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ALGEMENE VOORWAARDEN 
WENSINK SERVICE ABONNEMENT 
 
Artikel 1) Duur van de overeenkomst 

De overeenkomst wordt aangegaan voor de periodieke onderhoudsbeurten en reparaties afhankelijk van het gekozen abonnement.  

De overeengekomen contractperiode gaat in op de datum die is vastgelegd op blad 1/1.  

 
Artikel 2) Vergoeding 

Voor het verrichten van de op blad 1/1 aangegeven onderhoudswerkzaamheden wordt door Eigenaar aan Wensink Lease een vergoeding 

gegeven, uitgedrukt in een vast bedrag in Euro, verhoogd met de daarvoor verschuldigde BTW, welke vergoeding in de 

onderhoudsovereenkomst is vastgelegd. De betaling daarvan geschiedt aldus dat maandelijks bij vooruitbetaling door Eigenaar aan 

Wensink Lease wordt voldaan en dient op de 1e van elke desbetreffende maand ter beschikking van Wensink Lease te zijn. Eigenaar zal 

machtiging verlenen en deze volmacht gedurende de gehele looptijd van de onderhoudsovereenkomst onverminderd in stand houden, 

om alle verplichtingen die voor Eigenaar uit de onderhoudsovereenkomst voortvloeien door middel van automatische afschrijving van zijn 

bankrekening te incasseren. Eigenaar zal ervoor zorgdragen dat bedoelde rekening steeds voldoende saldo zal hebben om al bedoelde 

verplichtingen jegens Wensink Lease tijdig te kunnen voldoen. Het feit dat Eigenaar door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken 

van het voertuig, geeft Eigenaar nimmer het recht enige betaling aan Wensink Lease geheel of gedeeltelijk op te schorten, te staken dan 

wel de onderhoudsovereenkomst eenzijdig te beëindigen of ontbinden. Verhoging van  de relevante belastingen of kosten veroorzaakt 

door overheidsmaatregelen zullen worden doorberekend voor zover van toepassing op de desbetreffende periode. Bij niet tijdige betaling 

is Wensink Lease gerechtigd om over de vervallen bedragen een rente van 1,5 procent per maand of gedeelte daarvan in rekening te 

brengen. Alle kosten van incasso, zowel in als buiten rechte, komen ten laste van Eigenaar. 

 

Artikel 3) Omvang werkzaamheden onderhoudsabonnement 

 

Comfort Plus - variant 

Onderstaande werkzaamheden / kosten zijn inbegrepen: 

• Kosten voortvloeiende uit de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden in overeenstemming met de fabrieksvoorschriften, 

met de daarbij benodigde materialen, smeeroliën en vetten. 

• Arbeidsloon en onderdelen inbegrepen. 

• Uitvoer van APK keuring, uitvoer van viergastest/roetmeting inclusief afmeldkosten. 

• Uitvoer van reparaties en vervangen van slijtdelen welke, als gevolg van normaal gebruik, vervangen dienen te worden 

 

Expliciet inbegrepen; 

• Distributieriem/ketting 

• Schokdempers 

• Pechhulp Nederland 

• Haal – en brengservice landelijk 

 

Onderstaande werkzaamheden / kosten expliciet uitgesloten; 

• Kosten veroorzaakt door vandalisme, oneigenlijk gebruik of waterlekkage. 

• Kosten veroorzaakt door een ongeval. 

• Glas- en lakschade. 

• Kosten door verkeerd gebruik voertuig. 

• Vervangend vervoer. 

• Tussentijds bijvullen van vloeistoffen (brandstof, AdBlue & overige vloeistoffen). 

• Kosten doordat het voertuig aangepast of uitgebreid is. 

• Op- of aanbouw. (koel-/vriesinstallatie / laadklep / kraan etc.) 

• Wisselen en vervangen van banden. 

• Kosten door niet (tijdig) onderhouden voertuig volgens de richtlijnen. 

• Normatieve degradatie van de aandrijfaccu. 

 

Premium – variant 
Dekking gelijk aan de Comfort Plus-variant, aangevuld met vervangen van banden als gevolg van normale slijtage. 

• Maximering : 1 set per 3 jaar onafhankelijk van het aantal kilometers. 
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Artikel 4) Gebruik van het voertuig 

Eigenaar zal het object overeenkomstig de bestemming van het object zorgvuldig (doen) gebruiken in overeenstemming met 

de uitvoering en kwaliteiten van het object en ervoor zorgdragen dat het object zich steeds in goede staat bevindt. 

 

Artikel 5) Uitgesloten zijn voertuigen vallend onder onderstaande categorieën 

• WOK-registratie. 

• Intrekking kenteken.  

• Duplicaatcode op kenteken. 

• Diefstal registratie. 

• Gebruik/inzet als lesauto, taxi, huurauto, koeriersdienst of voor wedstrijden, prestatie- en betrouwbaarheidsritten 

• Met een motorvermogen >150 kW 

  

Artikel 6) Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst 

De overeenkomst zal door Wensink Lease ontbonden kunnen worden, indien: 

• Eigenaar niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst, indien Eigenaar surseance 

van betaling aanvraagt, faillissementsaanvraag doet of failliet wordt verklaard. Wensink Lease is dan gemachtigd de 

overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder tussenkomst van bindend adviseur of rechter te ontbinden. 

De overeenkomst kan door de Eigenaar tussentijds ontbonden worden, indien: 

• Het voertuig teniet gaat bijvoorbeeld doordat het bij een ongeval betrokken raakt en total-loss verklaard wordt of door diefstal.  

Eigenaar dient het tenietgaan van het voertuig direct aan Wensink Lease te melden. De overeenkomst zal dan worden 

beëindigd per datum van het tenietgaan, echter niet eerder dan de datum van de mededeling door Eigenaar.  

• Het voertuig door Eigenaar verkocht wordt en geleverd aan een derde. Het vrijwaringbewijs dient hierbij aan Wensink Lease 

overlegd te worden. Facturatie van de maandtermijnen stopt per vrijwaringsdatum, een eventueel negatief contractsaldo 

wordt belast aan Eigenaar. Hierbij vervalt het recht op garantie. 

• Deze door Eigenaar wordt opgezegd, mits daarbij een termijn van opzegging van 3 maanden in acht wordt genomen en 

daarnaast de door Wensink Lease gemaakte kosten terzake van onderhoud per het tijdstip van beëindiging door Eigenaar 

worden vergoed. Laatstgenoemde kosten worden in dat geval verminderd met het totaal van de door de eigenaar betaalde 

bedragen aan Wensink Lease tot het tijdstip van beëindiging. Hierbij vervalt het recht op garantie. 

 

Artikel 7)  Eindafrekening 

Jaarlijks zal op basis van de werkelijk verreden kilometers een controle plaatsvinden. Is de afwijking groter dan 20%, dan is Wensink 

Lease gerechtigd om het jaarkilometrage aan te passen. Bij aanpassing van het jaarkilometrage kan ook herrekening van het 

kilometertarief plaatsvinden. Mocht het abonnement beschikken over een gegarandeerde inruilwaarde dan kan ook deze wijzigen.  

Bij beëindiging van het onderhoudsabonnement worden de verreden en de gefactureerde kilometers met elkaar verrekend. Het 

minimale kilometrage voor het onderhoudsabonnement bedraagt 10.000 km per jaar. 

 
Artikel 8) Leverings- en betalingsvoorwaarden 

Op deze overeenkomst zijn van toepassing de leverings- en betalingsvoorwaarden van Wensink Lease B.V.. Deze worden geacht 

onderdeel uit te maken van deze overeenkomst en daarin letterlijk te zijn opgenomen; voor zoveel het in deze overeenkomst bepaalde 

afwijkt van het bepaalde in Algemene Voorwaarden, heeft deze overeenkomst voorrang. 

 

Artikel 10) Geschillen en toepasselijk recht 

Op de overeenkomst tussen partijen is Nederlands recht van toepassing. Voor de beslechting van eventuele geschillen zal de on-

afhankelijke geschillencommissie van BOVAG om een uitspraak worden gevraagd. Deze uitspraak zal voor beide partijen bindend zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wensink Winkel – vestigingen 
Emmeloord, Sneek, Heerenveen (Skrynmakker) , Assen, Meppel, Emmen, Zwolle, Almere, Deventer & Elst. 
Wensink Werkplaatsplanning kan besluiten om het onderhoud te laten uitvoeren bij een geselecteerde onderhoudspartner.  

 


