direct (24/7) telefonisch aan ALMN Private Lease melden.
Tevens bent u verplicht om aangifte te doen bij de politie. U bent volledig aansprakelijk voor
schade van vermissing of diefstal indien u - nadat u er weet van heeft dat uw autosleutels vermist
zijn - niet direct maatregelen getroffen heeft, om diefstal door gebruikmaking van de autosleutels
te voorkomen. U bent tevens volledig aansprakelijk voor schade van diefstal of vermissing, indien
er sprake is van opzet of bewuste of onbewuste roekeloosheid (bijvoorbeeld de sleutels in het
contactslot laten zitten).
U bent volledig aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet, roekeloosheid, niet nakoming van
de polisvoorwaarden, de leaseovereenkomst, de Algemene en Aanvullende Voorwaarden en het
niet naleven van eventuele aanvullende instructies van ALMN Private Lease of enige andere
onrechtmatige handelwijze of nalatigheid (zoals alcoholgebruik boven het wettelijk toegestane
promillage, of gebruik van andere verdovende middelen).
Beschadigingen die als normale gebruiksschade te bestempelen zijn, hoeft u niet te melden. Deze
schades worden niet hersteld. ALMN Private Lease hanteert hiervoor de schademeter en ons
innameprotocol, waarin duidelijk staat welke schades vallen onder gebruiksschade. U kunt de
schademeter en het innameprotocol downloaden/raadplegen via onze website.

K.29.

Indien door een technisch mankement of door schade het voertuig onverwachts uitvalt en er
niet meer mee gereden kan worden, wordt het voertuig voor u kosteloos naar het
reparatieadres vervoert waar ALMN Private Lease de reparatie wenst te laten uitvoeren.
Dit geldt zowel binnen als buiten Nederland.
Indien de stranding in Nederland plaatsvindt worden u en de inzittenden tevens in staat gesteld
één bestemming binnen Nederland aan te geven waar u vervolgens kosteloos naar toe kunt reizen.
Als dit plaatsvindt middels ter beschikkingstelling van vervangend vervoer, dient u dit voertuig
uiterlijk binnen 24 uur weer in te leveren bij een met ALMN Private Lease af te stemmen
inleveradres.
Indien de stranding in het buitenland plaatsvindt worden u en de inzittenden tevens in staat
gesteld kosteloos naar Nederland terug te reizen op een door ALMN Private Lease te bepalen wijze.
Als dit plaatsvindt middels ter beschikkingstelling van vervangend vervoer, dient u dit voertuig
uiterlijk binnen 24 uur na aankomst in Nederland weer in te leveren bij een met ALMN Private
Lease af te stemmen inleveradres.
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Voor vervangend vervoer verwijzen wij u naar artikel N.39 in de Algemene Voorwaarden alsmede
in deze Aanvullende Voorwaarden.

L.32.

U mag het voertuig gebruiken om een aanhangwagen of caravan te trekken, mits aan de geldende
voorschriften van de fabrikant en de wettelijke bepalingen wordt voldaan.
Het begeleid rijden door een zeventienjarige in het kader van 2todrive is toegestaan, mits door u
en de bestuurder wordt voldaan aan de hiervoor geldende wettelijke bepalingen en regelgeving.
U mag het voertuig gebruiken in de landen waar de verzekering dekking biedt. Op de groene kaart
bij de verzekering van het voertuig staat vermeld om welke landen het gaat.

L.34.
U wordt het volledige gebruiksrecht van de auto verleend, mits u over een geldig rijbewijs beschikt.
U dient de reguliere gebruiker van de auto te zijn. Gebruik van de auto door anderen is toegestaan
mits deze ook over een geldig rijbewijs beschikken. U bent gedurende de looptijd van de
leaseovereenkomst verantwoordelijk voor het gebruik van de auto, ook als deze door andere
personen gebruikt wordt. De auto mag niet gebruikt worden voor andere doelen dan waar deze bij
privégebruik voor bestemd is, dus niet voor snelheidsproeven, rijden op het circuit rijlessen,
verhuur etc. ALMN Private Lease heeft en behoudt altijd het eigendomsrecht van de auto.

M.35 t/m 38.

Voor afrekeningen wordt uitgegaan van de kilometerstand. Defecten aan de kilometerteller moeten
binnen 24 uur aan ALMN Private Lease gemeld worden. Indien nodig zal een schatting van de
werkelijk gereden kilometers gemaakt worden, uitgaande van de in voorgaande perioden gereden
kilometers in combinatie met uw actuele gebruik.
De kosten van voortijdige bandenvervanging als gevolg van algeheel verlies van een band worden
verdeeld tussen u en ALMN Private Lease. De kosten ontstaan door de normale slijtage komen voor
onze rekening. Het resterende gedeelte komt voor uw rekening.

N.39 t/m 42.
In de leasetermijn zijn de kosten voor vervangend vervoer voor het herstellen van schade en voor
reparaties, die langer dan een 24 uur duren, opgenomen. Voor strandingen en reparaties
in het buitenland (geldend voor landen vermeld op uw groene kaart) geldt een termijn van 48 uur.
De klasse van het vervangend vervoer is voor zover mogelijk gelijkwaardig aan uw leaseauto. U
bent zelf verantwoordelijk voor de kosten van het aftanken van de vervangende auto bij inlevering.

P.46 t/m 49.

U mag de leaseovereenkomst altijd voortijdig beëindigen. Om op te zeggen stuurt u een mail aan:
privatelease@almn.nl . Aan een voortijdige beëindiging zijn kosten verbonden zoals onderstaand
beschreven.
1. Beëindiging binnen 12 maanden na de ingangsdatum van de leaseovereenkomst: Hierbij wordt
een opzegtermijn van 2 maanden gehanteerd, ingaand per de 1e van de volgende maand. Door de
tussentijdse beëindiging ontstaat een boekverlies voor ALMN Private Lease. De vaste vergoeding
die u als compensatie voor het boekverlies aan ALMN Private Lease betaalt, bedraagt 45 % van de
resterende leasetermijnen. U blijft verplicht tot het moment van inlevering het termijnbedrag,
enige andere openstaande bedragen, de kilometerafrekening en afrekening van (inlever)schades te
betalen.
2. Beëindiging vanaf 12 maanden na de ingangsdatum van de leaseovereenkomst: Hierbij wordt
een opzegtermijn van 1 maand gehanteerd ingaand per de 1e van de volgende maand. Door de
tussentijdse beëindiging ontstaat een boekverlies voor ALMN Private Lease. De vaste vergoeding
die u als compensatie voor het boekverlies aan ALMN Private Lease betaalt, bedraagt 25 % van de
resterende leasetermijnen. U blijft verplicht tot het moment van inlevering het termijnbedrag,
enige andere openstaande bedragen, de kilometerafrekening en afrekening van (inlever)schades te
betalen.
Voorbeeld: Het termijnbedrag is € 200, - De overeengekomen leaseperiode is 48 maanden. U zegt
op na 36 maanden. Zonder de opzegging zou u aan termijnbedragen nog 12 (48 – 36 maanden) x
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€ 200, - = € 2.400, - moeten betalen. De opzeggingsvergoeding wordt als volgt berekend: 25%
van € 2.400, - = € 600, -.
Bovenstaand berekend bedrag mag niet hoger zijn dan het verschil tussen de gezamenlijke termijn
die u hebt betaald en nog moet betalen tot het moment van opzegging en de gezamenlijke –
hogere-termijnbedragen die u tot dat moment had moeten betalen als u direct de
leaseovereenkomst voor de kortere duur was aangegaan. Mocht dit wel het geval zijn betaalt u
maximaal dit verschil.
Voorbeeld: Had u in bovenstaand rekenvoorbeeld direct een overeenkomst gesloten voor 36
maanden met een termijnbedrag van € 215,- dan zou u na 36 maanden in totaal 36 x € 215, -= €
7.740, - hebben betaald. U heeft werkelijk betaald 36 x € 200, - = € 7.200, - De
opzeggingsvergoeding mag dan maximaal uitkomen op € 7.740, - -/- € 7.200, - = € 540, In bovenstaand geval bedraagt de opzeggingsvergoeding daarom niet € 600, -, maar maximaal €
540, Indien u heeft gekozen voor de inkomensachteruitgang bescherming, dan kan deze
leaseovereenkomst nadat de inkomensachteruitgang plaatsgevonden heeft en na een looptijd van
de leaseovereenkomst van minimaal één jaar, op ieder moment volledig kosteloos tussentijds
beëindigd worden. Onder een inkomensachteruitgang wordt verstaan een inkomensachteruitgang
van 25% of meer ten opzichte van het jaarinkomen in het voorafgaande jaar. Uw
inkomensachteruitgang moet het gevolg zijn van arbeidsongeschiktheid of werkloosheid die langer
heeft geduurd dan 3 maanden en die men op het moment van afsluiten van de leaseovereenkomst
naar redelijkheid niet kon verwachten, dit ter beoordeling van ALMN Private Lease. U blijft verplicht
tot het moment van inlevering het termijnbedrag, enige andere openstaande bedragen, de
kilometerafrekening en afrekening van (inlever)schades te betalen.
Indien u gedurende de leaseovereenkomst komt te overlijden, hebben erfgenamen of ALMN Private
Lease beide het recht de leaseovereenkomst direct op te zeggen. Er zijn voor opzegging in verband
met uw overlijden, geen beëindigings- kosten verschuldigd. Uw erfgenamen zijn wel verplicht het
voertuig direct na de opzegging in te leveren en blijven verplicht tot het moment van inlevering het
termijnbedrag, enige andere openstaande bedragen, de kilometerafrekening en afrekening van
(inlever)schades te betalen.
Indien de leaseovereenkomst door een tweede partij is getekend, kan de leaseovereenkomst niet
wegens overlijden van een van de partijen worden opgezegd. De andere partij wordt dan
automatisch de enige contractpartner.

Q.50.
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 afwijzing
van de aanvraag te geschieden. Een brief of mailbericht gericht aan het overeengekomen
contactadres van ons is voldoende.
In het geval de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de termijn voor haar besluit verlengd of
indien zij u aangeeft uw aanvraag aan te houden in het geval van (dreigende)
budgetoverschrijding, kunnen wij deze leaseovereenkomst ontbinden, indien de beschikbaarheid en
de prijsstelling van een personenauto door de fabrikant wordt aangepast, ofwel het een
voorraadvoertuig betreft, welke niet meer beschikbaar is.
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.
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.
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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 beslissingstermijn.

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".

X.65.

ALMN Private Lease neemt uw persoonsgegevens op in een intern registratiesysteem, om de
leaseovereenkomst te kunnen uitvoeren, wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen en om u
gerichte productinformatie te kunnen geven. Indien u bezwaar hebt tegen gebruik van uw
gegevens om productinformatie te verstrekken, kunt u dit aan ons berichten. Wij zullen u dan geen
productinformatie doen toekomen.

Verdere aanvullende voorwaarden:
1. Kan ik een auto inruilen:
U kunt een eigen auto inruilen, ALMN Private Lease betaalt u per bank de voor de auto
overeengekomen inruilwaarde binnen 5 werkdagen na ontvangst van de auto. U mag de ontvangen
nieuwe lease auto als onderpand beschouwen voor een correcte betaling door ALMN Private Lease.

2. Kan ik een vooruitbetaling doen:
U kunt eigen geld of (een deel van) de waarde van uw inruilauto aanwenden voor een
vooruitbetaling. ALMN Private Lease kan u hiertoe niet verplichten. U kunt een vooruitbetaling
eenmalig doen en enkel voorafgaand aan de leaseperiode. Een vooruitbetaling wordt door ALMN
Private Lease in mindering gebracht op de som van de door u te betalen maandtermijnen van het
leasecontract. De vooruitbetaling verlaagt evenredig uw maandtermijn. De vooruitbetaling is een
definitieve betaling aan ALMN Private Lease en kan niet worden teruggevorderd anders dan bij een
voortijdige beëindiging van het leasecontract, zoals hieronder is beschreven. Vooruitbetalingen
kunnen in geval van faillissement slechts worden teruggevorderd indien er na afwikkeling
voldoende middelen aanwezig zijn.
U mag niet meer vooruitbetalen dan de helft van alle leasetermijnen te samen. Over het saldo van
uw vooruitbetaling wordt geen rente vergoed en de voortuitbetaling vermindert niet de in de
leasetermijnen opgenomen rentebedragen. Het is niet mogelijk om dit bedrag gedurende de
looptijd van het leasecontract te verhogen of te verlagen.
Mocht het leasecontract onverhoopt eerder eindigen, dan ontvangt u het resterende bedrag van de
vooruitbetaling, naar evenredigheid van de nog resterende looptijd van het leasecontract binnen 65
dagen na datum einde contract – na verrekening van eventuele bedragen die wij nog van u te
vorderen hebben – terug.
Voorbeeld: U heeft een bedrag van € 2.700, - vooruitbetaald voor een contract van 36 maanden.
De door u te betalen leasetermijnen zijn daardoor met € 75, - (€ 2.700 / 36) verlaagd. Mocht het
contract na 17 maanden worden beëindigd, dan ontvangt u een gedeelte retour. De berekening is
als volgt: 19 maanden resterend, dus u krijgt 19/36e deel van € 2.700, - ofwel € 1.425, - retour
(minus eventueel te verrekenen bedragen).
Indien u van deze faciliteit gebruik maakt, zullen wij:
- U bij het leasecontract een overzicht verstrekken waarin u van alle maanden in de
leaseperiode kunt zien wat het (administratieve) saldo van uw vooruitbetaling is;
- U eenmalig een rekening sturen voor dit bedrag onder de noemer "vooruitbetaling
leasetermijnen";
- In onze administratie maandelijks een gelijk bedrag toerekenen aan uw leasecontract. U
kunt niet meer over het vooruitbetaalde bedrag beschikken en het is niet mogelijk om dit
bedrag gedurende de leaseperiode te wijzigen;
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De eventuele administratievergoeding voor deze faciliteit op het leasecontract vermelden.

3. Mag de leasemaatschappij de auto controleren en ben ik verplicht hieraan
mee te werken?:
ALMN Private Lease mag op elk moment een controle (laten) uitvoeren naar de staat van uw
leaseauto. U bent verplicht hieraan mee te werken en aan te geven waar de leaseauto zich
bevindt/toegang te verlenen tot de auto en indien van toepassing de ruimte waar het voertuig
staat.

4. Kan het contract worden overgedragen?
Indien u uw bevoegdheden, rechten en acties die uit het leasecontract voortvloeien, aan een derde
wil overdragen, dan is daar schriftelijke goedkeuring van ALMN Private Lease voor nodig.

5. Afronding op hele Euro's?

Alle termijnbedragen of wijzigingen in de termijnbedragen worden afgerond op hele Euro's.
Bedragen t/m 49 Eurocent worden naar beneden afgerond (bijvoorbeeld € 206,49 -> € 206,-).
Bedragen vanaf 50 Eurocent worden naar boven afgerond (bijvoorbeeld € 206,50 -> € 207,-).
Alle overige bedragen die u dient te betalen worden niet afgerond.

6. Wat als ik een klacht heb?
Autolease Midden Nederland Private Lease zal er alles aan doen om u, binnen de kaders van onze
leaseovereenkomst, optimaal van dienst te zijn. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, dan
horen we deze graag van u. U kunt u klacht melden via onze site
https://www.almnprivatelease.nl/contact/klacht-melden of een van onze medewerkers. Als u van
mening bent dan onze medewerker u klacht onvoldoende heeft afgewikkeld, vragen wij u
vriendelijk dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken (via email of post) t.a.v. de directie onder
vermelding van "klacht". Binnen 2 werkdagen zullen wij dan contact met u opnemen en afstemmen
op welke wijze uw klacht een vervolg krijgt en de termijn waarbinnen naar alle redelijkheid een
oplossing gerealiseerd zal zijn.
Blijft u het desondanks, met onze oplossing of handelen, oneens kunt u zich richten tot
Geschillencommissie Private Lease. Voor meer informatie over de wijze waarop u een geschil
kenbaar kunt maken en hoe dit vervolgens in zijn werk gaat verwijzen wij u naar artikel T.55 van
de Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease.
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