
 

 

 

 

 

Contract private lease <<Contractnummer>> 

IKRIJ 
Leverancier Lessor Contractant 

<<Naam>> <<Naam>> 
Donau106 
2491BC Den Haag <<Postcode>>  <<Woonplaats>> 

 Geboren op 
 Telefoonnr. 
 E-mail 

   <<Geboortedatum>> 
   <<telefoonnummer>> 
   <<E-mailadres>> 

<<Adres>> 

E-mail <<E-mailadres>> 

<<Naam>> Contactpersoon 
Telefoon <<Tnnummer 

<<Postcode>>  <<Woonplaats>> 
<<Adres>> 

<<Merk>> <<Model>> <<Type>> 
Auto 

Gewenste kleur  

  
€ Prijs auto  <<prijs>> 

<<Omschrijving optie>>  <<prijs>> € 
<<Omschrijving optie>>  <<prijs>> € 
<<Omschrijving optie>>  <<prijs>> € 

    

Kleur bekleding 
Object soort 
Brandstof soort Benzine 

B Energie label 
C02 - uitstoot 86 g/km 

€  225,00 Eigen bijdrag bij ruitvervanging <<Aantal>>
> 

Jaarkilometers 
75.000 Max kilometrage voertuig 

€  300,00 Eigen bijdrag bij schade  Looptijd in maanden <<Aantal>> 
Contractvoorwaarden 

Pechhulp binnen- en buitenland 

Winterbanden Nee Houderschapsbelasting Ja 
5 of meer schadevrije jaren Verzekering WA en Casco Ja 

Reparatie & onderhoud Ja 
Banden Ja 

Ja 

Afschrijvingen en rente Schade verzekering inzittenden Nee Ja 
Extra componenten per maand In termijn In termijn Componenten 

Vervangend vervoer  na 72 uur 

<<Aantal>
>> 

Kosten bij meer kilometers  ct/km 
 ct/km Vergoed bij minder kilometers  0,00 

€ Termijnbedrag per maand  <<Bedrag>>  incl. 21% btw 

- Het is contractant niet toegestaan enig recht of enige verplichting uit dit contract aan een derde over te dragen, anders dan na 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de leasemaatschappij. De leasemaatschappij is gerechtigd al zijn rechten en 
verplichtingen uit dit contract, alsmede de eigendom van de hem toebehorende objecten aan derde(n) over te dragen, ter 
verpanden of anderszins te verzwaren. Contractant verklaart zich voor zover vereist, reeds nu voor alsdan daarmee akkoord 

- De vaste opzeggingsvergoeding is 35 % van de resterende termijnen, mogelijk vanaf 13 maanden na inzet 

- Indien er binnen een periode van 12 maanden meer dan 2 niet-verhaalbare schademeldingen zijn geweest zal de Eigen Bijdrage 
voor de resterende contractperiode worden verhoogd naar € 1.000,00 per schadegeval 

- IKRIJ.NL zal bij BKR het bedrag van €<<Bedrag>> als kredietsom registreren 
- Er is geen waarborgsom van toepassing.     

 

Overige Verplichtingen:       
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Contract private lease <<Contractnummer>> 

- Door ondertekening van dit contract verklaart en bevestigt Contractant de hierna te noemen documenten te hebben ontvangen en 
hiermee akkoord te gaan: 
* Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease 
* Aanvullende Voorwaarden IKRIJ.NL 

* Voorwaarden WA Casco Voorziening 
* De Voorwaarden OVI SVI Verzekering 

versie 1.1  datum 01-12-2017 

versie 1.00 

versie 1.0 

versie 1.00 
* Innameprotocol versie 04-2017 

Handtekening voor akkoord: 

<<Naam Klant>> <<Naam Directeur>> 

Aldus opgemaakt en voor akkoord ondertekend te Den Haag op <<xx-xx-xxxx>>, 

Handtekening voor akkoord: Handtekening voor akkoord: 

Algemeen directeur lessor* 

*IKRIJ.NL is een onderdeel van Wittebrug Lease B.V. 

IKRIJ.NL vindt het belangrijk transparant te zijn over de manier waarop zij met persoonsgegevens omgaat en de privacy van haar 
klanten en medewerkers waarborgt. 
Voor meer informatie verwijzen we naar de privacyverklaring op https://ikrij.nl/privacyverklaring. 
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