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1. DEFINITIES 

Aanvullende voorwaarden: Deze voorwaarden 

Versie: 2022/01 

Algemene voorwaarden: Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease 

Versie: 1.1 01-12-2017 

Leasemaatschappij Bourguignon Lease & Verhuur BV 

Maximaal aantal kilometers: Het door de leasemaatschappij vastgestelde aantal 

kilometers dat u met uw type voertuig gedurende de 

leaseperiode maximaal mag rijden. 

Meer-/ Minderkilometers: Het aantal kilometers dat per jaar meer of minder wordt 

gereden dan het aantal kilometers per jaar waarop de 

leaseovereenkomst is afgesloten. 
 

2. 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 onlosmakelijk verbonden met de leaseovereenkomst. 

Als 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, en; 

• deze zonder voorbehoud accepteert. 

Artikel 5, 6, 7 en 8 van de Algemene Verzekeringsvoorwaarden zijn niet van toepassing. 

De Voorwaarden Schade Verzekering Inzittenden (SVI) en Voorwaarden Ongevallen 

Inzittenden Verzekering (OIV) zijn echter alleen van toepassing op de leaseovereenkomst als dit in 

de leaseovereenkomst uitdrukkelijk staat vermeld. 

AANVULLING OP ARTIKEL 7: Wanneer eindigt de leaseperiode? 
Wanneer u ten gevolge van meerkilometers vóór het bereiken van de einddatum van de lease- 

overeenkomst al het aantal overeengekomen kilometers heeft gereden, blijft het voertuig tot het 

einde van de leaseperiode gewoon door u in gebruik tot een maximum van 140.000 kilometer voor 

benzineauto’s of 180.000 kilometer voor dieselauto’s. 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 lease- 

overeenkomst vindt alleen plaats als u schriftelijke goedkeuring van de leasemaatschappij 

ontvangt. 

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. Voor het in ontvangst nemen 

van uw leaseauto dient u zich te legitimeren door middel van uw rijbewijs. 

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 

72 uur is overeengekomen, dan staat dit in het leasecontract vermeld. Op dit vervangende vervoer  

zijn eveneens de Algemene en Aanvullende voorwaarden van toepassing. 
 
 



 
 

AANVULLING OP ARTIKEL 16: Moet ik een waarborgsom betalen? 
Wanneer een waarborgsom verplicht wordt gesteld door de leasemaatschappij, dan zal de 

leasemaatschappij het voertuig bestellen nadat de waarborgsom door de leasemaatschappij is 

ontvangen. 

AANVULLING OP ARTIKEL 20: Wat zijn de betalingsvoorwaarden? 
U dient het termijnbedrag uiterlijk op de eerste werkdag van de maand, waarop het termijnbedrag 

van toepassing is, te betalen. Overige verschuldigde bedragen moet u direct na facturering, maar 

uiterlijk 14 dagen na verzenddatum van de betreffende factuur betalen. 

De leasemaatschappij zal u de termijnbedragen en overige bedragen via elektronische facturatie 

in rekening te brengen. Voor het toezenden van de elektronische factuur dient u een e-mailadres 

aan de leasemaatschappij op te geven. 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 bent u ermee akkoord gegaan dat betaling van de 

facturen zal plaatsvinden door middel van 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. 

AANVULLING OP ARTIKEL 22: Wat kan er verder gebeuren als het termijnbedrag of andere bedragen niet tijdig 

betaald worden? 
De leasemaatschappij mag de overeenkomst ontbinden als u termijnbedragen of nadere bedragen 

niet hebt betaald. Op grond van deze ontbinding bent u een ontbindingsvergoeding verschuldigd die 

wordt bepaald op grond van artikel 46 en 47 van de Algemene Voorwaarden. 

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 niet verhaalbare schadegevallen 

voordoen, zal de eigen bijdrage (eigen risico) verhoogd worden naar € 1.000,- per schadegeval voor 

de resterende looptijd van het contract. 

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: 

1. 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; 

2. de door leasemaatschappij te geven instructies ingeval van (herstel van) schade strikt op te 

volgen; 

3. alle inlichtingen ter zake te verstrekken, die voor leasemaatschappij van belang zijn; 

4. 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? 
De regeling voor transport van het voertuig en van inzittenden bij een ongeval is uitgewerkt in de 

Algemene Verzekeringsvoorwaarden. 

AANVULLING OP ARTIKEL 32: Hoe moet met het voertuig worden omgegaan? 

Het voertuig mag alleen binnen Europa worden gebruikt, en wel alleen in de Europese landen die 

vermeld staan op de groene kaart. In het kader van het experiment begeleid rijden (2toDrive) is het 

alleen binnen Nederland toegestaan dat het voertuig wordt bestuurd door een zeventienjarige, mits 

de begeleider staat vermeld op de begeleiderspas en in het bezit is van een geldig rijbewijs. 

AANVULLING OP ARTIKEL 36: Wie houdt bij wanneer het voertuig een onderhoudsbeurt nodig heeft? 
Voor vragen over het onderhoudsschema van uw auto kunt u contact opnemen met de merkdealer. 

AANVULLING OP ARTIKEL 41: Wat voor vervangende auto wordt er ingezet bij pech of schade? In geval van 

pech of schade wordt een vervangende auto ingezet uit (huur)klasse A, de kleinste klasse. Tenzij 

anders overeengekomen zal deze vervangende auto door de leasemaatschappij worden 

vergoed na 72 uur. 

AANVULLING OP ARTIKEL 42: Wat kan ik doen als ik onderweg pech krijg met het voertuig? 
U kunt zowel in geval van pech als ongeval in binnen- en buitenland rechtstreeks contact opnemen 

met onze Alarmcentrale. Het alarmnummer kunt u terugvinden in het lease-instructieboekje. 

AANVULLING OP ARTIKEL 44: Hoe worden boetes en naheffingen parkeerbelasting en 

dergelijke afgehandeld? 

De meeste bekeuringen worden door de overheidsinstantie rechtstreeks naar u gestuurd. Indien de 

leasemaatschappij de bekeuring ontvangt, wordt deze naar u doorgestuurd en dient u zelf zorg te 

dragen voor de betaling. 

AANVULLING OP ARTIKEL 46: Kan ik de leaseovereenkomst opzeggen voordat de leaseperiode 

voorbij is? 
U kunt uw leaseovereenkomst voortijdig beëindigen. De berekening van opzegvergoeding is 

afhankelijk van of de leaseovereenkomst binnen de eerste 12 maanden van de leaseperiode wordt 

ontbonden of daarna. 

Uw voortijdige opzegging kunt u per mail versturen naar: privatelease@bourguignon.nl of 

schriftelijk versturen naar: 

Bourguignon Lease & Verhuur BV 

Afdeling Private Lease 

Jupiterweg 5a 

8938 AD LEEUWARDEN 

AANVULLING OP ARTIKEL 47: Hoe wordt de hoogte van de opzeggingsvergoeding bepaald bij opzegging na het eerste 

jaar? 
Voor een opzegging na de eerste 12 maanden is een opzegvergoeding verschuldigd die gelijk is aan 

maximaal 50% van de nog resterende leasetermijnen, zoals omschreven in artikel 47 van de 

Algemene Voorwaarden. Voor een opzegging binnen de eerste 12 maanden is een opzegvergoeding 

verschuldigd die gelijk is aan maximaal 100% van de nog resterende maanden van het eerste jaar, 

vermeerderd met 50% van de nog resterende termijnen na het eerste jaar, zoals omschreven in 

artikel 47 van de Algemene Voorwaarden. 
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Rekenvoorbeeld 1: 
Uw leasetermijn bedraagt € 238,- euro op basis van 10.000 km/jaar, met een looptijd van 48 

maanden. U wilt m.i.v. de 16e maand opzeggen. De opzeggingsvergoeding bedraagt dan maximaal: 

50% x (48-16+1) x 238 = € 3.927,- 

Rekenvoorbeeld 2: 
Uw leasetermijn bedraagt € 238,- euro op basis van 10.000 km/jaar, met een looptijd van 48 

maanden. Uw wilt m.i.v. de 7e maand opzeggen. De opzeggingsvergoeding bedraagt dan maximaal: 

100% x (12-7+1) x 238 + 50% x (48-12) x 238 = 1428 + 4284 = € 5.712,-. 

De opzeggingsvergoeding zal echter nooit hoger zijn dan het verschil tussen de gezamenlijke 

termijnbedragen, die reeds zijn betaald en nog betaald moeten worden tot moment van 

opzegging en de gezamenlijke hogere termijnbedragen die betaald hadden moeten worden als 

direct de leaseovereenkomst voor de kortere duur was aangegaan. 

Rekenvoorbeeld 3, plafondberekening op basis van rekenvoorbeeld 1: 
Uw leasetermijn bedraagt € 238,- euro op basis van 10.000 km/jaar, met een looptijd van 48 

maanden. U wilt m.i.v. de 16e maand opzeggen. De opzeggingsvergoeding bedraagt dan maximaal: 

50% x (48-16+1) x 238 = € 3.927,-. 

Wanneer de leaseovereenkomst aangegaan zou zijn geweest op basis van 15 maanden en 10.000 

km/jaar, dan zou het leasetermijn € 450,- zijn geweest. Het plafond bedraagt dan: (450-238) x 15 = 

€ 3.180,-. U betaalt altijd de laagste prijs, in dit geval dus het plafond. 

Er is geen opzeggingsvergoeding verschuldigd in geval van dat aantoonbaar sprake is van: 

• gedwongen ontslag 

• overlijden 

• blijvende invaliditeit 

AANVULLING OP ARTIKEL 51: Moet ik een vergoeding betalen bij ontbinding van de 

leaseovereenkomst door de leasemaatschappij? 
Indien er sprake is van een opzeggingsvergoeding op grond van artikel 51 van de Algemene 

Voorwaarden dan is de bij opzegging door u aan de leasemaatschappij te betalen vergoeding gelijk 

aan de opzeggingsvergoeding zoals genoemd in de Aanvulling op artikel 47 van de Algemene 

Voorwaarden, derhalve 50% van alle nog resterende leasetermijnen. 

3. EXTRA AANVULLENDE VOORWAARDEN 

1. Welke voorwaarden gelden voor het gebruik van winterbanden? 

Wanneer winterbanden als extra zijn meegenomen in de leaseovereenkomst gelden de volgende 

bepalingen: 

1. de leasemaatschappij neemt de kosten van (normaal gebruik van) de winterbanden en het 

wisselen en in opslag houden van de banden voor haar rekening; 

2. 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; 

3. de kosten ten gevolge van het niet op tijd wisselen komen voor uw rekening; 

4. 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; 

5. afhankelijk van de leverancier worden de winterbanden gemonteerd op de bestaande velgen of 

op speciaal daarvoor bestemde stalen velgen. De leasemaatschappij zal de leverancier volgen in 

zijn beleid. 

2. Kan ik het voertuig overnemen aan het einde van de leaseperiode? 
U kunt vanaf 3 maanden tot uiterlijk 2 maanden voor het eindigen van de leaseovereenkomst de 

leasemaatschappij verzoeken om opgave te doen tegen welke prijs de leaseauto kan worden 

 



overgenomen. Partijen beogen bij het aangaan van de leaseovereenkomst overigens uitdrukkelijk 

geen eigendomsoverdracht van het voertuig. U wordt pas eigenaar van het voertuig als u aan alle 

verplichtingen, voortvloeiend uit de leaseovereenkomst heeft voldaan en de overnameprijs heeft 

betaald. Het voertuig wordt overgedragen zonder winterbanden. 

3. Mag ik mijn rechten en plichten uit de leaseovereenkomst overdragen aan een derde? 
Dat mag alleen met de schriftelijke toestemming van de leasemaatschappij. De leasemaatschappij 

heeft het recht aanvullende voorwaarden te stellen aan de medewerking tot deze overdracht. 

De leasemaatschappij mag op haar beurt alle vorderingen, bevoegdheden, rechten, voorrechten en 

acties verband houdend met de leaseovereenkomst aan een derde overdragen of verpanden. U ver- 

klaart nu al in dat geval aan een dergelijke overdracht of verpanding mee te werken. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Onder welke voorwaarden mag ik het voertuig besturen? 

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

Nederland voor de betreffende auto verplicht geldig rijbewijs. 
 

8. Ontbindingsvoorwaarden leaseovereenkomst inzake Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren 
(SEPP)  

Deze 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. De ontbinding dient schriftelijk en binnen 14 dagen na de afwijzing 

van de aanvraag te geschieden. Een brief of mailbericht gericht aan het overeengekomen 

contactadres van ons is voldoende.  

 

Omdat beschikbaarheid en de prijsstelling van een personenauto door de fabrikant kan worden 

aangepast, kunnen wij deze leaseovereenkomst ontbinden in het geval de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland de termijn voor haar besluit verlengt of indien zij u aangeeft uw aanvraag 

aan te houden in het geval van (dreigende) budgetoverschrijding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

Hoe sneller uw aanvraag tot subsidieverlening verwerkt is des te sneller kan uw auto worden 

besteld.  

 

o 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.  
o U zal de aanvraag tot subsidievaststelling zo spoedig mogelijk na tenaamstelling van het kenteken 
indienen.  
o 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, 
alsmede omtrent eventuele berichtgeving rondom het aanhouden of een verlenging van de beslistermijn.  
 
 

U kunt schriftelijk afzien van het recht op ontbinding van de leaseovereenkomst om reden van afwijzing van 
de subsidieaanvraag in het kader van de “Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren”. 
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Leeuwarden 
Jupiterweg 5a 

058 - 284 70 40 

Groningen 
Wismarweg 22b 

050 - 305 54 22 

infolease@bourguignon.nl 
bourguignonlease.nl 
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