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Privé Leaseovereenkomst: 343xxxx 

 

A van Voorbeeld 

Straatnaamplantsoen 31  

9876 BX Woonplaats 

Geboortedatum: 22-08-1979 

 

hierna te noemen "Klant" 

Athlon Car Lease Nederland B.V. 

Veluwezoom 4 

1327 AG Almere 

KvK: H331368710000 

 

hierna te noemen “Athlon” 

Klant en Athlon sluiten een contract voor het gebruik van een Voertuig en aanvullende services (de 

“Privé Leaseovereenkomst”) en komen hierin het volgende overeen: 

1  PRODUCT 

1 .1  Het  Voertu ig  

Athlon stelt de volgende auto aan Klant beschikbaar op basis van operational lease. Athlon blijft 

eigenaar van het Voertuig. 

 

Voertuig:  Merk type en uitvoering  

 

Kleur: Naam van de kleur 

Bekleding:  Bijpassend 

   

Opties:  Nvt.

1.2  De Services  

De Privé Leaseovereenkomst bevat standaard de volgende services:  

 Wegenbelasting 

 Verzekering 

 Reparatie en 

onderhoud 

 Zomerbanden  

 Hulpdienst 

 Protectieplan 

 Vervangend vervoer 

na 72 uur in 

Nederland, 

Voertuigklasse A 

1.3  De modules  

Klant heeft aanvullend de volgende modules gekozen: 

Module Bedrag per maand Inclusief Ja/Nee 

Meerprijs voor gekozen kleur € 7,00 J / N 

Opel Karl - Edition Plus € 10,00 J / N 

All season banden - cat A € 11,00 J / N 

Ongevallenverzekering Inzittenden - OVI € 2,00 J / N 

Schade Verzekering Inzittenden - SVI € 5,00 J / N 

Verlaging Eigen Risico 

De standaard Eigen Bijdrage van € 300,- is verlaagd naar € 150,- 

€ 9,00 J / N 

Vervangend vervoer - cat A 

Internationaal, bij reparatie, onderhoud en schade, na 24 uur, 

gelijkwaardig voertuig 

€ 7,00 J / N 

 

De inhoud van deze services en modules is beschreven in de Aanvullende Voorwaarden Athlon Privé 

Lease.  
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1.4  Maandbedrag 

Het maandbedrag inclusief btw is € 291 en is gebaseerd op de volgende gegevens: 

 

Leaseperiode: 60 maanden 

Kilometrage:  0 tot 10.000 per jaar 

De kosten van de gekozen modules zijn opgenomen in het maandbedrag. 

1.5  Meer  of  minder  k i lometers  

Elke twaalf maanden na ingangsdatum en aan het eind van de Leaseperiode, na inlevering van de 

auto, stelt Athlon vast hoeveel kilometers de auto heeft gereden. De klant is verplicht om binnen vijf 

werkdagen de actuele kilometerstand door te geven als Athlon daartoe verzoekt. Op basis hiervan 

berekent Athlon de gemiddeld gereden kilometers per jaar. In de onderstaande gevallen past Athlon 

de kilometerbundel en het maandbedrag van de Klant aan en/of volgt er een afrekening van de meer 

gereden kilometers. Athlon neemt in deze gevallen contact op met de klant. 

 

Méér kilometers 

Heeft de Klant gemiddeld méér dan 500 kilometers boven de kilometerbundel gereden gerekend vanaf 

de ingangsdatum, dan past Athlon de kilometerbundel en het maandbedrag aan. In de onderstaande 

tabel staan de kilometerbundels en bijbehorende maandbedragen. Het aangepaste maandbedrag geldt 

met terugwerkende kracht voor de gehele Leaseperiode. De Klant ontvangt hiervoor een factuur.  

Is de hoogste kilometerbundel met meer dan 500 kilometer overschreden, dan betaalt de Klant een 

meerprijs per extra gereden kilometer. In de onderstaande tabel staat deze meerprijs vermeld. 

 

Minder kilometers 

Heeft de Klant gemiddeld minder kilometers gereden dan de gekozen kilometerbundel, dan past 

Athlon de kilometerbundel en het maandbedrag aan. In de onderstaande tabel staan de 

kilometerbundels en bijbehorende maandbedragen. Het aangepaste maandbedrag geldt met 

terugwerkende kracht voor de gehele Leaseperiode. De Klant krijgt het te veel betaalde bedrag terug. 

Minder gereden kilometers onder de laagste kilometerbundel worden niet vergoed door Athlon. 

 

 

  

Meerkilometerprijs: € 0,06. Genoemde tarieven zijn in euro. 
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1.6  Af lever ing Voertu ig  

Klant ontvangt het Voertuig op de met Athlon af te stemmen datum en locatie op vertoning van een 

geldig legitimatiebewijs. 

 

Verwachte leverdatum: Nader te bepalen 

 

De leverdatum is verwacht en geen fatale termijn omdat Athlon afhankelijk is van dealers/importeurs 

voor de aflevering van het Voertuig. Indien deze datum wijzigt, wordt Klant hierover geïnformeerd 

door Athlon. 

1.7  Beta l ing  

Klant verstrekt Athlon een incassovolmacht (bijlage 1) voor alles wat Athlon te vorderen heeft op basis 

van de Privé Leaseovereenkomst. Het Maandbedrag wordt maandelijks vooraf bij Klant in rekening 

gebracht. De betaling zal via een automatische incasso plaatsvinden tussen de 25ste dag van de 

maand waarin de factuur is verstuurd en de 5e dag van de maand erna. Bekeuringen worden door 

Athlon aan Klant doorbelast en automatisch geïncasseerd. 

1.8  Regist rat ie  BKR 

Athlon registreert in verband met deze Privé Leaseovereenkomst een bedrag van € 11.349,- (65% van 

maandbedrag x aantal maanden) als financiële verplichting van Klant bij het Bureau Kredietregistratie 

(BKR). Betalingsachterstanden worden vanaf 3 maanden gemeld bij het BKR en kunnen gevolgen 

hebben voor toekomstige financieringsaanvragen. 

2  VERZEKERINGEN 

Athlon treedt niet op als verzekeraar, maar heeft de volgende risico’s ondergebracht bij een 

verzekeringsmaatschappij. In het maandbedrag zijn de volgende verzekeringen inbegrepen, of 

optioneel te selecteren:  

 

(a) WA-verzekering De WA verzekering biedt een maximale dekking van € 2.500.000,- voor 

materiële schade en van € 5.600.000,- voor letselschade. Op deze verzekering zijn de Bijzondere 

Voorwaarden WA-verzekering Wagenparkverzekeringen WP-951 van toepassing. 

 

(b) Ongevallenverzekering voor inzittenden (optioneel te selecteren) Deze verzekering biedt 

een maximale dekking van € 10.000,- bij overlijden en € 20.000,- bij blijvend letsel. Op deze 

verzekering zijn de Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering voor inzittenden 

Wagenparkverzekeringen WP-955 van toepassing. 

 

(c) Verhaalsbijstand Op deze verzekering zijn de Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuig-

Rechtsbijstandverzekering Wagenparkverzekeringen WP-954 van toepassing. 

 

Indien gekozen is voor de aanvullende module Schadeverzekering Inzittenden (SVI) dan is ook de 

personen- en zaakschade van inzittenden (inclusief de bestuurder) als gevolg van een ongeval gedekt.  

Wanneer het verzekerde voorval plaatsvindt, keert de verzekeringsmaatschappij de daadwerkelijke 

schade uit. De maximale dekking voor letselschade is € 1.000.000,-. Voor materiële schade bedraagt  
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de maximale dekking € 5.000,- voor alle verzekerden samen. Op deze verzekering zijn de Bijzondere 

Voorwaarden Schadeverzekering inzittenden Wagenparkverzekeringen van toepassing. 

 

3  CASCOSCHADE 

Cascoschade (schade aan het Voertuig) komt voor rekening van Athlon, behalve bij de uitzonderingen 

genoemd in de Aanvullende Voorwaarden Athlon Privé Lease Versie 5.0 – maart 2020. 

3.1  Eigen  b i jdrage  

De standaard Eigen Bijdrage bij Cascoschade bedraagt € 300,- per gebeurtenis en € 68,- bij 

vervanging van de voorruit als gevolg van steenslag. 

4  OPZEGGING VAN DE PRI VÉ LEASEOVEREENKOMST .   

Opzegging van de Privé Leaseovereenkomst is altijd mogelijk. Bij opzegging bedraagt de 

opzeggingsvergoeding 50% van de nog totaal verschuldigde maandbedragen tot aan de einddatum, 

tenzij gebruik kan worden gemaakt van het Protectieplan. De voorwaarden voor opzegging zijn 

opgenomen in de Aanvullende Voorwaarden Athlon Privé Lease Versie 5.0 – maart 2020.  

5  TUSSENTIJDSE AANPASS ING MAANDBEDRAG 

Volgens de Algemene Voorwaarden ‘Keurmerk Private Lease’ Versie 1.1 – 1 december 2017 kan het 

maandbedrag worden aangepast zodra het tarief voor Wegenbelasting wijzigt. Het maandbedrag zal 

worden aangepast zodra het gewijzigde tarief voor Wegenbelasting van toepassing is.  

 

Specifiek voor volledig elektrische en plug-in hybride auto’s geldt: 

Volgens het Belastingplan 2020 wordt de korting op de Wegenbelasting voor elektrische auto’s en 

plug-in hybrides vanaf 1 januari 2025 afgebouwd; hierdoor kan het termijnbedrag stijgen gedurende 

de looptijd van uw leasecontract vanaf het moment dat een (verhoogd) tarief voor Wegenbelasting 

van toepassing wordt. 

6  VOORWAARDEN EN TOEPASSELIJK  RECHT 

De Algemene Voorwaarden ‘Keurmerk Private Lease’ Versie 1.1 - 1 december 2017 en de Aanvullende 

Voorwaarden Athlon Privé Lease Versie 5.0 – maart 2020 zijn op deze overeenkomst van toepassing. 

Klant heeft bovengenoemde voorwaarden ontvangen. Op deze Privé Leaseovereenkomst is Nederlands 

recht van toepassing.  

7  OPSCHORTENDE VOORWAA RDE VOOR KLANTACCEPT ATIE 

De Privé Leaseovereenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat je ons 

acceptatieproces goed doorloopt. Ons acceptatieproces wordt pas gestart als je alle gevraagde 

gegevens hebt aangeleverd.  
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8  TOTSTANDKOMING VAN DE PRIVÉ LEASEOVEREEN KOMST 

De Privé Leaseovereenkomst komt tot stand als Athlon uiterlijk [datum] een volledig geparafeerd en 

ondertekend exemplaar van deze overeenkomst heeft ontvangen. Klant ontvangt daarop een 

bestelbevestiging van het Voertuig.  

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te Nieuwegein, d.d. 31-01-2020 

 

 

Klant        Athlon  

        

 

_______________________     ____________________________ 

 

 

 

Bijlagen:  

- Incassovolmacht 

- Algemene Voorwaarden ‘Keurmerk Private Lease’ Versie 1.1 – 1 december 2017 

- Aanvullende Voorwaarden Athlon Privé Lease Versie 5.0 – maart 2020 

- Herroepingsformulier 
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BIJLAGE 1 – Klantnummer 343xxxx  

 

 

Automatische incasso 

 

Incassant 

Naam    : Athlon Car Lease Nederland B.V. 

Adres    : Veluwezoom 4 

Postcode en vestigingsplaats : 1327 AG Almere 

Land    : Nederland 

Incassant-ID   : NL11ZZZ331368710000 

Kenmerk machtiging  : APLNL 3431954001 

 

Klant verleent hierbij toestemming aan Athlon Car Lease Nederland B.V. om doorlopende incasso-
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank 
om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Athlon 

Car Lease Nederland B.V. 
 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

Naam    : Naam 

Adres    : Adres 

Postcode en vestigingsplaats : Postcode en woonplaats 

Land    : Nederland 

 

Rekeningnummer (IBAN) : _| _| _| _|   _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _|  

 

Bank Identificatie (BIC)  : _| _| _| _|   _| _|   _| _|   _| _|  _| 

 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te ______________, d.d. ________________ 

 

Klant 

 

 

______________________  
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BIJLAGE 2 – Klantnummer 343xxxx 

 
 
Gegevens Medecontractant  

(pas invullen en retourneren na verzoek van Athlon Car Lease B.V., hierna te noemen “Athlon”) 
 
 
 
Voorletters + Achternaam volgens paspoort :_________________________________ 
   
Adres + Huisnummer    :_________________________________ 

 
Postcode / Woonplaats    :_________________________________ 
 
Geslacht     : M / V (doorhalen wat niet van toepassing is s.v.p.) 
 
Geboortedatum     :_________________________________ 

  
 
 
Bovengenoemde persoon, hierna te noemen: “Medecontractant”, verbindt zich met ondertekening van 
deze bijlage als hoofdelijke schuldenaar (art. 6:10 BW) voor alle verplichtingen uit de overeenkomst 

gesloten tussen P. Zee, hierna te noemen “Klant”, en Athlon en verklaart hiermee de inhoud en 

rechten en plichten hieruit te kennen en gelezen te hebben. Als blijk van kennisname van de 
overeenkomst voegt Medecontractant een geparafeerde kopie van de overeenkomst als bijlage bij dit 
document. 

 
Datum: __________ 
 
Handtekening Medecontractant 
 
 

 
 
_______________________________ 
 
 
 
 

De ondertekening van deze bijlage is alleen benodigd wanneer uit het acceptatieproces naar voren 
komt dat de aanvraag van de Klant is geaccepteerd onder voorwaarde van medeondertekening door 
een partner of andere derde. 
 
Athlon verzoekt Klant na het acceptatieproces al dan niet deze bijlage te laten ondertekenen door de 
Medecontractant. Wanneer Klant alleen beschikt over voldoende draagkracht om de aanvraag te 
kunnen dragen is deze bijlage niet benodigd. 

 
Na ontvangst van deze getekende Bijlage 2 en geparafeerde overeenkomst door Athlon gaat opnieuw 

14 dagen bedenktijd in. 

  

 


