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Innameprotocol 

Bij einde van het leasecontract zal de leaseauto ingeleverd moeten worden. In dit inleverprotocol hebben 
wij richtlijnen opgesteld zodat de inlevering zo vlot en duidelijk mogelijk zal verlopen. 
In dit protocol kunt u ook nalezen welke schades aanvaardbaar zijn en bij welke schade dit niet het geval is. 

U kunt met ons een inname afspraak maken op telefoonnummer 0174-291636 of via mail 
berijdersdesk@autopermaand.nl. 

Schoon 
Zorg ervoor dat de auto schoon ingeleverd wordt. Wij kunnen de auto alleen controleren op schades 
wanneer de auto zowel van binnen als buiten schoon is. Indien de auto niet schoon is op het moment van 
inleveren zal de auto eerst moeten worden gereinigd. De eventuele kosten zullen aan u worden doorbelast 
en zijn afhankelijk van de vervuiling. 
Mocht u vragen hebben over de inname van uw auto dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 0174-
291636 of via mail berijdersdesk@autopermaand.nl.  

Inleverlocatie 
De auto moet bij voorkeur worden ingeleverd bij Autopermaand.nl, Klompenmakerstraat 51 te Naaldwijk. 
Eventueel kan de auto na het maken van een afspraak ook op een andere locatie worden ingeleverd, een 
medewerker van Autopermaand.nl zal daar dan aanwezig zijn. 
Voor het inleveren op een andere locatie worden extra kosten in rekening gebracht. 

Belangrijk! 
Tenminste één van de contractanten dient bij de inname aanwezig te zijn. 

Innamerapport 
Bij de inname van de auto stellen wij een innamerapport op. In dit rapport beschrijven wij de staat van de 
auto, zowel van het exterieur als het interieur. U krijgt een kopie van dit rapport.  

Compleet 
Vanzelfsprekend is het noodzakelijk dat u de auto compleet inlevert. De stelregel is simpel; alles wat in of 
aan de auto aanwezig was bij aflevering hoort ook weer te worden ingeleverd. 
Let u er daarbij op dat onderstaande zaken worden ingeleverd (voor zover van toepassing): 

 Alle sleutels (hoofdsleutel en reservesleutels) en eventueel het sleutelcodekaartje;

 Kentekencard;

 Laatste APK-rapport;

 Onderhouds- en instructieboekjes;

 Software (SD-card, DVD) voor het navigatiesysteem;

 Alle accessoires opgenomen in het leasecontract;

 Volledige uitrusting van de auto zoals reservewiel, krik, bagageruimte afdekhoes etc.;

 Nummerplaten en eventuele extra (witte) nummerplaten;

 Trekhaakkogel, in geval deze afneembaar is;

 Alle laadkabels behorende bij een elektrische/ plug-in hybride auto.
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Schades 
Schades moeten bij ons zijn gemeld voor inlevering van de auto. Niet gemelde schades die niet vallen onder 
de aanvaardbare schades zullen namelijk aan u worden doorbelast. U kunt de schade melden via het 
schadeformulier wat u heeft gekregen bij inzet van de auto.  
Heeft u vragen over een eventuele schade dan kunt u ons bereiken op telefoonnummer 0174-291636 of 
schade@autopermaand.nl. 

In het kort 
 Is de auto schoon?

 Is de documentatie compleet aanwezig?

 Zijn alle accessoires aanwezig?

 Zijn alle schades gemeld?

 Heeft u de auto afgemeld bij Autopermaand.nl?

Schade controle 
De auto zal zowel aan exterieur en interieur worden gecontroleerd op schade. 
Hierbij maken wij onderscheid in twee soorten schade. Aanvaardbare schade en niet aanvaardbare schade. 
Aanvaardbare schade zijn schades die gezien leeftijd en kilometerstand verwacht kunnen worden. 
Niet aanvaardbare schades zijn schades die niet als normaal kunnen worden beschouwd bij leeftijd en 
kilometerstand van de auto.  

Aanvaardbare schade exterieur 
Wanneer de schade het gevolg is van normaal gebruik van de auto, spreken wij van een aanvaardbare 
schade. Er zijn voor u hieraan geen kosten verbonden. 
Afhankelijk van de leeftijd van de auto en het aantal gereden kilometers wordt een bepaald aantal kleine 
schades opgevat als aanvaardbare schade. 
Onder een aanvaardbare schade wordt verstaan: 

 Een lichte kras tussen de 2 en 10 cm;

 Een deukje kleiner dan een muntstuk van 1 euro;

 Lichte krassen die te verwijderen zijn door polijsten.

Aan het aantal beschadigingen zit een maximum naar leeftijd en gereden kilometers welke u in 
onderstaand schema kunt aflezen. 

Leeftijd/ Kilometers < 18 maanden 19- 36 maanden >37 maanden

< 60.000km 2 3 5 

> 60.000km 4 5 6 
Schade schema 
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Nagelkrassen              Klein krasje, te polijsten 
 

Niet aanvaardbare schade exterieur 
 
Bumpers en stootstrips 

 Gescheurde, gebroken of losgelaten bumpers, grills of stootstrips; 

 Beschadigingen op genoemde onderdelen groter dan een creditcard; 

 Drie of meer beschadigingen kleiner dan een creditcard op eenzelfde onderdeel; 

 Vijf of meer beschadigingen kleiner dan een creditcard op alle genoemde onderdelen; 
 

 

Bumperhoek geschaafd door lak heen 
 

Buitenspiegels en antenne 
 Gebarsten glas of beschadigde of gebarsten behuizing spiegel; 

 Afgerukte of loshangende spiegels; 

 Een beschadigde of vermiste antenne. 

  

Vermissing antenne            Spiegel schade   Spiegel gescheurd 
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Carosserie / lak 
 Krassen die niet verdwijnen door polijsten; 

 Krassen tussen de 2 en 10 cm in grotere hoeveelheid dan aanvaardbaar wordt gehad (zie schema 
pagina 3); 

 Deukjes van meer dan 2mm diep of welke groter zijn dan een munt stuk van een euro; 

 Deukjes van maximaal 2 mm diep en welke kleiner zijn dan een euro muntstuk, in een grotere 
hoeveelheid dan aanvaardbaar geacht (zie schema pagina 3); 

 Elke schade waarbij de lak is beschadigd; 

 Gaten als gevolg van gedemonteerde accessoires of andere zaken. 
 

Reclame op voertuigen 
Alle reclame, gespoten of geplakt, op de auto wordt gezien als een onaanvaardbare schade.  
U kunt ervoor kiezen de reclame zelf te verwijderen. Let er dan op dat er geen schade aan de auto ontstaat 
en er geen lijmresten achterblijven. Tevens mag geen kleurverschil zichtbaar zijn. 
 

 

Belettering  
 

Velgen, wieldoppen en banden 
 Ontbrekende velgen of wieldoppen; 

 Beschadigde , gekraste velgen of wieldoppen; 

 Een scheur of gat in de band; 

 Ontbreken van het reservewiel of de Tire Fit compressor (mits aanwezig bij aflevering) 
 

 

Beschadiging velg of wieldop 
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Glas en verlichting 
  

 Een gescheurde voorruit; 

 Krassen op de voorruit ; 

 Steenslagschade in het gezichtsveld; 

 Een scheur of gat in koplamp of mistlamp.  

 

Beschadigingen licht units 
 

Aanvaardbare schade interieur 
 Lichte gebruikerssporen aan het stuur en pookknop; 

 Lichte gebruikerssporen in de bagageruimte. 

 

Lichte gebruikerssporen 
 

Niet aanvaardbare schade interieur 
 Scheuren, gaten of krassen, in welk materiaal in het interieur dan ook; 

 Brand-, schroei-, of andere plekken in welk materiaal in het interieur dan ook; 

 Beschadigingen of gaten in het interieur door gedemonteerde accessoires zoals  navigatie-, 
telefoon- en media systemen; 

 Een interieur dat zo vuil is dat reiniging noodzakelijk is; 

 Een hardnekkige geur door bijvoorbeeld sigarettenrook of hondengeur 
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Brandgaten of scheuren   Ernstige vervuiling of slijtage 




