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Aanvullende voorwaarden Deze voorwaarden.

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease 

Verzekeringsvoorwaarden Verzekeringsvoorwaarden AON

Leasemaatschappij Wensink Lease B.V.

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 per jaar meer/minder wordt 
 gereden dan het aantal kilometers waarvoor de 
 leaseovereenkomst is aangegaan.

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 Verzekeringsvoorwaarden 

AON ook rechten en plichten voor u. Deze Verzekeringsvoorwaarden 

AON zijn van toepassing op de leaseovereenkomst en maken daar dus onderdeel vanuit.

De verzekeringsvoorwaarden van AON mogen niet worden aangepast door de leasemaatschappij.

Als u onze Aanvullende voorwaarden accepteert, dan verklaart u daarmee ook dat u:

• een afschrift van de Verzekeringsvoorwaarden AON heeft ontvangen;

• kennis heeft genomen van de inhoud ervan, en;

• deze zonder voorbehoud accepteert.

De leasemaatschappij mag de Verzekeringsvoorwaarden AON wijzigen of vervangen door andere voorwaarden.

De Voorwaarden Schade Verzekering Inzittenden (SVI) en Voorwaarden Ongevallen Inzittenden Verzekering (OIV)

zijn alleen van toepassing op de leaseovereenkomst als dit in de leaseovereenkomst zelf is vermeld.

1. Defi nities

2. Aanvullingen per artikel
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Aanvulling op artikel 8:
Waar kan ik het voertuig afhalen? Wat moet ik meenemen?

In het leasecontract staat vermeld waar u het voertuig op kunt halen. Bij het afhalen moet u uw 

rijbewijs meenemen.

Aanvulling op artikel 11:
Staat het kenteken op mijn naam of op naam van de leasemaatschappij?

Het kenteken wordt op uw naam gesteld.

Aanvulling op artikel 12:
Welke kosten voor gebruik van het voertuig zijn bij het termijnbedrag inbegrepen?

Indien voor vervangend vervoer in Nederland tijdens reparatie of onderhoud een kortere periode 

dan 24 uur is overeengekomen, dan staat dit in het leasecontract vermeld. 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 meerkilometers of minderkilometers?

Op het leasecontact staat vermeld hoe het aantal meerkilometers en minderkilometers jaarlijks met 

u wordt verrekend.

Bij afwijkingen in minderkilometers vergoeding wij tot een afwijking van 20%. Deze berekening 

wordt jaarlijks over de gehele verstreken looptijd gemaakt. Hierbij wordt altijd gerekend vanuit het 

afgesproken jaarkilometrage. Reeds gefactureerde meerkilometers komen niet in aanmerking voor 

verrekening met eventuele gereden meerkilometers in de jaren ervoor.

Rekenvoorbeeld:

Indien u een contract heeft van 10.000 kilometer per jaar voor 60 maanden en daarbij heeft u een 

minderkilometerprijs van 4 cent per kilometer. U heeft uiteindelijk gemiddeld 6.000 kilometer per 

jaar gereden. Dan vergoeden wij u 20% van 60.000 kilometer, namelijk 12.000 kilometer á 4 cent per 

kilometer. Dat komt neer op € 480,-.



Aanvullende voorwaarden Keurmerk Private Lease Wensink: 1.2 - 7 mei 2019

Aanvulling op artikel 20:
Wat zijn de betalingsvoorwaarden?

Bij Wensink Lease is het niet toegestaan het maandbedrag te verlagen door middel van vooruitbetaling. 

Het termijnbedrag wordt op de eerste werkdag van de maand waarop het termijnbedrag van toepassing is 

geïncasseerd.

Overige verschuldigde bedragen moet u direct na facturering, maar uiterlijk 14 dagen na verzenddatum 

van de betreffende factuur betalen.

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. Deze facturen worden automatisch geïncasseerd.

Bij niet-tijdige voldoening van enige betaling is de leasemaatschappij gerechtigd, zonder dat daartoe 

een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, aan u een rente over de periode van achterstalligheid 

in rekening te brengen van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan 

de dag van algehele voldoening, een gedeelte van een maand te rekenen voor een hele maand. Indien 

u in verzuim bent ten aanzien van de aan de leasemaatschappij verschuldigde betaling(en) is de 

leasemaatschappij bevoegd om de noodzakelijk geachte (incasso)maatregelen te treffen. De kosten van 

de te treffen (incasso)mogelijkheden komen volledig in uw rekening, waaronder in ieder geval begrepen 

de buitengerechtelijke incassokosten. Deze incassokosten worden in rekening gebracht op grond van het 

Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

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.

Door ondertekening van het leasecontract stemt u ermee in dat 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 en de incassodatum staan vermeld op de factuur.

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-schade. De 

Verzekeringsvoorwaarden AON zijn hierop van toepassing.

Aanvulling op artikel 26:
Moet ik bij gedekte WA- of cascoschade een eigen bijdrage betalen?

Indien zich binnen een periode van 12 maanden meer dan twee schadegevallen voordoen, zal de eigen 

bijdrage verhoogd worden naar €1.000,- per schadegeval.
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Aanvulling op artikel 28:
Wat moet ik doen bij casco- of WA-schade?

Bij casco- of WA-schade bent u verplicht de leasemaatschappij onmiddellijk 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.

Verder bent u verplicht om:

A. U zich te onthouden van alle handelingen, toezeggingen en verklaringen waaruit  

 schulderkenning en aansprakelijkheid voor schade kan worden afgeleid en in het algemeen van 

 alles wat de belangen van leasemaatschappij en de verzekeringsmaatschappij zou kunnen schaden;

B. De door leasemaatschappij te geven instructies ingeval van (herstel van) schade op te volgen;

C. Alle inlichtingen ter zake te verstrekken, die voor leasemaatschappij van belang zijn;

D. Op verzoek van leasemaatschappij elke aanspraak op schadeloosstelling, 

 die u ten opzichte van derden heeft, aan de leasemaatschappij over te dragen.

Als u deze verplichtingen niet nakomt of de instructies van de leasemaatschappij, ook voor het herstel van 

de schade, niet juist opvolgt, dan bent u aansprakelijk voor de door de leasemaatschappij daardoor geleden 

schade. 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.

Aanvulling op artikel 29:
Heb ik bij een ongeval recht op hulp bij vervoer van het voertuig en van de inzittenden?

Rijdbare schade: meld de schade tijdens kantooruren via 038-7000850.

Niet-rijdbare schade: is de schade aan uw leaseauto zo ernstig dat u niet meer verder kunt rijden, bel ons dan 

via het noodnummer: 038-7000860. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen per week. De ANWB komt langs en probeert 

de schade te herstellen. Lukt dit niet, dan wordt de auto opgehaald en regelen we desgewenst zo snel mogelijk 

vervangend vervoer.

De regeling voor transport voor inzittenden bij een ongeval is uitgewerkt in de Algemene 

Verzekeringsvoorwaarden AON.
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Aanvulling op artikel 32:
Hoe moet met het voertuig worden omgegaan?

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.

2todrive

Het voertuig mag worden bestuurd door een zeventienjarige met een 2todrive rijbewijs. Hierbij geldt dat 

de bestuurder tot het 18e jaar onder begeleiding mag rijden. De bijrijder moet in het bezit zijn van een 

geldig Nederlands rijbewijs. De bestuurder met het 2todrive rijbewijs moet altijd zowel het rijbewijs als de 

begeleiderspas bij zich hebben.

Aanvulling op artikel 36:
Wie houdt bij wanneer het voertuig een onderhoudsbeurt nodig heeft?

Mocht u vragen hebben over het onderhoudsschema, dan kunt u contact opnemen met Wensink.

Aanvulling op artikel 41:
Wat zijn de verdere voorwaarden voor gebruik van een vervangend voertuig?

Indien het object niet gebruikt kan worden als gevolg van een mankement of het herstel daarvan zal de 

leasemaatschappij desgewenst zo spoedig mogelijk een vervangend object ter beschikking stellen voor de 

periode dat het object niet ter beschikking staat van de klant, zo mogelijk van overeenkomstig soort en type. De 

bepalingen van deze overeenkomst zijn onverkort van toepassing op het vervangend object. 

Indien ervoor zover het gebruik van vervangend vervoer niet is inbegrepen in de leaseprijs, worden de kosten 

van een door u in gebruik aanvaarde vervangend object separaat in rekening gebruik aan u, die deze kosten per 

ommegaande zal voldoen. 

Voor zover een vervangend object wel deel uitmaakt van de overeengekomen diensten zullen de met 

vervangende object(en) gereden kilometers worden betrokken bij het aantal gecontracteerde kilometers.

Aanvulling op artikel 42:
Wat kan ik doen als ik onderweg pech krijg met het voertuig?

A. U kunt, zowel in binnen- als buitenland bij calamiteiten en/of pech met het voertuig (die niet het 

 gevolg zijn van een ongeval of incident) een beroep doen op de mobiliteitsgarantie, voor zover het 

 betreffende merk hierin voorziet.

B. Op de mobiliteitsgarantie zijn algemene voorwaarden vanuit het desbetreffende merk van toepassing. 

 Deze liggen bij de Wensink vestigingen ter inzage en zullen u op eerste verzoek kosteloos 

 worden toegezonden.
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Aanvulling op artikel 44:
Hoe worden boetes en naheffi ngen parkeerbelasting en dergelijke afgehandeld?

Alle bekeuringen worden door de overheidsinstantie rechtstreeks naar u gestuurd. Indien de leasemaatschappij 

de bekeuring ontvangt, stuurt de leasemaatschappij de bekeuring aan u ter betaling door.

Aanvulling op artikel 46:
Kan ik de leaseovereenkomst opzeggen voordat de leaseperiode voorbij is?

U kunt de leaseovereenkomst binnen de eerste twaalf maanden van de leaseperiode schriftelijk opzeggen. In 

dit geval bent u over de resterende maanden van het eerste jaar 100% van de termijnbedragen verschuldigd. 

Over de resterende maanden na het eerste jaar geldt de opzegvergoeding als omschreven in artikel 47 uit de 

Algemene Keurmerk Voorwaarden en de aanvulling op artikel 47 hieronder beschreven. 

U kunt per brief opzeggen.

Wensink Lease

Holsteinstraat 2

8028 RT Zwolle
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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 vaste opzeggingsvergoeding die gelijk is aan 50% van de nog 

resterende leasetermijnen. Ongeacht de hoogte van de berekende vaste opzeggingsvergoeding, betaalt u nooit 

meer dan het bedrag van het verschil tussen de gezamenlijke termijnbedragen 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. 

Rekenvoorbeeld vaste opzeggingsvergoeding: 

Het vaste percentage is 50%. Het termijnbedrag is € 200,-. De overeengekomen leaseperiode is 36 maanden. U 

zegt op tegen het begin van de 25e maand. Zonder de opzegging zou u aan termijnbedragen nog 12 maanden x 

€ 200,- = € 2.400,- moeten betalen. De opzeggingsvergoeding bedraagt dus 50% van € 2.400,- is € 1.200,-. 

Rekenvoorbeeld maximale opzeggingsvergoeding: 

Wanneer u bij aanvang van de overeenkomst direct een looptijd van 24 maanden gekozen zou hebben was het 

termijnbedrag € 280,- geweest. Conform het maximum plafond mag de opzeggingsvergoeding maximaal (€ 

280,- - € 200,-) x 24 = € 1.920,- zijn. 

Op basis van de berekening van de vaste opzeggingsvergoeding en de maximale opzeggingsvergoeding 

wordt de daadwerkelijke opzeggingsvergoeding vastgesteld. Hierbij geldt dat de berekening met de laagste 

uitkomst wordt aangehouden. Dat betekent dat de opzeggingsvergoeding in het geval van de bovenstaande 

rekenvoorbeelden € 1.200,- bedraagt.

Aanvulling op artikel 63:
Welk bedrag komt voor mijn rekening als ik aansprakelijk ben voor beschadigingen?

U vindt deze bedragen terug in de Verzekeringsvoorwaarden AON, artikel 27.

Dit bedrag wordt per factuur bij u in rekening gebracht.

Aanvulling op artikel 65:
Worden mijn persoonsgegevens geregistreerd?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) en het Reglement Gegevensverwerking van de leasemaatschappij. Dit reglement 

is te vinden op www.wensink.nl.
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1. Welke voorwaarden gelden voor het gebruik van winterbanden?

De bepalingen zoals hierna onder A tot en met E opgenomen gelden 

alleen als “winterbanden” zijn opgenomen in de leaseovereenkomst:

A. De kosten van (normaal gebruik van) de winterbanden en het wisselen en in opslag houden 

 van de banden zijn opgenomen in het leasecontract onder het kopje “winterbanden”;

B. U dient er zelf voor te zorgen dat de winterbanden op tijd worden gewisseld. Dat betekent in ieder 

 geval dat de winterbanden jaarlijks vanaf 1 november gemonteerd mogen worden en uiterlijk 1 april 

 weer moeten zijn omgewisseld voor de standaardbanden;

C. De kosten van het niet op tijd wisselen komen voor uw rekening;

D. De leasemaatschappij bepaalt waar en door wie de banden worden geleverd en gewisseld 

 en het merk en type van de winterbanden. Zowel de zomer- als winterbanden blijven in 

 eigendom van de leasemaatschappij;

E. Afhankelijk van de leverancier van de winterbanden zal de auto worden voorzien van de 

 bestaande velgen of stalen velgen. De leasemaatschappij zal de leverancier volgen in zijn beleid.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. Bestuurder

De auto mag uitsluitend worden gebruikt door een bekwame bestuurder die beschikt over een in Nederland voor 

de betreffende auto verplicht geldig rijbewijs of door een zeventienjarige met een 2todrive rijbewijs.

6. Connected

Indien de auto wordt voorzien van een connectiviteitsmodule, is het toegestaan door de leasemaatschappij 

op elk moment een controle uit te voeren naar de staat waarin het voertuig verkeert, evenals het verreden 

kilometers uit te lezen.

3. Extra aanvullende voorwaarden






