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Definities 

Aanvullende voorwaarden : Deze voorwaarden 

Versie : 0.93 - maart 2019 

Algemene voorwaarden : Algemene voorwaarden keurmerk Private Lease 

 1.1 01-12-2017 

Leasemaatschappij : Vallei Autolease B.V. 

Maximaal aantal kilometers : het door de leasemaatschappij vastgelegd 

maximale aantal kilometers dat u met uw auto 

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. 

VAL : Vallei Autolease B.V., de leasemaatschappij met 

wie u een leaseovereenkomst heeft gesloten. 

 

Algemene zaken. 

De Aanvullende Voorwaarden Private Lease zijn van toepassing op de Leaseovereenkomst. 

 

VAL is gerechtigd de Aanvullende Voorwaarden Private Lease aan te passen aan gewijzigde 

omstandigheden. De gewijzigde versie(s) van de Aanvullende Voorwaarden Private Lease 

zal (zullen) uitsluitend van toepassing zijn op nieuwe – na het moment waarop de 

Aanvullende Voorwaarden Private Lease zijn gewijzigd– door VAL te sluiten 

leaseovereenkomsten. Voor u blijft gedurende de Leaseperiode de versie gelden die u vóór 

of bij het aangaan van de Leaseovereenkomst overhandigd heeft gekregen. 

 

VAL heeft te allen tijde het recht om u dan wel de Bestuurder zonder nadere motivering te 

weigeren. 

 

U zult de Verplichtingen nakomen en staat er voor in dat voor zover aan de orde ook de 

Bestuurder deze zal nakomen. Niet dan wel onjuiste nakoming door de Bestuurder van de 

Verplichtingen, komt voor Uw rekening en risico. 

 

De Leaseovereenkomst heeft als doel aan u het gebruiksrecht van het Voertuig te 

verschaffen. VAL blijft steeds volledig juridisch, economisch en fiscaal eigenaar van het 

Voertuig. 

 

Bij het aangaan van de Leaseovereenkomst bent u verplicht aan VAL een juiste en volledige 

opgave te doen van de door VAL of EDR gevraagde gegevens. 

Eventuele andere gegevens, feiten en omstandigheden, waarvan u kan inschatten dat deze 

invloed zouden kunnen hebben op de beslissing van VAL om u wel/niet een lease 

overeenkomst aan te bieden, dient u juist en volledig door te geven. 
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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 ook rechten en plichten voor u. Deze Verzekeringsvoorwaarden 

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

 

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

 een exemplaar van de Verzekeringsvoorwaarden heeft ontvangen; 

 kennis heeft genomen van de inhoud ervan, en; 

 deze zonder voorbehoud accepteert. 

 

De Voorwaarden Schade Verzekering Inzittenden (SVI) en Voorwaarden Ongevallen 

Inzittenden Verzekering (OIV/POI) zijn alleen van toepassing op de leaseovereenkomst als 

dit in de leaseovereenkomst zelf is vermeld. 

 

 

Aanvulling op artikel 7 
Wanneer eindigt de leaseperiode? 

 

Als vóór het verstrijken van de Leaseperiode de Kilometrage is bereikt, eindigt de 

Leaseovereenkomst voortijdig. In dat geval bent u verplicht om VAL een bedrag te betalen 

dat gelijk is aan de vergoeding die door u verschuldigd zou zijn indien u de 

Leaseovereenkomst na aanvang van het tweede jaar van de Leaseovereenkomst zou 

hebben opgezegd, zoals vermeld in artikel 47 van de Algemene Voorwaarden Keurmerk 

Private Lease en de aanvulling hierop in de Aanvullende Voorwaarden Private Lease. 

 

Op het moment dat dit van toepassing is kan de leasemaatschappij kijken of er een 

contractaanpassing gedaan kan worden om het contract in overleg met u te verlengen. De 

leasemaatschappij bepaald of dit wel/niet kan. 

 

Zie ook de aanvulling op artikel 28 van de algemene voorwaarden betreffende einde 

leaseperiode i.v.m. diefstal of schade. 

  

AANVULLENDE VOORWAARDEN OP DE ALGEMENE 
VOORWAARDEN KEURMERK PRIVATE LEASE 



 

 

Vallei Autolease B.V. Pagina 4 van 18  versie 0.93 – maart 2019 

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 originele rijbewijs meenemen. Een kopie wordt niet geaccepteerd. 

Door het ondertekenen van de Inzetverklaring accepteert (de Bestuurder namens) u het 

Voertuig conform de Inzetverklaring en neemt (de Bestuurder namens) u het Voertuig in 

ontvangst. 

 

 

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

 

Het kentekenbewijs wordt op naam van u gesteld. Hier kan vanaf geweken worden. De 

leasemaatschappij is de beslissende in deze. Het bewijs van eigendom, genaamd de 

“tenaamstellingscode”, is altijd in bezit van VAL. 

 

 

Aanvulling op artikel 12 & 39 
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 de Algemene en Aanvullende voorwaarden ook van toepassing. 

Indien er dus geen aparte afspraken gemaakt zijn wordt vervangend vervoer na 72u 

vergoedt gedurende de reparatie duur. De kosten van de eerste 72u zullen aan u 

doorbelast worden. 

 

 

Aanvulling op artikel 13 
Welke kosten van gebruik zijn niet in het termijnbedrag inbegrepen? 

 

De hoogte van de kosten die niet zijn inbegrepen in het Termijnbedrag, zoals bedoeld in 

artikel 13 van de Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease, is gelijk aan de hoogte 

van de kosten zoals die aan VAL zijn berekend, door VAL zijn gemaakt dan wel door VAL 

zijn vastgesteld. 

 

In aanvulling op artikel 13 van de algemene voorwaarden zijn bijvoorbeeld de volgende 

kosten ook niet in het termijnbedrag inbegrepen: vervanging/reparatie aan banden 

behoudens normale slijtage, kosten verband houdende met het verhelpen van de gevolgen 

na het tanken van verkeerde brandstof waaronder inzetten hulpdienst en/of vervangend 

vervoer en vervanging en/of reparatie van onderdelen die veroorzaakt zijn door nalatigheid 

of onzorgvuldig gebruik behoudens normale slijtage en/of mechanische tekortkomingen, 

aanmaak van nieuwe sleutels i.v.m. vermissing. 
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Aanvulling op artikel 20 
Wat zijn de betalingsvoorwaarden? 

 

U machtigt VAL om alle door u op grond van of in samenhang met de Leaseovereenkomst 

en de Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease en de Aanvullende Voorwaarden 

Private Lease aan VAL verschuldigde bedragen, via een automatische SEPA-incasso te 

incasseren van Uw bankrekening. 

 

Het termijnbedrag is bij vooruitbetaling verschuldigd. 

 

VAL stuurt u voorafgaand aan de automatische SEPA-incasso een factuur waarop wordt 

vermeld: 

 de hoogte van de te incasseren bedragen; en 

 de datum van de incasso, zijnde de eerstvolgende incassodatum gelegen na de 

factuurdatum. 

Na het storneren van de automatische SEPA-incasso bent u verantwoordelijk voor het 

zelfstandig overmaken van de verschuldigde bedragen. U dient ervoor zorg te dragen dat 

binnen 14 (veertien) dagen nadat (een gedeelte van) het Termijnbedrag of een ander aan 

VAL uit hoofde van de Leaseovereenkomst verschuldigd bedrag is gestorneerd, het 

verschuldigde bedrag alsnog is bijgeschreven op de bankrekening van VAL. Hierbij blijft 

het overige bepaalde in dit artikel onverkort van toepassing. 

 

Schade aan, het (tijdelijk) niet kunnen gebruiken van en/of het (tijdelijk) verlies van het 

Voertuig doen in geen enkel opzicht af aan nakoming van de Verplichtingen, tenzij VAL 

schriftelijk aan U heeft medegedeeld dat u de nakoming van de betalingsverplichting mag 

opschorten. 
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Aanvulling op artikel 22 
Wat kan er gebeuren als het termijnbedrag of andere bedragen niet tijdig betaald 

worden? 

 

De ontbindingsvergoeding die u wegens niet betaling aan de leasemaatschappij moet 

betalen is gelijk aan de vergoeding die op grond van artikel 46 en 47 van de Algemene 

voorwaarden aan de leasemaatschappij moet betalen. 

 

 

Aanvulling op artikel 25 
Hoe is het risico verzekerd of afgedekt voor aan of met het voertuig veroorzaakte 

schade? 

 

VAL draagt zorg voor verzekering tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid 

voortvloeiende uit het gebruik van het Voertuig en – indien van toepassing en 

aangekoppeld aan het Voertuig – een caravan of aanhangwagen. De regelingen van de 

afgesloten verzekeringen zijn terug te vinden in de van toepassing zijnde 

verzekeringsvoorwaarden, welke bij de Leaseovereenkomst zijn gevoegd. 

 

Als er contractueel een ‘ongevallen inzittenden’-verzekering, een schadeverzekering 

inzittenden en/of een rechtsbijstandsverzekering met betrekking tot ongevallen 

voortvloeiende uit het gebruik van het Voertuig en – indien van toepassing – een caravan 

of aanhangwagen is overeengekomen, draagt VAL zorg voor het afsluiten van deze 

verzekeringen. Indien dergelijke verzekeringen overeengekomen zijn, dan zijn de 

regelingen van die verzekeringen terug te vinden in de verzekeringsvoorwaarden die bij 

de Leaseovereenkomst zijn gevoegd. 

 

De verzekeringsvoorwaarden bevatten diverse bepalingen die enkel de relatie tussen VAL 

en de verzekeringsmaatschappij betreffen. Denk aan bepalingen over premiebetaling, 

bonusmalusregeling, aan- en afmelding en royement. Deze bepalingen zijn niet op u van 

toepassing. De bepalingen van de verzekeringsvoorwaarden die van belang zijn voor de 

dekking, uitsluiting van dekking, verplichtingen bij schade en andere bepalingen die gezien 

hun tekst of strekking ook betrekking hebben op u als houder van het voertuig of de 

bestuurders, gelden wel tussen u en ons. Voor zover de verzekeringsvoorwaarden 

bepalingen bevatten die strijdig zijn met bepalingen in de Algemene Voorwaarden 

Keurmerk Private Lease, gelden in plaats van die strijdige voorwaarden, de voorwaarden 

van het Keurmerk Private Lease als deze gunstiger voor u zijn. 

 

De kosten van de verzekering indien contractueel overeengekomen zijn in het 

Termijnbedrag inbegrepen, met in achtneming van het volgende: 

 alle eventuele risico’s, die onder de geldende verzekeringsvoorwaarden niet, of niet 

volledig gedekt zijn, komen voor Uw rekening; 

 schade aan of verlies van zich in/aan het Voertuig bevindende niet aan VAL 

toebehorende eigendommen, waaronder de door u voor eigen rekening 

aangebrachte extra accessoires, reclame-uitingen en/of uitrusting ten behoeve van 

de uitoefening van beroep of bedrijf door u en/of – voor zover aan de orde - de 

Bestuurder, komt niet voor rekening van VAL, maar blijft voor Uw rekening en/of – 

voor zover aan de orde - de Bestuurder, tenzij deze schade door derden wordt 

vergoed; 
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Door ondertekening van de Leaseovereenkomst verklaart u – voor zover van toepassing - 

een afschrift te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van de 

verzekeringsvoorwaarden en deze onverkort te accepteren. 

 

Na afloop van de Leaseovereenkomst ontvangt u op verzoek een overzicht van het aantal 

de schadevrije jaren gedurende de Leaseperiode van VAL. 

 

 

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

 

U bent per Casco Schadegeval waarvan melding gedurende de Leaseperiode heeft 

plaatsgevonden een eigen bijdrage verschuldigd, tenzij de volledige schade op een derde 

is verhaald. Bij WA schade berekenen wij geen eigen risico. 

De eigen bijdrage bedraagt bij aanvang van de Leaseovereenkomst nooit meer dan € 500,- 

per Schadegeval.  

De eigen bijdrage wordt verhoogd tot een max van € 500,- (indien eigen bijdrage lager is 

dan € 500,- bij ingaan van het contract) als er binnen een periode van 12 (twaalf) maanden 

meer dan 2 (twee) Schadegevallen zijn ontstaan. De verhoging geldt voor de resterende 

duur van de Leaseperiode. De verhoging geldt niet indien u het volledige schadebedrag 

heeft vergoed. Als de schade is verhaald op een derde, betaalt VAL u de eigen bijdrage in 

verband met die schade terug. 

 

 

Aanvulling op artikel 27 
Zijn er andere verzekeringen van toepassing?  

 
Standaard wordt er een Ongevallen Inzittendenverzekering afgesloten.  

Standaard verzekerde bedragen per zitplaats (ongeacht het aantal zitplaatsen): 

A. EUR 10.000,–– ingeval van overlijden.  

B. EUR 20.000,–– ingeval van blijvende invaliditeit. 

 

Vrijwillig kunt u ook kiezen voor een Schade inzittenden Verzekering. 

 

Deze vrijwillige verzekering biedt als gevolg van een verkeersongeval, dekking voor:  

1. schade door blijvende invaliditeit of overlijden;  

2. schade door gederfde levensvreugde (smartengeld);  

3. schade door gederfde inkomsten;  

4. schade aan zaken die behoren tot de particuliere huishouding van een verzekerde, 

met uitzondering van geld, girobetaalkaarten, bankcheques en ander 

geldswaardig papier. 

 

Indien de verzekerde geheel of gedeeltelijk recht heeft op vergoeding krachtens een 

andere verzekering of op uitkeringen of verstrekkingen uit andere hoofde, kan voor dat 

deel geen beroep worden gedaan op deze verzekering.  

Uitgezonderd hiervan zijn vergoedingen uit hoofde van een Ongevallen Inzittenden 

Verzekering. 

Deze dekking geldt voor zowel privé- als zakelijk gebruik van de auto en is 7 dagen per 

week, 24 uur per dag van toepassing. 

Het verzekerde bedrag voor deze verzekering is gemaximeerd tot EUR 1.000.000,–– per 

gebeurtenis, per motorrijtuig voor alle verzekerden tezamen. 
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Aanvulling op artikel 28 
Wat moet ik doen bij casco- of WA-schade? 

 

Als bij een Schadegeval lichamelijk letsel waarvoor medische hulp ingeroepen moet worden 

ontstaat, dient u altijd een proces-verbaal te laten opmaken en een afschrift daarvan zo 

spoedig mogelijk aan de verzekeraar en VAL te overleggen. Indien derden betrokken zijn, 

dient u dit te doen indien en voor zover dat mogelijk is. U dient zich te onthouden van 

handelingen, toezeggingen en verklaringen, waaruit enige erkenning tot aansprakelijkheid 

kan worden afgeleid en zich in het algemeen onthouden van alles wat de belangen van de 

verzekeraar en/of VAL kan schaden. 

 

In geval van diefstal of vermissing van, vandalisme aan en/of (poging tot) inbraak in het 

Voertuig, dient u altijd een proces-verbaal te laten opmaken en een afschrift daarvan 

binnen 48 uur aan VAL te overleggen. 

 

In geval van diefstal of vermissing van het Voertuig, dient u binnen 48 uur alle sleutels, 

bescheiden en ter beperking van braak- en diefstalschade verwijderbare delen van  

audio-, beveiligings- en communicatieapparatuur betrekking hebbend op het Voertuig, aan 

VAL ter beschikking te stellen. 

 

In geval schade, overkomen aan of veroorzaakt met het Voertuig, dient u VAL (indien 

mogelijk) onmiddellijk telefonisch en vervolgens binnen 48 uur ook door middel van een 

volledig ingevuld en door alle betrokken partijen ondertekend Europees Schade Formulier, 

in kennis te stellen. Tevens dient u zo spoedig mogelijk enkele foto’s en/of schriftelijke 

verklaringen van getuigen, die op de gebeurtenis betrekking hebben, aan VAL over te 

leggen. Als, na herhaald verzoek, geen schriftelijke schademelding heeft plaatsgevonden, 

behoudt VAL zich het recht voor om het schadebedrag, eventueel vermeerderd met kosten, 

op u te verhalen. 

 

In geval van schade aan het Voertuig, dient u ervoor zorg dragen dat: 

 het Voertuig zoveel mogelijk binnen 60 dagen na schadedatum is hersteld, tenzij 

anders door VAL is aangegeven; 

 alle door VAL te geven instructies worden opgevolgd; 

 alle inlichtingen ter zake, die voor VAL van belang zijn worden verstrekt; en 

 op verzoek van VAL, elke aanspraak op schadeloosstelling met betrekking tot het 

Voertuig die u ten opzichte van derden heeft, aan VAL over worden gedragen. 

Ingeval van niet-nakoming van voormelde verplichtingen of het niet (juist) 

opvolgen van de door VAL te geven instructies, bent u verplicht de schade te 

vergoeden die VAL als gevolg daarvan lijdt.  

 

De Leaseovereenkomst eindigt alleen dan automatisch als: 

 het Voertuig niet binnen 30 dagen na aangifte van diefstal of vermissing van het 

Voertuig, weer in de macht van VAL is gebracht; en/of 

 aan het Voertuig zodanige (aanrijdings-)schade is toegebracht of ontstaan, dat naar 

het oordeel van de betrokken verzekeringsmaatschappij(en), de eventueel 

ingeschakelde schade-expert(s) en/of VAL herstel in economisch of technisch 

opzicht niet mogelijk of niet opportuun is. 
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Aanvulling op artikel 29 en 42 
Heb ik bij pech of een ongeval recht op hulp bij vervoer van het voertuig en van de 

inzittenden? 

 

Bij calamiteiten en/of pech ten aanzien van het Voertuig in Nederland of het buitenland 

kunnen u en – voor zover aan de orde – de Bestuurder altijd een beroep doen op de 

hulpdienst van VAL. De hulpdienst van VAL zal er in een voorkomend geval voor zorgdragen 

dat een noodreparatie ter plekke wordt uitgevoerd, of, als dat niet mogelijk, dat het 

Voertuig en de inzittenden naar een op dat moment nader te bepalen plaats worden 

vervoerd.  

Gedetailleerde informatie omtrent deze hulpdienstverlening en aanwijzingen hoe te 

handelen bij calamiteiten en/of pech ten aanzien van het Voertuig, staan vermeld in de 

van VAL ontvangen Berijderhandleiding. 

Met inachtneming van artikel 12 van de Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease 

en artikel 13 van de Aanvullende Voorwaarden Private Lease, komen de via en na 

toestemming van (de hulpdienst van) VAL door u dan wel de Bestuurder gemaakte 

redelijke kosten van noodzakelijke reparaties en schadeherstel voor rekening van VAL. 

Indien u en/of – voor zover aan de orde - de Bestuurder in verband met calamiteiten en/of 

pech: 

 het Voertuig achterlaat bij een derde in Nederland dan wel in het buitenland; en/of 

 tijdelijk gebruik maakt van een vervangend Voertuig van een derde in Nederland 

dan wel in het buitenland, 

 dient u en/of – voor zover aan de orde - de Bestuurder zelf zorg te dragen voor het 

ophalen van de leaseauto en het retour brengen van de vervangende auto. 
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Aanvulling op artikel 32: 
Hoe moet met het voertuig worden omgegaan? 

 

Het Voertuig mag uitsluitend gebruikt worden in de landen als vermeld op het 

verzekeringsbewijs dat afgegeven is door de verzekeraar. 

 

U dient het voertuig als “goed huisvader“ te gebruiken en de auto in schone en goede staat 

te houden. 

 

Het Voertuig mag gebruikt worden voor het trekken van een caravan of aanhangwagen, 

mits aan de geldende voorschriften van de fabrikant en de wettelijke bepalingen wordt 

voldaan. 

 

Tenzij anders overeengekomen, is het niet toegestaan om het vermogen en/of koppel van 

het Voertuig te (laten) vergroten. Indien VAL zich daarmee schriftelijk akkoord heeft 

verklaard, is vergroting van het vermogen alleen toegestaan indien dit gebeurt op legale 

wijze zoals door middel van het zogenaamde “chiptunen”. In alle gevallen komen de 

eventuele financiële gevolgen die zijn verbonden aan het vergroten van het vermogen van 

het Voertuig voor Uw rekening en risico. 

 

Als met het Voertuig een misdrijf is begaan, bijvoorbeeld doorrijden na een aanrijding, 

verplicht u zich – conform de geldende regelgeving, waaronder de Wegenverkeerswet – 

om binnen 48 uur na het desbetreffende misdrijf dan wel het verzoek van VAL daartoe, de 

naam en het volledige adres van de berijder ten tijde van het begaan van het misdrijf, 

bekend te maken aan VAL en aan de politie. 

 

U vrijwaart VAL ter zake van alle aanspraken op grond van overtreding van wetten, 

verordeningen en anderszins geldende bepalingen die betrekking hebben op het gebruik 

van het Voertuig, met uitzondering van aansprakelijk die verband houden met de 

verzekering van het Voertuig en/of de verzekeringsdekking, ook indien deze het gevolg 

zijn van het gebruik door personen die voor dat gebruik geen toestemming hadden van u 

en/of de Bestuurder. 

Ingeval van herhaalde overtredingen en/of misdrijven begaan met het Voertuig, is VAL 

gerechtigd de Leaseovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. 

 

U en – voor zover aan de orde - de Bestuurder verklaren ermee bekend te zijn dat 

inbeslagname van het Voertuig door de politie kan plaatsvinden bij constatering van een 

ernstige overschrijding van de ter plaatse geldende maximumsnelheid of op andere 

gronden. Als het Voertuig in beslag wordt genomen, komen alle kosten, waaronder de 

juridische kosten, om teruggave van het Voertuig te verkrijgen, voor Uw rekening. In geval 

van verbeurdverklaring van het Voertuig door de rechter, bent u gehouden VAL volledig 

schadeloos te stellen. 
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Aanvulling op artikel 33 
Wie mogen het voertuig besturen? 

 

U en – voor zover aan de orde - de Bestuurder dienen bekwame berijders te zijn die 

minimaal drie jaar in het bezit zijn van een in Nederland geldig rijbewijs. U als contractant 

blijft verantwoordelijk voor de auto. 

 

 

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

 

U kunt, in afwijking van het bepaalde in de eerste alinea van artikel 39 van de Algemene 

Voorwaarden Keurmerk Private Lease, eerder dan na 72 uur een vervangend voertuig ter 

beschikking gesteld krijgen wanneer een reparatie en/of de APK binnen Nederland moet 

worden uitgevoerd en het Voertuig niet kan worden gebruikt. Deze mogelijkheid bestaat 

alleen indien dit in de Leaseovereenkomst is overeengekomen.  

Tenzij in de Leaseovereenkomst anders overeengekomen, is het vervangend voertuig als 

bedoeld in artikel 39 van de Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease van de 

kleinste (huur)klasse A. Dit betreft bijvoorbeeld een VW Up. 

 

 

Aanvulling op artikel 44 
Hoe worden boetes en naheffingen parkeerbelasting en dergelijke afgehandeld? 

 

Boetes voor verkeersovertredingen, (naheffingen) parkeerbelasting en de gevolgen van 

andere maatregelen in verband met het gebruik van het Voertuig komen voor uw rekening. 

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

de leasemaatschappij de bekeuring ontvangt belast de leasemaatschappij de bekeuring 

aan u door.  

Boetes voor verkeersovertredingen begaan in het buitenland worden op eenzelfde wijze 

afgehandeld, tenzij in het land waar de verkeersovertreding begaan is andere procedures 

dan in Nederland gelden, in welk geval VAL contact met u zal opnemen over de afhandeling 

van de boete(s).  

 

 

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

 

Indien u de Leaseovereenkomst opzegt conform het bepaalde in artikel 46 van de 

Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease, bent u een opzeggingsvergoeding aan 

VAL verschuldigd. VAL hanteert voor de berekening daarvan de regeling als genoemd onder 

A in artikel 47 van de Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease. Dit betekent dat 

de hoogte van de opzeggingsvergoeding gelijk is aan een vaste percentage 

vermenigvuldigd met het bedrag van de gezamenlijke Termijnbedragen die u zonder 

opzegging nog zou moeten betalen.  

 

U kunt Uw opzeggingsverklaring sturen naar Vallei Autolease, Galileistraat 27-29, 

3902 HR Veenendaal. 

Als u de Leaseovereenkomst per e-mail of internet met VAL bent aangegaan, kunt u de uw 

opzeggingsverklaring ook versturen naar operationeel@valleiautolease.nl. 



 

 

Vallei Autolease B.V. Pagina 12 van 18  versie 0.93 – maart 2019 

U kunt in bepaalde situaties de leaseovereenkomst kosteloos opzeggen bij verlies van 

inkomen. 

U dient ons wel bewijs te leveren van dit verlies van inkomen en dat u hierdoor niet meer 

instaat bent de maandelijkse termijnen te voldoen. 

 

In de volgende situatie kunt u uw leaseovereenkomst kosteloos opzeggen: 

 Indien er sprake is van een gedwongen ontslag waarbij u geen schuld heeft. U kunt 

dit aantonen doordat u recht op een WW- uitkering heeft. 

 Indien u 80% of meer arbeidsongeschikt bent verklaard. Dit kunt u aantonen met 

een besluit van een bevoegde instantie (UWV) waarin dit vermeld is. 

 

Voor kosteloos inleveren zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

U moet de overeenkomst opzeggen binnen drie maanden nadat u de definitieve beslissing 

of uitspraak van de genoemde situatie heeft ontvangen. 

 Bij het opzeggen van de leaseovereenkomst moet u aan alle verplichtingen van de 

leaseovereenkomst hebben voldaan. U mag bijvoorbeeld geen betalingsachterstand 

hebben. 

 U moet de auto inleveren zoals is afgesproken in de overeenkomst en de voor u 

geldende voorwaarden. 

 De leaseovereenkomst wordt beëindigd op de laatste dag van de maand waarin u 

alle stukken die wij nodig hebben om de situatie te kunnen beoordelen heeft 

aangeleverd. 

 Wij zullen geen kosten voor voortijdige beëindiging in rekening brengen maar 

mogen wel kosten in rekening brengen als u meer kilometers heeft gereden dan 

afgesproken. Dit zoals vermeld in de leaseovereenkomst en de voor u geldende 

voorwaarden. 

 Ook mogen wij het eigen risico in rekening brengen als er bij het inleveren schades 

aan de auto worden vastgesteld. 
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Aanvulling op artikel 47 
Hoe wordt de hoogte van de opzeggingsvergoeding bepaald bij opzegging na het eerste 

jaar? 

 

Indien u de Leaseovereenkomst opzegt conform het bepaalde in artikel 46 van de 

Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease, bent u een opzeggingsvergoeding aan 

VAL verschuldigd. VAL hanteert voor de berekening daarvan de regeling als genoemd onder 

A in artikel 47 van de Algemene Voorwaarden Keurmerk Private Lease. Dit betekent dat 

de hoogte van de opzeggingsvergoeding gelijk is aan een vaste percentage 

vermenigvuldigd met het bedrag van de gezamenlijke Termijnbedragen die u zonder 

opzegging nog zou moeten betalen. 

Een rekenvoorbeeld: 

het vaste percentage is 40% en het Termijnbedrag € 200,-. De overeengekomen 

Leaseperiode is 36 maanden. Indien u opzegt tegen het begin van de 25e maand, dan 

resteren 12 maanden. Zonder de opzegging zou u nog 12 maanden x € 200,- = € 2.400,- 

moeten betalen. De opzeggingsvergoeding bedraagt dan 40% van € 2.400,- = € 960,-. 

Bij de opzegging berekent VAL ook het maximum (plafond): wanneer u had gekozen voor 

een Leaseperiode van 24 maanden zou het Termijnbedrag in dit geval € 230,- zijn geweest 

en zou het maximum € 230 - € 200 = € 30,- x 24 maanden = € 720,- zijn geweest. 

Wanneer het maximum lager ligt dan de berekende opzeggingsvergoeding, hanteert VAL 

het maximum als opzeggingsvergoeding. 

Het vaste percentage is afhankelijk van het segment waartoe het Voertuig behoort. VAL 

hanteert de volgende segmenten en vaste percentages: 

 A-segment (bijvoorbeeld een Seat Mii): 35%; 

 B-segment (bijvoorbeeld een Volkswagen Polo): 35%; 

 C-segment (bijvoorbeeld een Audi A3): 40%; 

 D-segment (bijvoorbeeld een Volkswagen Passat): 40%; 

 E-segment (bijvoorbeeld een Audi A6): 40%. 

In de Leaseovereenkomst is vermeld tot welk segment het Voertuig behoort en welk vast 

percentage wordt gebruikt bij de berekening van de opzeggingsvergoeding. 

 

U kunt Uw opzeggingsverklaring sturen naar Vallei Autolease, Galileistraat 27-29, 

3902 HR Veenendaal. 

Als u de Leaseovereenkomst per e-mail of internet met VAL bent aangegaan, dan kunt u  

uw opzeggingsverklaring ook versturen naar operationeel@valleiautolease.nl. 

  

mailto:operationeel@valleiautolease.nl
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Aanvulling artikel 65 
Worden mijn persoonsgegevens geregistreerd? 

 

VAL behoudt zich het recht voor om alle persoonsgegevens die u aan VAL verstrekt, te 

verwerken, op te slaan, te bewaren en te gebruiken. Meer informatie over de wijze van 

verwerking en de doeleinden voor die verwerking is opgenomen in het privacy statement 

van VAL, dat bij het aangaan van de Leaseovereenkomst aan u wordt verstrekt en dat te 

raadplegen is op de website van VAL. 

 

 

Aanvulling op Artikel W 
Inlevering en afhandeling van bij inname aan het voertuig geconstateerde schade. 

 

In aanvulling op het bepaalde in onderdeel W van de Algemene Voorwaarden Keurmerk 

Private Lease geldt dat u bij de beëindiging van de Leaseovereenkomst het Voertuig 

compleet, in goede en schone staat samen met de sleutel(s), de reservesleutel(s), het 

complete kentekenbewijs de overige bescheiden inclusief mogelijke codes en alle 

accessoires welke begrepen zijn in het Termijnbedrag, in dient te leveren bij VAL. Indien 

het Voertuig, op verzoek van u en na goedkeuring van VAL, op een andere plaats wordt 

achtergelaten, zal het Voertuig door dan wel namens VAL voor rekening en risico van u ten 

behoeve van de inlevering naar VAL worden gebracht. Indien de bescheiden en toebehoren 

niet gelijktijdig met het Voertuig worden ingeleverd, dient u ervoor zorg te dragen dat de 

ontbrekende bescheiden en toebehoren uiterlijk binnen 24 uur alsnog bij VAL worden 

ingeleverd. 

Bij de beëindiging van de Leaseovereenkomst dient het Voertuig in de oorspronkelijke staat 

terug te worden gebracht door middel van het (laten) verwijderen van: 

 de voor eigen rekening aangebrachte extra accessoires en/of uitrusting ten behoeve 

van de uitoefening van beroep of bedrijf door u of – voor zover aan de orde - de 

Bestuurder; en/of 

 de voor eigen rekening dan wel als component van het Termijnbedrag aangebrachte 

reclame-uitingen. De extra accessoires en/of uitrusting ten behoeve van de 

uitoefening van beroep of bedrijf door u en/of – voor zover aan de orde – de 

Bestuurder welke zijn aangebracht als component van het Termijnbedrag, mogen 

alleen door of in opdracht van VAL worden verwijderd. De kosten verbonden aan 

het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van het Voertuig, komen altijd voor 

uw rekening. 

 

Indien u aan het einde van de Leaseperiode onwillig bent om het Voertuig met alle 

toebehoren in te leveren, heeft VAL het recht om het Voertuig te vorderen. U bent gehou-

den om alle als gevolg van de niet tijdige inlevering opkomende kosten en schade aan VAL 

te voldoen. 

 

De auto zal bekeken worden door een externe schade expert volgens het aan u verstrekte 

Innameprotocol. 
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Bij de beëindiging van de Leaseovereenkomst vindt afrekening plaats van eventuele meer 

of minder gereden kilometers (zie ook Aanvullende Voorwaarde Minder kilometers), zulks 

met verrekening van eventuele tussentijdse afgerekende meer of minder gereden 

kilometers, tegen de in de Leaseovereenkomst genoemde verrekenprijs. De eventueel met 

een vervangend Voertuig gereden kilometers, worden beschouwd als zijnde gereden met 

het Voertuig en opgeteld bij het met het Voertuig gereden aantal kilometers. 
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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. 

 

 

Minderkilometers 

Als gedurende de Leaseperiode blijkt dat de Kilometrage niet zal worden bereikt, kan u 

aan VAL verzoeken de Leaseperiode te verlengen en/of de Kilometrage te verlagen. Als 

Partijen daadwerkelijk een verlenging van de Leaseperiode en/of verlaging van de 

Kilometrage overeenkomen, blijven de bepalingen uit de Leaseovereenkomst, de Algemene 

Voorwaarden Keurmerk Private Lease en de Aanvullende Voorwaarden Private Lease 

onverkort van toepassing gedurende de initieel overeengekomen Leaseperiode en/of de 

verlenging. Hetzelfde geldt als om enig andere reden een verlenging van de Leaseperiode 

en/of verlaging van de Kilometrage wordt overeengekomen. 

 

Indien aan het einde van de Leaseperiode blijkt dat u in totaal minder kilometers heeft 

gereden dan het Kilometrage, dan vergoedt VAL u deze minderkilometers tot een 

maximum van 10% van het Kilometrage.  

 

 

Termijnbedrag 

Het Termijnbedrag is altijd inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. 

 

Het Termijnbedrag is berekend aan de hand van de gegevens welke bekend zijn op het 

moment van het sluiten van de Leaseovereenkomst en rekening houdend met de 

Leaseperiode en de Kilometrage. 

 

De Leaseovereenkomst vermeldt voor zowel méér als voor minder dan de Jaarkilometrage 

gereden kilometers een prijs per respectievelijk meer of minder gereden kilometer. 

  

Extra Aanvullende Voorwaarden 
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Winterbanden 

Als er in de Leaseovereenkomst een regeling voor winterbanden is overeengekomen, 

worden na verzoek van u of – voor zover aan de orde - de Bestuurder – op afspraak 

maximaal twee keer per jaar de velgen en/of banden gewisseld.  

 

Tenzij anders is overeengekomen, verplicht u en – voor zover aan de orde - de Bestuurder 

zich de wintervelgen en/of -banden uiterlijk voor 31 maart te laten wisselen voor de 

zomervelgen en/of –banden. U en – voor zover aan de orde - de Bestuurder kan de 

zomervelgen en/of –banden vanaf 1 november voor de wintervelgen en/of -banden laten 

wisselen. 

 

Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen en/of indien mogelijk, worden 

de winterbanden op stalen velgen en tenminste één velgmaat kleiner dan de normale 

velgmaat, gemonteerd. Het merk winterbanden en de leverancier daarvan worden 

exclusief door VAL bepaald.  

 

VAL kan bepalen dat bij de uitvoering van de regeling voor winterbanden gebruik wordt 

gemaakt van gebruikte banden. 

 

 

Bevoegde rechter 

Geschillen tussen u en VAL worden steeds beslecht door de Geschillencommissie Private 

Lease. Een geschil wordt uitsluitend door de gewone rechter beslecht in het geval dat VAL 

een geschil bij de Geschillencommissie Private Lease aanhangig wil maken, maar u VAL 

niet binnen 5 (vijf) weken laat weten dat u daarmee instemt. Doet zich een dergelijke 

situatie voor, dan zal het geschil worden berecht door de bevoegde rechter binnen wiens 

arrondissement de statutaire vestigingsplaats van VAL is gelegen. VAL zal zich ook tot die 

bevoegde rechter wenden in het geval dat VAL besluit een door de Geschillencommissie 

Private Lease gegeven bindend advies binnen 2 (twee) maanden ter toetsing aan de 

gewone rechter voor te leggen. 
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Vooruitbetaling 
U kunt eigen geld aanwenden voor een vooruitbetaling. Wij kunnen u hiertoe niet 

verplichten. U kunt een vooruitbetaling eenmalig doen en enkel voorafgaand aan de 

leaseperiode. Een vooruitbetaling wordt door ons in mindering gebracht op de som van de 

door u te betalen maandtermijnen van het leasecontract. De vooruitbetaling verlaagt 

evenredig uw maandtermijn. De vooruitbetaling is een definitieve betaling aan de 

leasemaatschappij en kan niet worden teruggevorderd anders dan bij een voortijdige 

beëindiging van het leasecontract, zoals hieronder is beschreven. Vooruitbetalingen 

kunnen in geval van een faillissement slechts worden teruggevorderd indien er na 

afwikkeling voldoende middelen aanwezig zijn. U mag niet méér vooruitbetalen dan de 

helft van alle leasetermijnen tezamen. Over het saldo van uw vooruitbetaling wordt geen 

rente vergoed en de vooruitbetaling vermindert niet de in de leasetermijnen opgenomen 

rentebedragen. Het is niet mogelijk om dit bedrag gedurende de looptijd van het 

leasecontract te verhogen of te verlagen. Mocht het leasecontract onverhoopt eerder 

eindigen, dan ontvangt u het resterende bedrag van de vooruitbetaling, naar evenredigheid 

van de nog resterende looptijd van het leasecontract, binnen 65 dagen na datum einde 

contract – na verrekening met eventuele bedragen die wij nog van u te vorderen hebben 

- terug.  

 

Voorbeeld: 

U heeft een bedrag van € 2.700 vooruitbetaald voor een contract van 36 maanden. De 

door u te betalen leasetermijnen zijn daardoor met € 75 (€ 2.700 / 36) verlaagd. Mocht 

het contract na 17 maanden worden beëindigd, dan ontvangt u een gedeelte retour. De 

berekening is als volgt: 19 maanden resterend, dus u krijgt 19/36e deel van € 2.700,-- 

ofwel € 1.425 retour (minus eventueel te verrekenen bedragen). 

 

Indien u van deze faciliteit gebruik maakt, dan zullen wij: 

 u bij het leasecontract een overzicht verstrekken waarin u van alle maanden in de 

leaseperiode kunt zien wat het (administratieve) saldo van uw vooruitbetaling is;  

 u eenmalig een rekening sturen voor dit bedrag onder de noemer ‘vooruitbetaling 

leasetermijnen’; 

 in onze administratie maandelijks een gelijk bedrag toerekenen aan uw 

leasecontract. U kunt niet meer over het vooruitbetaalde bedrag beschikken en het 

is niet mogelijk om dit bedrag gedurende de leaseperiode te wijzigen; 

 de eventuele administratievergoeding voor deze faciliteit op het leasecontract 

vermelden. 


