Datum

22-06-2020

Overeenkomstnummer

9583

Klantnummer

104671

LEASEOVEREENKOMST

PRIVATE

LEASE

Gesloten calculatie

Leasemaatschappij

Contractant

Autopermaand.nl

de heer P. Autopermaand.nl

Berijd(st)er

Klompenmakerstraat 51

Klompenmakerstraat 51

Geboortedatum

2672 GA Naaldwijk

2672 GA NAALDWIJK

Mobielnummer

KvK nummer 27144906
de heer P. Autopermaand.nl verklaart door ondertekening een leaseovereenkomst (operational lease) met
Autopermaand.nl aan te gaan onder de navolgende voorwaarden:
Autogegevens
Opel Corsa (5-d) 1.2 55kW
Consumentenprijs incl. BTW

€ 16.800,00

Kleur lak

Brandstofsoort

Benzine

Kleur bekleding

Energie label

B

Gewicht auto

CO2 - uitstoot

122 gr/km

Orange Fizz metallic unilak
995 kg

Leaseprijs inclusief
Afschrijving

Ja

WA Verzekering

Ja

Rente

Ja

Casco Verzekering

Ja

Reparatie & Onderhoud

Ja

Aanvullende verzekering(en):

Ja

Vervanging van Banden

Ja

Inzittendenverzekering rubriek A:€12.500 / B:€20.000

All season banden
Vervangend vervoer

Nee
Ja

In Nederland na 48 uur

Eigen Risico per gebeurtenis:

Motorrijtuigenbelasting

Ja

WA

€

0,00

Brandstofvoorschot

Nee

Casco

€

225,00

Brandstofpas - Nat

Nee

Diefstal voertuig

€

225,00

Administratiekosten

Ja

Ruitbreuk

€

225,00

Leasetarief gegevens
60

Contractduur in maanden
Kilometers per jaar

10.000

Totaal kilometers in contract

50.000

Maximaal aantal kilometers in contract: 150.000

Paraaf Autopermaand.nl

€ incl. btw

€ incl. btw

Per maand

Ct/km

Leasetarief per maand

311,55

37,39

Bedrag per meer gereden kilometer

8,00 ct/km

Bedrag per minder gereden kilometer

4,01 ct/km
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Datum

22-06-2020

Overeenkomstnummer

9583

Klantnummer

104671

LEASEOVEREENKOMST

PRIVATE

LEASE

Gesloten calculatie

In het leasetarief opgenomen opties en accessoires:
Fabrieksopties
Orange Fizz metallic unilak

Bovenstaand leasetarief is gebaseerd op basis van 6 of meer schadevrije jaren. Wijkt het aantal schadevrije jaren
in werkelijkheid af, dan worden aanvankelijk gehanteerde kortingen of toeslagen verrekend en het leasetarief
gecorrigeerd volgens onderstaande staffel:
5 schadevrije jaren
4 schadevrije jaren
3 schadevrije jaren
Minder dan 3 schadevrije jaren

+
+
+
+

€
€
€
€

5,10,15,20,-

Het financieringsdeel (65% van de som van de leasetermijnen) van uw overeenkomst wordt geregistreerd in het
CKI-register (Centraal Krediet Informatiesysteem) van het BKR (Stichting Bureau Krediet Registratie) te Tiel.
Registratie zal aanvankelijk plaatsvinden op code AK: Aflopend Krediet, daarna volgt registratie onder de code OA:
Operationele Autolease, wanneer het BKR deze code heeft aangemaakt.
Het financieringsdeel van de overeenkomst bedraagt: € 12.150,41.
De getoonde leaseprijzen zijn gebaseerd op operationele lease. Indien niet nader vermeld zijn de bedragen
inclusief BTW, in euro’s.
Wij vragen u bij ondertekening van deze leaseovereenkomst kennis te nemen van en akkoord te gaan met
bijgevoegde documenten:
·
·
·
·
·
·

De algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease versie 1.1, 01-12-2017
De aanvullende Voorwaarden Autopermaand.nl versie 1.4, 8-06-2020
De verzekeringsvoorwaarden Autopermaand.nl versie 3.0, 1-01-2019
De inleverhandleiding Autopermaand.nl versie 1.1, 1-03-2019
De berijdershandleiding Autopermaand.nl versie 1.0, 1-10-2016
Standaard doorlopende incassomachtiging - SEPA

Wij vragen u deze leaseovereenkomst binnen 15 dagen na dagtekening rechtsgeldig te ondertekenen en te
retourneren naar Autopermaand.nl. Na ontvangst van de leaseovereenkomst heeft Autopermaand.nl het recht om
de overeenkomst eenzijdig te annuleren. U wordt hiervan op de hoogte gesteld.
De borgsom bedraagt € 312,00 en wij verzoeken u dit bedrag over te maken op rekeningnummer
NL70INGB0659310961 onder vermelding van het klantnummer en het leaseovereenkomstnummer.
De looptijd zoals genoemd in de leaseovereenkomst, van 60 maanden, zal ingaan op het moment dat de auto in
gebruik wordt genomen (zie bevestiging van inzet).
Bij opzegging geldt een opzeggingsvergoeding die gelijk is aan 40% van de nog resterende leasetermijnen.
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Datum

22-06-2020

Overeenkomstnummer

9583

Klantnummer

104671

LEASEOVEREENKOMST

PRIVATE

LEASE

Gesloten calculatie

Betaling door middel van Doorlopende SEPA-incasso (Business-to-Consumer)
1.
Voor de betaling, door middel van een doorlopende SEPA-incasso, wordt door u onderstaande
SEPA-incassomachtiging ingevuld en ondertekend. Autopermaand.nl incasseert alle vorderingen van u
zoals vastgelegd in de leaseovereenkomst, door middel van een Europees incasso. U heeft een
terugboekrecht van 8 weken op de incasso.
2.
Autopermaand.nl stuurt u voor de incassodatum een factuur, met daarop het te betalen bedrag en de
betalingstermijn. Autopermaand.nl incasseert rond de eerste of de vijftiende van elke maand.
Autopermaand.nl is ten alle tijden gerechtigd om op een ander moment te incasseren.
3.
Mocht een incasso van Autopermaand.nl mislukken, dan mag Autopermaand.nl herhaalincasso’s uitvoeren
bij de volgende incassoronde(s)
4.
Zijn er wijzigingen omtrent de SEPA-machtiging, dan bent u verplicht deze direct aan Autopermaand.nl
te vermelden. Deze wijzigingen kunnen van invloed zijn op de uitvoering van de incasso.
5.
Als Autopermaand.nl niet kan incasseren, om welke rede dan ook, is Autopermaand.nl gerechtigd de
incasso van u om te zetten in een handmatige betaling. Als gevolg van een handmatige betaling heeft
Autopermaand.nl het recht om de maandelijkse administratiekosten die u dient te betalen, te verhogen
met €2,50.
6.
De betaling van de leasetermijnen dienen bij een handmatige betaling uiterlijk op de 15e dag na de
factuurdatum plaats te vinden. Doorbelasting van overige bedragen ten laste van u zal achteraf
plaatsvinden. Ook deze betaling dient uiterlijk 15 dagen na factuurdatum plaats te vinden. Bij ontvangst
van de handmatige betaling na het verstrijken van de vervaldag, bent u over het niet op tijd betaalde
bedrag een rente verschuldigd van 1,5% (anderhalf procent) per maand, hierbij wordt een gedeelte van
een maand voor een volledige maand berekend.
7.
Mochten de machtigingsdocumenten voor automatische incasso niet voorzien zijn van een
bankrekeningnummer, of niet correct zijn ingevuld, of niet ondertekend zijn, of niet zijn ontvangen door
Autopermaand.nl, dan wordt dit beschouwd als het niet zijnde verlenen van een machtiging automatische
incasso en is Autopermaand.nl gerechtigd de leaseovereenkomst met onmiddellijke ingang kosteloos te
beëindigen.

Voor akkoord Autopermaand.nl,
R. Baljeu

Voor akkoord handtekening,
de heer P. Autopermaand.nl

Datum:

22-06-2020

Datum:

Plaats:

Naaldwijk

Plaats:
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Doorlopende machtiging SEPA Euro-Incasso

Naam incassant:

Vemo Lease B.V. h.o.d.n Autopermaand.nl

Adres incassant:

Klompenmakerstraat 51

Postcode/woonplaats incassant:

2672 GA Naaldwijk

Land:

Nederland

Incassant id:

NL03ZZZ271449060000

Door ondertekening van deze machtiging geeft u toestemming aan:
·

Autopermaand.nl om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar
de bank van u om een bedrag van de rekening af te schrijven en aan
de bank om doorlopend een bedrag van de rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Autopermaand.nl. De hoogte van
het te incasseren bedrag is niet gelimiteerd.

·

Autopermaand.nl om per vervaldatum het factuurbedrag te
incasseren, waarbij de factuur geldt als pre-notificatie.

U kan een afschrijving tot 8 weken na de desbetreffende afschrijving
laten terugboeken. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden die u bij uw
bank kan opvragen.
Mandaat ID:

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Land:
IBAN:
Datum:

-

-

Plaats:

Handtekening
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Verklaring opgebouwde schadevrije jaren

U heeft aangegeven dat u de beschikking heeft over schadevrije jaren.
Autopermaand.nl heeft in de berekening van de leaseprijs rekening mee gehouden met de door u opgegeven
schadevrije jaren.
Nadat uw huidige verzekeraar uw opgebouwde schadevrije jaren heeft vrijgegeven in Roy-data (centrale database
die toegankelijk is voor alle Nederlandse verzekeraars) worden deze gekoppeld aan uw Private Lease auto van
Autopermaand.nl
Omdat er sprake is van een aangepast leasetarief verzoeken wij u deze verklaring naar waarheid in te vullen.
Wanneer achteraf blijkt dat de door u opgegeven schadevrije jaren anders zijn dan voorgesteld zijn wij genoodzaakt
om het leasetarief daarop aan te passen.

Hierbij verklaar ik te beschikken over:

o

6 of meer schadevrije jaren

o

5 schadevrije jaren

o

4 schadevrije jaren

o

3 schadevrije jaren

o

minder dan 3 schadevrije jaren

Huidige verzekeraar

_________________________

Huidig polisnummer

_________________________

Handtekening,

Naam

______________________

Datum

______________________

Plaats

______________________

Let op! Na afloop van de leaseovereenkomst worden de tot dan toe door u opgebouwde schadevrije jaren door
Autopermaand.nl vrijgegeven in Roy-data en beschikbaar gesteld voor een volgende autoverzekering.
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Het formulier op de volgende bladzijde
alleen tekenen als u binnen
bedenktermijn van 14 dagen wilt afzien
van uw leaseovereenkomst!
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Herroepingsrecht
Wat is het herroepingsrecht?
Als consument heeft u na het sluiten van de overeenkomst een bedenktijd van 14 dagen. Dit betekent dat u na het
sluiten van de overeenkomst nog 14 dagen de mogelijkheid heeft om de overeenkomst zonder opgave van redenen
te ontbinden. Dit wordt herroepingsrecht genoemd.
Wat zijn de gevolgen van herroepen?
Als u de overeenkomst herroept dan ontvangt u binnen 14 dagen nadat wij uw herroeping hebben ontvangen alle
betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan van ons terug. Dit is inclusief leveringskosten (met uitzondering
van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden
goedkoopste standaard levering).
Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u er
uitdrukkelijk mee heeft ingestemd dat u met een ander betaalmiddel wordt terugbetaald. Voor de terugbetaling
worden in ieder geval geen kosten in rekening gebracht.
Wilt u gebruik maken van uw herroepingsrecht?
Indien u wilt herroepen dan moet ons daar via een ondubbelzinnige verklaring van op de hoogte stellen (bijvoorbeeld
schriftelijk per post, fax of e-mail).
Hiervoor kunt u gebruikmaken van het Modelformulier voor herroeping:

Modelformulier voor herroeping
Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan: Vemo Lease B.V. h.o.d.n. Autopermaand.nl; postadres: Postbus 168 2670 AD NAALDWIJK; e-mail:
info@autopermaand.nl; fax: +31(0)174 631 880.

Ik/Wij (*) deel/delen (*) hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende levering van de volgende dienst
herroep/herroepen (*): Private Lease (9583)

Besteld op**:
Naam/Namen:

de heer P. Autopermaand.nl

Adres:

Klompenmakerstraat 51
2672 GA NAALDWIJK

Handtekening:
Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
(**) In dit geval is de besteldatum gelijk aan de datum waarop de overeenkomst is ondertekend.
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