Aanvullende voorwaarden op de Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease
Deze Aanvullende voorwaarden van Vemo Lease B.V. handelend onder de naam Autopermaand.nl zijn een
aanvulling op de Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease en bevat tevens regelingen ter uitwerking
van een aantal artikelen uit de Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease.

1. Definities
Aanvullende voorwaarden
Algemene voorwaarden
Leasemaatschappij
Maximaal aantal kilometers
Meer-/ Minderkilometers

Deze voorwaarden.
Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease.
Versie: 1.1 01-12-2017
Autopermaand.nl
Het door de leasemaatschappij vastgestelde maximale aantal kilometers
dat u met uw type voertuig gedurende de leaseperiode mag rijden.
Het aantal kilometers dat per jaar meer/minder wordt gereden dan het
aantal kilometers waarvoor de leaseovereenkomst is aangegaan.

2. Hoe kan ik Autopermaand.nl bereiken?
Alarmnummer
Heeft u dringend hulp nodig voor bijvoorbeeld schade of pech dan kunt u ons 24 uur per dag,
7 dagen per week bereiken via ons alarmnummer: +31 (0)174 291635.
Berijdersdesk
U kunt contact opnemen met Autopermaand.nl voor niet urgente vragen over de auto, sales, onderhoud,
schade, klachten, verzekering, en de groene kaart. De berijdersdesk van Autopermaand.nl is op werkdagen
tussen 8.00 en 17.00 uur te bereiken via: +31 (0)174 291636 of u stuurt een e-mail naar
berijdersdesk@autopermaand.nl.
Adreswijziging
Indien u een adreswijziging wilt doorgeven, dan kunt u een mail sturen naar
administratie@autopermaand.nl of telefonisch contact opnemen met onze afdeling administratie via +31
(0)174 291636.

3. Ontbindingsvoorwaarden leaseovereenkomst inzake “Subsidieregeling
Elektrische Personenauto’s Particulieren” (SEPP)
De 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 of wordt uitgesteld. De ontbinding dient schriftelijk en binnen 14 dagen na de afwijzing of het
uitstel van de aanvraag te geschieden. Een brief of mailbericht gericht aan het overeengekomen
contactadres van ons is voldoende.
Partijen zijn alsdan 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 reden ontbonden wordt.
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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.





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.

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

4. Aanvullingen per artikel
Aanvulling op artikel 1:
In welke documenten staan de rechten en plichten vermeld die ik op grond van de leaseovereenkomst heb?
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
van toepassing op de leaseovereenkomst en maken daar dus onderdeel van uit.
Wanneer u onze Aanvullende voorwaarden accepteert, dan verklaart u daarmee ook dat u:
• een afschrift van de Algemene Verzekeringsvoorwaarden heeft ontvangen;
• kennis heeft genomen van de inhoud ervan.
Indien de leasemaatschappij genoodzaakt is om de Algemene Verzekeringsvoorwaarden aan te passen
stellen wij u in kennis hiervan en wanneer u hier niet akkoord mee bent heeft u de gelegenheid om van de
leaseovereenkomst af te zien.
De Voorwaarden Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI) en de Voorwaarden Ongevallenverzekering voor
Inzittenden (OIV) zijn alleen van toepassing op de leaseovereenkomst als dit in de leaseovereenkomst zelf is
vermeld.
Aanvulling op artikel 5:
Wanneer kan ik het voertuig ophalen?
De leasemaatschappij stelt een auto beschikbaar zoals nader omschreven in de leaseovereenkomst. In
geval dat het een nieuw te bestellen auto betreft en de geplande leverdatum tussen 15 november en 31
december van enig kalenderjaar ligt, wordt de leveringsdatum opgeschoven naar de eerste maand van het
opvolgende kalanderjaar.
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Aanvulling op artikel 7:
Wanneer eindigt de leaseperiode?
De leaseperiode eindigt zodra u met het voertuig, als gevolg van meerkilometers, het op het leasecontract
vermelde maximale aantal kilometers heeft gereden.
Wanneer u vóór het bereiken van de einddatum van de leaseovereenkomst al het aantal overeengekomen
kilometers heeft gereden, blijft het voertuig tot het einde van de leaseperiode gewoon door u in gebruik,
tenzij het door de leasemaatschappij voor uw type voertuig vastgestelde maximum kilometeraantal is
bereikt. Het voor uw type voertuig vastgestelde maximaal aantal kilometers kunt u vinden in uw
leaseovereenkomst. U moet daarbij de overeengekomen termijnbedragen blijven betalen aan de
leasemaatschappij.
Wanneer u minder kilometers met de auto rijdt dan u met de leasemaatschappij bent overeengekomen,
kunt u de leasemaatschappij schriftelijk vragen de looptijd van de leaseovereenkomst te verlengen.
Verlenging van de leaseovereenkomst vindt alleen plaats als u schriftelijke goedkeuring van de
leasemaatschappij ontvangt.
Aanvulling op artikel 8:
Waar kan ik het voertuig afhalen en wat moet ik meenemen?
U kunt het voertuig afhalen bij de leverende dealer. De leverende dealer staat vermeld op de
leaseovereenkomst. Het voertuig wordt alleen meegegeven aan de persoon of personen met wie de
leaseovereenkomst is gesloten. Om er zeker van te zijn dat het voertuig door de juiste persoon wordt
afgehaald, dient u zich bij de aflevering te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Voor aflevering op
locatie (binnen Nederland) worden extra kosten in rekening gebracht.
Aanvulling op artikel 11:
Wordt het kenteken op uw naam of op naam van Autopermaand.nl gesteld?
Het voertuig wordt op uw naam gesteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Registratie Tenaamstelling
Leasemaatschappijen. Dit betekent dat het voertuig in het kentekenregister van het RDW op uw naam
wordt geregistreerd en dat in een apart register wordt geregistreerd dat het voertuig eigendom is van
Autopermaand.nl.
Aanvulling op artikel 12:
Welke kosten voor gebruik van het voertuig zijn bij het termijnbedrag inbegrepen?
Standaard krijgt u al vervangend vervoer bij onderhoud in Nederland tijdens reparatie na 48 uur in plaats
van 72 uur. Optioneel kunt u tegen meerprijs kiezen voor vervangend vervoer na 24 uur. Op dit
vervangende vervoer zijn de Algemene en Aanvullende voorwaarden ook van toepassing.
Aanvulling op artikel 15:
Wat gebeurt er als er sprake is van minderkilometers
Indien aan het eind van de leaseperiode blijkt dat u met het voertuig minder kilometers heeft gereden dan
het aantal kilometers waarvoor de leaseovereenkomst is aangegaan, dan heeft u recht op een
minderkilometerteruggaaf. De minderkilometerteruggaaf wordt berekend door vermenigvuldiging van het
aantal minderkilometers met de minderkilometerprijs. De minderkilometerprijs staat op
leaseovereenkomst vermeld. De minderkilometerteruggaaf wordt aan het eind van de leaseperiode aan u
betaald of verrekend met bedragen die u nog aan Autopermaand.nl verschuldigd bent.
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Aanvulling op artikel 16:
Moet ik een waarborgsom betalen?
Autopermaand.nl hanteert een waarborgsom van éénmaal het termijnbedrag. De borg wordt uiterlijk 30
dagen na het eind van de leaseperiode aan u terugbetaald of verrekend met de bedragen die u nog aan
Autopermaand.nl verschuldigd bent.
Aanvulling op artikel 20:
Wat zijn de betalingsvoorwaarden?
Door ondertekening van het leasecontract stemt u ermee in dat de betaling van de facturen gebeurt via
automatische incasso. Daartoe dient u een, door de leasemaatschappij te verstrekken, ‘machtiging SEPA
doorlopende incasso’ te ondertekenen. Hiermee machtigt u de leasemaatschappij om alle verschuldigde
bedragen die voortvloeien uit de leaseovereenkomst van uw bankrekening te incasseren. Het te incasseren
bedrag staat op de factuur vermeld en zal normaliter op de eerste werkdag van de maand plaatsvinden.
Indien nodig zal er een aanvullende automatische incasso plaatsvinden rond de 15e dag van de maand.
In de praktijk zal de auto niet altijd op de 1e van de maand gaan rijden. Wanneer de auto gedurende de
maand wordt ingezet kan de eerste automatische incasso in de daaropvolgende maand hoger zijn dan één
maandtermijn. De factuur vanaf inzetdatum tot het einde van die maand en de eerstvolgende
maandtermijn worden in één incassomoment van uw rekening afgeschreven.
Het is de leasemaatschappij toegestaan u de termijnbedragen en overige bedragen via elektronische
facturatie in rekening te brengen. Voor het toezenden van de elektronische factuur zult u een e-mailadres
aan de leasemaatschappij opgeven. Als elektronische facturatie om administratieve redenen niet mogelijk
is, dan houdt de leasemaatschappij zich het recht voor om de facturen per post aan u te verzenden.
Aanvulling op artikel 25:
Hoe is het risico verzekerd of afgedekt voor aan of met het voertuig veroorzaakte schade?
De leasemaatschappij zorgt voor verzekering tegen het risico van WA -en Casco Schade. De Algemene
Verzekeringsvoorwaarden zijn hierop van toepassing. Deze kunt u vinden in de Verzekeringsvoorwaarden
die u voor het sluiten van de overeenkomst van ons hebt ontvangen.
Aanvulling op artikel 26:
Moet ik bij gedekte WA- of cascoschade een eigen bijdrage betalen?
Voor een WA-schade geldt geen eigen bijdrage. Voor een cascoschade geldt een eigen bijdrage. De hoogte
van de eigen bijdrage voor een cascoschade staat op de leaseovereenkomst vermeld. Bij ruitschade geldt
een verlaagde eigen bijdrage die ook op de leaseovereenkomst staat vermeld
Kan de eigen bijdrage voor een cascoschade worden verhoogd?
Indien zich binnen een periode van 12 maanden meer dan twee schadegevallen voordoen, zal de eigen
bijdrage voor de resterende leaseperiode verhoogd worden naar € 700,- per schadegeval.
Aanvulling op artikel 27:
Zijn er andere verzekeringen van toepassing?
Ja, naast een WA- en een cascoschadeverzekering is er standaard ook een ongevallen
inzittendenverzekering van toepassing. Er kan optioneel voor een Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI)
gekozen worden. Ook op deze verzekering zijn de Verzekeringsvoorwaarden die u voor het sluiten van de
leaseovereenkomst van ons hebt ontvangen van toepassing. Daarin is onder meer bepaald wat onder een
ongevallen inzittenden- en een Schadeverzekering voor inzittend wordt verstaan en welke voorwaarden
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voor dekking gelden. Het verzekerde bedrag voor de ongevallen inzittendenverzekering en de Schade
Verzekering inzittenden staat op de leaseovereenkomst vermeld.
Aanvulling op artikel 28:
Wat moet ik doen bij casco- of WA-schade?
Bij casco- of WA-schade bent u verplicht de leasemaatschappij bij eerstvolgende mogelijkheid tijdens
kantooruren telefonisch in kennis te stellen. Vervolgens dient u de leasemaatschappij binnen 48 uur een
volledig ingevuld schadeformulier op te sturen en zo snel mogelijk verklaringen van getuigen, die op de
gebeurtenis betrekking hebben, te overleggen.
Bij diefstal of vermissing dient u aangifte te doen bij de politie.
In geval van schade bent u het overeengekomen bedrag aan eigen risico verschuldigd, totdat de ontstane
schade geheel door een derde is vergoed.
Schade aan of verlies van persoonlijke eigendommen die zich in het voertuig bevonden, komt voor uw
rekening, tenzij deze schade door derden wordt vergoed. Het kan ook zijn dat deze schade gedekt wordt
door de verzekering van de leasemaatschappij, hetgeen zal moeten blijken uit een schriftelijke bevestiging
van de leasemaatschappij. In dat geval dient u tegelijk met de schademelding alle originele
aankoopfacturen van de verzekerde zaken aan de leasemaatschappij ter beschikking te stellen.
In de Verzekeringsvoorwaarden Private Lease die u voor het sluiten van de leaseovereenkomst van ons
hebt ontvangen, staat vermeld wat u verder wel en niet moet doen bij een WA- of cascoschade.
Aanvulling op artikel 29:
Heb ik bij een ongeval recht op hulp bij vervoer van het voertuig en van de inzittenden?
Indien het voertuig niet ter plekke kan worden gerepareerd of indien verder rijden met het voertuig
onmogelijk of onverantwoord is zal het voertuig inclusief aanhanger of caravan tot een maximum gewicht
van 3.500 kg (inclusief lading) afgesleept worden. Bij een ongeval in het buitenland zal repatriëring naar
Nederland plaatsvinden indien de reparatie langer dan vier dagen duurt. U en eventuele inzittenden zullen
worden veilig gesteld.
Aanvulling op artikel 32:
In welke landen mag het voertuig komen?
Het voertuig mag alleen in de landen komen waar de verzekering dekking biedt. Op de groene kaart bij de
verzekering van het voertuig staat vermeld om welke landen het gaat.
Aanvulling op artikel 39:
Heb ik eerder recht op vervangend vervoer dan na 72 uur?
Standaard krijgt u al vervangend vervoer bij onderhoud in Nederland tijdens reparatie na 48 uur in plaats
van 72 uur. Optioneel kunt u tegen meerprijs kiezen voor vervangend vervoer na 24 uur. Op dit
vervangende vervoer zijn de Algemene en Aanvullende voorwaarden ook van toepassing.
Aanvulling op artikel 41:
Van welke klasse zal het vervangend vervoer ten minste zijn?
Het vervangend vervoer zal maximaal één huurklasse lager zijn dan uw lease auto.

Versie 1.4, 8-6-2020

5

Aanvulling op artikel 42:
Wat kan ik doen als ik onderweg pech krijg met het voertuig?
Heeft u dringend hulp nodig voor bijvoorbeeld schade of pech in het binnen- als buitenland dan kunt u ons
24 uur per dag, 7 dagen per week bereiken via ons alarmnummer: +31 (0)174 291636.
De onderstaande hulpdienstregeling in geval van pech met het voertuig is van toepassing:
•
•
•

Intake van uw melding door de meldkamer en telefonische assistentie.
Assistentie ter plekke.
Indien het voertuig niet ter plekke kan worden gerepareerd (noodreparatie) of indien verder rijden
met het voertuig onmogelijk of onverantwoord is:
o
o

Transport van het voertuig naar een garage, inclusief aanhanger of caravan tot een maximum
gewicht van 3.500 kg (inclusief lading);
Repatriëring van het voertuig naar Nederland, inclusief aanhanger of caravan tot een maximum
gewicht van 3.500 kg (inclusief lading), indien reparatie langer dan vier dagen duurt.

Het kan zijn dat uw merk nog extra aanvullende dekkingen biedt via een mobiliteitsgarantie, raadpleeg
hiervoor de voorwaarden van het betreffende merk. Deze liggen bij de leasemaatschappij ter inzage en
zullen op uw verzoek kosteloos worden toegezonden
De kosten voor de hulpdienst zijn voor uw rekening indien u een beroep doet op de hulpdienst ingeval van
pech die is ontstaan door eigen toedoen. Daarvan is in ieder geval sprake indien:
 u verkeerde brandstof heeft getankt;
 u bent gestrand met een lege tank;
 u de autosleutels hebt verloren of in het voertuig heeft laten liggen.
Aanvulling op artikel 44:
Hoe worden boetes en naheffingen parkeerbelasting en dergelijke afgehandeld?
Omdat het voertuig op uw naam staat geregistreerd worden alle bekeuringen door de overheidsinstanties
rechtstreeks naar u gestuurd.
Aanvulling op artikel 46:
Kan ik de leaseovereenkomst opzeggen voordat de leaseperiode voorbij is?
Overeenkomstig met de Algemene Voorwaarde van het Keurmerk Private Lease is het mogelijk de
leaseovereenkomst eerder te beëindigen. Het contract kunt u schriftelijk beëindigen met vermelding van
het kenteken, de kilometerstand, de datum waarop u het contract wil beëindigen en de reden.
Het adres waar u de opzegging naartoe kunt sturen is:
Autopermaand.nl
Afdeling Sales
Klompenmakerstraat 51
2672 GA Naaldwijk
Indien u de leaseovereenkomst per e-mail of via internet hebt gesloten, kunt u de opzegging per e-mail
versturen naar: administratie@autopermaand.nl
De opzegging is definitief na bevestiging van ontvangst door Autopermaand.nl
Versie 1.4, 8-6-2020

6

Aanvulling op artikel 47:
Hoe wordt de hoogte van de opzeggingsvergoeding bepaald bij opzegging na het eerste jaar?
Bij opzegging na het eerste jaar geldt een opzeggingsvergoeding die gelijk is aan 40% van de nog resterende
leasetermijnen. De opzegvergoeding is gemaximaliseerd tot ten hoogste het verschil tussen de
gezamenlijke termijnbedragen die u hebt betaald tot het moment van opzegging en de gezamenlijke hogere termijnbijdragen die u tot dat het moment had moeten betalen als u direct de leaseovereenkomst
voor de kortere duur was aangegaan.
Rekenvoorbeeld.
U kiest een auto met een contract van 36 maanden voor een bedrag van € 260,- Na 24 maanden zegt u het
contract op. De vaste opzegvergoeding is dan 36 maanden – 24 maanden = 12 maanden maal 40% van €
260,- = € 1.248,-.
De opzeggingsvergoeding bevat een maximale grens, deze is nooit hoger dan wat u betaald zou hebben
wanneer u het contract gelijk op de juiste looptijd had afgesloten. De maximale opzegvergoeding wordt na
aanleiding van bovenstaande situatie als volgt uitgerekend:
Op basis van 36 maanden betaald u een leasetarief van € 260,-. Het leasetarief op basis van 24 maanden
had € 295,- geweest. Het verschil bedraagt € 35,-. De maximale opzegvergoeding is 24 maal € 35,- = € 840,-.
De maximale opzegvergoeding voor bovenstaande situatie is dus € 840,- in plaats van € 1.248,-.
Aanvulling op artikel 58:
Wanneer moet ik aan het einde van de leaseovereenkomst het voertuig inleveren?
In het geval dat u het nalaat om de auto in te leveren bij (tussentijdse) beëindiging van de overeenkomst is
de leasemaatschappij gerechtigd de auto op uw kosten op te halen.
Aanvulling op artikel 59:
Waar moet ik het voertuig inleveren?
De auto kan worden ingeleverd bij Autopermaand.nl, Klompenmakerstraat 51 te Naaldwijk. Indien gewenst
kan de auto op afspraak op een andere locatie worden ingenomen, een medewerker van Autopermaand.nl
zal daar dan voor u aanwezig zijn. Voor het inleveren op een andere locatie worden extra kosten in
rekening gebracht. Tenminste één van de contractanten dient bij de inname aanwezig te zijn.
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5. Extra aanvullende voorwaarden
1. Is het mogelijk om de auto te bestellen met all-season banden?
Het is mogelijk om uw Private Lease auto met all-season banden te bestellen. Zowel in de zomer als winter
veilige kilometers. De meerprijs per maand is afhankelijk van het type auto dat u kiest.
Een eventueel vervangend voertuig zal niet zijn uitgerust met winterbanden en hierop zullen ook geen
winterbanden worden gemonteerd.
2. Wordt voor de WA- en cascoschadeverzekering rekening gehouden met schadevrije jaren?
Ja. Bij de aanvraag van de leaseovereenkomst heeft u aangegeven hoeveel schadevrije jaren u heeft.
Afhankelijk van het aantal schadevrije jaren ontvangt u een korting (bonus) op de leaseprijs of
wordt een toeslag (malus) op de leaseprijs berekend. Op de offerte en de leaseovereenkomst staat vermeld
welke korting of toeslag van toepassing is. Een korting of toeslag wordt in de leaseprijs verwerkt. Indien het
door u aangegeven aantal schadevrije jaren niet blijkt te kloppen, dan wordt de leaseprijs gecorrigeerd en
worden in het verleden ten onrechte gehanteerde kortingen of toeslagen verrekend. Wanneer er sprake is
van negatieve schadevrije jaren zal er op basis van uw individuele gegevens een aparte calculatie gemaakt
moeten worden.
3. Mag ik mijn rechten en plichten uit de leaseovereenkomst overdragen aan een derde?
Dat mag. Daarvoor is wel de schriftelijke toestemming van de leasemaatschappij nodig. De
leasemaatschappij heeft het recht aanvullende voorwaarden te stellen aan de medewerking.
4. Wat als de leasemaatschappij door overmacht niet kan voldoen aan haar verplichtingen?
Het kan gebeuren dat de leasemaatschappij door overmacht (een niet aan haar toerekenbare
tekortkoming) niet in staat is haar verplichtingen uit de leaseovereenkomst uit te voeren. In dat geval mag
zij de leaseovereenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst:
• ontbinden, of;
• haar verplichtingen uit de leaseovereenkomst opschorten totdat er geen sprake meer is van
overmacht.
In beide gevallen moet de leasemaatschappij per e-mail of briefpost op de hoogte te stellen van de
overmachtssituatie en van het gevolg daarvan. De leasemaatschappij is niet verplicht eventuele
schade te vergoeden.
Er is sprake van overmacht in de volgende situaties:
• een niet-tijdige aanlevering door de importeur, fabriek, leverancier aan leasemaatschappij;
• belemmerende overheidsmaatregelen;
• werkstaking;
• beschadiging van het voertuig tussen het moment van het sluiten van de leaseovereenkomst en
het tijdstip van aflevering.
5. Wanneer mag de leasemaatschappij het voertuig controleren?
De leasemaatschappij mag op elk moment een controle (laten) uitvoeren naar de staat waarin het voertuig
verkeert. U moet alle medewerking verlenen aan deze controle.
6. Wat zijn mijn verplichtingen als mijn rijbewijs niet meer geldig is?
In het geval dat uw rijbewijs van overheidswege is ingetrokken, aan u de rijbevoegdheid is ontzegd of als
het voertuig van overheidswege in beslag wordt genomen, dan blijven uw verplichtingen uit de
leaseovereenkomst (waaronder de verplichting tot het betalen van de termijnenbedragen) gewoon gelden.
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7. Ben ik verplicht om de leasemaatschappij mede te delen waar het voertuig zich bevindt?
Ja. Als de leasemaatschappij daarom vraagt, dient u mede te delen waar het voertuig zich bevindt. En u
verklaart dat u bij een eventuele inname van het voertuig deze ter beschikking zal stellen aan de
leasemaatschappij en/of toegang zal verschaffen tot de ruimte waar het voertuig staat.
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