
Bijlage 2: aanvullende voorwaarden Private lease KIEN
Lease B.V.

De leaseovereenkomst bestaat uit de volgende documenten:

● Het leasecontract Versienummer 201708
● De algemene voorwaarden van de stichting Keurmerk Private Lease
● De aanvullende voorwaarden van KIEN Lease BV Versienummer 201708
● De verzekeringsvoorwaarden Versienummer 201708
● Het innameprotocol Versienummer 201708
● De berijdersinstructie Versienummer 201708

Art.8 Waar kan ik het voertuig afhalen? Wat moet ik meenemen?
Uw leaseauto wordt in overleg met u afgeleverd op een van de vestigingen van Kien. De
klant dient persoonlijk de auto af te halen en zich te kunnen legitimeren met een geldig
rijbewijs.

Art. 11 Staat het kenteken op mijn naam of op naam van de leasemaatschappij?
Het kenteken van de leaseauto wordt op uw naam gezet. Door gebruik te maken van
een hulpregistratie komen eventuele verkeersovertredingen rechtstreeks naar u doch
alle overige zaken waaronder de houderschapsbelasting naar de leasemaatschappij.

Art. 12 en 39 Krijg ik vervangend vervoer bij onderhoud of reparatie?
Bij regulier onderhoud aan uw auto bij één van de Kien autobedrijven krijgt u van de
leasemaatschappij geen gratis vervangende auto ter beschikking. Duurt onderhoud of
reparatie langer dan 24 uur dan krijgt u na 24 uur kosteloos een auto ter beschikking.

Art. 15 Wat gebeurt er als er sprake is van meer kilometers?
In deze overeenkomst spreken we af wat de looptijd van de lease is. En hoeveel
kilometers de auto gemiddeld per jaar rijdt. Hieronder staat een voorbeeld tabel. U
betaalt de leaseprijs die volgens de tabel hoort bij de looptijd en het aantal kilometers
dat we hebben afgesproken.

Kilometers

per jaar

0-10.000 10.001-15.0

00

15.001-20.0

00

20.001-25.0

00

25.001-30.0

00

>30.000 X 9

ct per

kilometer

Leasetarief

bij 48

maanden

€ 309 € 324 € 344 € 364 € 384
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Tabel met voorbeeld tarieven bij een looptijd van 48 maanden. Alle bedragen in deze
overeenkomst zijn inclusief BTW.

Het kan zijn dat de auto meer of minder kilometers per jaar rijdt dan afgesproken. Dan
verandert daardoor de leaseprijs. U betaalt dan de leaseprijs die volgens de tabel hoort
bij het aantal kilometers dat de auto werkelijk rijdt per jaar. Waarbij we uit blijven gaan
van de afgesproken looptijd. Bij wijzigingen in de leaseprijs als gevolg van meer
kilometers nemen we altijd contact met u op.

Hoe berekenen we de gemiddeld gereden kilometers per jaar?
We delen de kilometerstand van de auto door het werkelijk aantal maanden dan de
looptijd van het leasecontract en vermenigvuldigen de uitkomst met 12 maanden. Wij
geven u de rekenmethode om het gemiddeld aantal kilometers per jaar te berekenen in
een overzicht:

Kilometerstand x 12 maanden = gemiddeld gereden kilometers per jaar

Iedere twaalf maanden is er een meetmoment waarop we inventariseren hoeveel
kilometers de auto heeft gereden en of we de leaseprijs veranderen omdat de auto
gemiddeld meer of minder kilometers per jaar rijdt. U geeft daarom altijd de
kilometerstand van de auto aan ons door. Dit voorkomt dat wij een schatting moeten
maken van de kilometerstand, waardoor de factuur te hoog kan uitpakken. Een ander
meetmoment is wanneer de auto voor onderhoud komt.

Meer kilometers?

● Tot 500 meer kilometers per jaar worden de meer gereden kilometers verrekend
tegen de vooraf afgesproken meer kilometer kosten. U blijft in dezelfde
kilometerstaffel uw leasetarief wordt niet aangepast.

● Blijkt bij een meetmoment dat de auto gemiddeld meer dan 500 kilometers
gereden heeft dan de kilometertabel van uw contract dan kunnen we de
leaseprijs aanpassen naar de leaseprijs die, volgens de tabel hoort, bij het aantal
kilometers dat de auto werkelijk gemiddeld rijdt per jaar. Waarbij we blijven
uitgaan van de afgesproken looptijd.

● De nieuwe leaseprijs is dan hoger en geldt met terugwerkende kracht over de
looptijd van het contract. Wij sturen u daarvoor een factuur.

● Met ingang van de opvolgende maand ontvangt u maandelijks een factuur met
de nieuwe leaseprijs.
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Minder kilometers?

● Tot 500 minder kilometers per jaar worden de meer gereden kilometers
verrekend tegen de vooraf afgesproken minder kilometer kosten. U blijft in
dezelfde kilometer staffel uw leasetarief wordt niet aangepast.

● Blijkt bij een meetmoment dat de auto gemiddeld minder dan 500 kilometers
gereden heeft dan de kilometertabel van uw contract dan kunnen we de
leaseprijs aanpassen naar de leaseprijs die, volgens de tabel hoort, bij het aantal
kilometers dat de auto werkelijk gemiddeld rijdt per jaar. Waarbij we blijven
uitgaan van de afgesproken looptijd. We passen de leaseprijs pas aan als u
daarmee instemt.

● De nieuwe leaseprijs is dan lager en geldt vanaf het begin van de lease. U krijgt
dan van ons het geld terug dat u teveel heeft betaald over de tijd ervoor. U hoeft
hiervoor niets te doen.

● Rijdt u minder dan 10.000 kilometer per jaar dan blijft of komt u in de laagste
klasse van de tabel en vindt er geen verrekening plaats van minder gereden
kilometers.

Voorbeeld

Wij geven een rekenvoorbeeld:
Stel dat u een leasetermijn met ons heeft afgesproken van 48 maanden en dat u tussen
de 1 kilometer en 10.000 kilometer per jaar rijdt. U betaalt dan een leasetarief van €
309,- per maand. Na 12 maanden heeft u echter 14.000 kilometer gereden.

● U betaalt dan de leaseprijs die hoort bij 10.001-15.000 kilometer bij 48 maanden.
Dat is dan € 324, per maand.

● De nieuwe leaseprijs geldt vanaf het begin van de lease. Daarom betaalt u over
de 12 maanden die voorbij zijn nog € 180,-. De leaseprijs die hoort bij 14.000
kilometer en 12 maanden is namelijk € 324,- en u hebt maar € 309,- betaald aan
ons.

● U hebt € 15,- per maand te weinig betaald. U betaalt daarom 12 maanden maal
€15,-, dus €180, aan ons.

Andersom werkt het ook zo. Stel u heeft met ons afgesproken dat u 48 maanden de
auto gebruikt en dat u tussen de 10.001 kilometer en 15.000 kilometer per jaar rijdt. U
stopt de lease na 48 maanden en u hebt in totaal 18.000 kilometer gereden. Dan reed u
gemiddeld 9.000 kilometer per jaar.

● U betaalt dan de maandelijkse leaseprijs die hoort bij 1-10.000 kilometer en bij 48
maanden. Dat is € 309,- per maand.

● Deze nieuwe leaseprijs geldt vanaf het begin van de lease. U krijgt dan € 720,- van
ons. De leaseprijs die hoort bij 9.000 kilometer is namelijk € 309,- en u hebt
iedere maand € 324,- betaald aan ons.

● U hebt € 15,- per maand te veel betaald. U krijgt daarom 48 maanden maal € 15,-
van ons terug.
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Art. 20 Wat zijn de betalingsvoorwaarden?
U bent het termijnbedrag bij vooruitbetaling verschuldigd, Kien Lease B.V. incasseert
automatisch rond de 1e van de maand. Lukt een automatische incasso niet dan
ontvangt u van de leasemaatschappij een ingebrekestelling en heeft u maximaal 20
dagen de tijd om alsnog te betalen. Indien de leasemaatschappij wederom geen tijdige
betaling van u heeft ontvangen wordt uw incasso uit handen gegeven aan een
incassobureau. Alle wettelijk bepaalde incassokosten komen voor uw rekening. U dient
de waarborgsom binnen 1 week na het verstrijken van de bedenktijd en vóór het
afhalen van het voertuig te betalen.

Art. 25, 26, 27, 28, 29

● Voor het transport van de auto na een aanrijding dient Klant gebruik te maken
van de op de groene kaart vermelde hulporganisatie die krachtens de
WA-verzekering van de auto voor kosteloos transport dient zorg te dragen naar
de dichtstbijzijnde door de fabrikant van de auto erkende reparateur.

● Bij pech onderweg dient de klant altijd contact op te nemen met onze
alarmcentrale (24/7). De actuele nummers staan vermeld in uw handleiding voor
berijders die tevens ook te downloaden is op onze Kien Lease website
(www.kienlease.nl).

● De basis pechhulp binnen Europa bestaat uit de volgende dienstverlening:
o intake en coördinatie van uw melding van pech of ongeval door onze

alarmcentrale
o assistentie ter plekke
o indien het voertuig niet ter plekke kan of mag worden gerepareerd wordt

het getransporteerd naar de dichtstbijzijnde garage / merk dealer
o de garage gaat in overleg met de alarmcentrale over het alternatief

vervoer als reparatie langer duurt dan 4 werkdagen
o repatriëring van het voertuig terug naar Nederland
o assistentie ter plekke indien u gestrand bent met een lege tank
o assistentie ter plekke indien u verkeerd brandstof heeft getankt

(brandstofkosten zijn voor u)
o assistentie ter plekke indien u autosleutels hebt verloren of in het voertuig

heeft laten liggen
● De auto mag niet komen buiten de landen waarin volgens het Internationaal

Verzekeringsbewijs (de “groene kaart”) een verzekeringsdekking bestaat. Op uw
groene kaart staat precies aangegeven in welke landen de auto verzekerd. Ook
staat er in welke landen uw auto niet verzekerd is. Deze landen zijn dan
doorgestreept. Controleer altijd of uw auto in het land van bestemming
verzekerd is. Maar ook in de landen waar u doorheen rijdt.

● Uitgesloten van dekking zijn gebeurtenis of ongeval:
o waarin sprake is opzet
o waarin sprake is van molest
o waarin sprake is van een terrorismerisico
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o waarin de feitelijke bestuurder niet in het bezit was van een geldig
rijbewijs. Gedetailleerde informatie inzake onze verzekeringsvoorwaarden
is te downloaden op de website www.kienlease.nl

● Is een schade niet verhaalbaar bijvoorbeeld bij een eenzijdig ongeval doordat
uzelf ergens tegen aan hebt gereden, maar ook als een onbekende met een
winkelwagentje uw auto heeft beschadigd, dan heeft u een eigen risico van
maximaal € 300,- per schade, mits u ook direct aangifte bij de politie doet van de
schade veroorzaakt door de onbekende derde. Is de schade lager dan € 300,- dan
is uw eigen risico gelijk aan het schadebedrag.

● Is de schade verhaalbaar op de tegenpartij dan heeft u geen eigen risico.
● Als bij een schadegeval zowel sprake is van schade aan derden (WA-schade) als

schade aan het voertuig (cascoschade), betaalt u voor dat schadegeval maar een
keer het eigen risico van maximaal € 300,-

● Indien uw auto total loss is dan wordt automatisch uw overeenkomst beëindigd
en worden de kosten van een eigen risico á € 300,- en de werkelijk gereden
kilometers met u afgerekend. Gaat u direct een nieuwe overeenkomst aan met
de leasemaatschappij dan zorgen wij voor een tijdelijke huurauto.

● Naast een WA en Cascoverzekering heeft de auto ook een schadeverzekering
voor inzittende.

● “Wat te doen bij schade” is verder uitgewerkt in de berijders instructie die u krijgt
bij aflevering van uw leaseauto.

● Indien u en de leasemaatschappij het niet eens zijn of deze schade een gevolg is
van niet-nakoming van deze Algemene voorwaarden of de Aanvullende
bepalingen, schakelt de deelnemer een expert in die lid is van het Nederlands
Instituut voor register experts.

● Is de politie nodig dan kunt u bellen met: Politie 0800 8844
● Bij diefstal dient u direct aangifte te doen bij de politie en dit te melden bij Kien

Lease B.V.. Vervolgens stuurt u ons binnen 5 werkdagen een kopie van de
aangifte en een ingevuld schadeformulier van voor en achterzijde inclusief
ondertekening.

● Voor een ruitschade gaat u naar een van dealervestigingen van Kien. Reparatie
van een sterretje is gratis, bij vervanging van een ruit geldt een eigen risico van €
75,-. Is uw voorruit kapot en kunt u niet meer verder rijden bel dan alarmdienst

Art. 32, 33 Wie mogen het voertuig besturen?
Met uw toestemming mag iedereen van 21 jaar en ouder met een geldig Nederlands
rijbewijs in uw auto rijden.
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Art. 36 Wie houdt bij wanneer het voertuig een onderhoudsbeurt nodig heeft?
Wanneer uw leaseauto aan een onderhoudsbeurt toe is, dient u contact op te nemen
met de werkplaatsreceptie van een van de vestigingen van Kien.  De kosten van
onderhoud, reparatie en vervanging van onderdelen en banden komen, bij correct
gebruik van de auto, voor rekening van Kien Lease B.V.. Onder normale slijtage wordt
verstaan dat vervanging van banden pas is toegestaan na 30.001 km. De volgende 2
banden ( wij vervangen altijd in sets van 2) steeds na een interval van 30.000 km.

● 0 km - 30.000 km geen vervanging (abnormaal gebruik)
● 30.001 km - 60.000 km maximaal 2 banden te vervangen
● 60.001 km - 90.000 km maximaal 4 banden te vervangen
● 90.001 km - 120.000 km maximaal 6 banden te vervangen

Bandenslijtage welke afwijkt van bovengenoemd schema wordt gezien als onjuist en/of
onoordeelkundig gebruik en vervanging zal worden doorbelast tegen de actuele dealer
kosten. Beschadiging van banden waardoor voortijdig vervanging noodzakelijk is valt
niet onder slijtage of de verzekering als bedoeld in artikel 1. De kosten voor vervanging
zullen op basis van de resterende profieldiepte worden doorbelast.
Indien winterbanden onderdeel zijn van het contract dan bedraagt het maximaal te
vervangen aantal winterbanden 4 stuks. Winterbanden zijn toegestaan in de periode
november tot en met april. Klant dient zelf zorg te dragen voor tijdige wisseling.

Art. 39 Krijg ik een vervangend voertuig tijdens onderhoud of reparatie?
De overeenkomst voorziet niet in gratis vervangend vervoer bij onderhoud bij reparaties
welke binnen 24 uur gerepareerd zijn. Wilt u een vervangend voertuig voor de periode
waarin u geen recht heeft op vervangend vervoer dan kan dat in overleg met de dealer,
de kosten hiervan zijn voor eigen rekening. Op verzoek is er altijd een gratis leenfiets
beschikbaar. Duurt onderhoud of reparatie langer dan 24 uur dan krijgt u na 24 een
gratis auto ter beschikking.

Art. 41 Wat zijn de verdere voorwaarden voor gebruik van een vervangend
voertuig?
De (huur)klasse van het vervangende voertuig is maximaal een klasse kleiner dan uw
huidige leaseauto.
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Art. 42 Wat kan ik doen als ik onderweg pech krijg met het voertuig?

● Bij pech onderweg dient de klant altijd contact op te nemen met onze
alarmcentrale (24/7). De actuele nummers staan vermeld in uw handleiding voor
berijders die tevens ook te downloaden is op onze Kien Lease website
(www.kienlease.nl).

● Dit telefoonnummer is 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar in
binnen- en buitenland. Binnen korte tijd na uw melding komt de hulpdienst ter
plaatse en herstelt de storing. Indien de storing niet te herstellen is, zal de
hulpdienst de auto laten wegslepen en u zo snel mogelijk voorzien van een
vervangende auto.

Art. 46Kan ik de leaseovereenkomst opzeggen voordat de leaseperiode voorbij is?
U kunt de leaseovereenkomst tussentijds opzeggen, op zijn vroegst tegen de eerste dag
van het tweede jaar van de leaseperiode. U kunt opzeggen middels e-mail
(lease@Kien.nl) of een brief. De brief kunt u sturen naar KIEN Lease BV, Marktweg 2
6883 JM Velp. Naast een ontbindingsvergoeding worden altijd meer kilometers met u
verrekend. (Zie art.15 voor nadere toelichting)

Art. 47, 48
Klant is bevoegd de overeenkomst voor het einde van de contractduur, met
inachtneming van de algemene opzegtermijn zoals vermeld in artikel 46 van de
algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease op te zeggen, mits hij aan de
Leasemaatschappij de vaste opzeggingsvergoeding voldoet van 40%. De opzegging leidt
pas tot beëindiging van de overeenkomst nadat deze vergoeding is betaald.

*Naast bovengenoemde opzegvergoedingen berekenen wij ook het maximum aan opzegvergoeding
welke u eigenlijk had moeten betalen wanneer u direct voor, de in dit rekenvoorbeeld, kortere looptijd
van 24 maanden had gekozen.

Stel u heeft een contract afgesloten van 200 euro per maand met een looptijd van 36
maanden. Na 24 maanden besluit u op te zeggen, er zijn dus nog 12 maanden te
voldoen.

De opzegvergoeding bedraagt in dat geval 12 x € 200,- = € 2.400,- * 40% = € 960,-. Naast
deze berekening berekenen we ook altijd het bedrag welke van toepassing zou zijn
geweest wanneer u bij de start had gekozen voor 24 maanden. In dat geval was de
leaseprijs € 235 geweest. Het maximum is daarom € 235 - € 200 = € 35 x 24 maanden =
€ 840,-. Omdat dit laatste bedrag lager ligt, hanteren wij dat bedrag als
opzegvergoeding. Let op u kunt het contract niet zelf beëindigen in het eerste jaar.
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Wilt u het contract in het eerste jaar opzeggen dan blijft u verplicht tot het betalen van
de eerste 12 termijnen.

Eigen geld aanwenden voor een vooruitbetaling
U kunt eigen geld aanwenden voor een vooruitbetaling. Wij kunnen u hiertoe niet
verplichten. Deze vooruitbetaling zal door ons in mindering worden gebracht op de door
u te betalen maandtermijn van het leasecontract. De vooruitbetaling wordt dan gebruikt
om elke maand, gedurende de gehele looptijd, een gelijkblijvend gedeelte van uw
maandtermijn te voldoen, zodat u nog slechts het resterende deel van de maandtermijn
hoeft te betalen. Aan het einde van de leaseperiode is de vooruitbetaling opgebruikt.

U mag niet meer vooruit betalen dan de helft van alle leasetermijnen tezamen. Over het
saldo van uw vooruitbetaling wordt geen rente vergoed.

Mocht het leasecontract onverhoopt eerder eindigen, dan ontvangt u een
eindafrekening. Na 65 dagen ontvangt u hiervan een eventuele betaling.

Voorbeeld:
● U heeft een bedrag van € 2.700,- vooruitbetaald voor een contract van 36

maanden. Maandelijks wordt € 75 (€ 2.700,- / 36) in mindering gebracht op de
leasetermijn. 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 saldo van uw vooruitbetaling is;
● u een rekening sturen voor dit bedrag onder de noemer ‘vooruitbetaling

leasetermijnen’;
● maandelijks een gelijk bedrag gebruiken voor de gedeeltelijke voldoening van uw

maandtermijn;
● de eventuele administratieve vergoeding voor deze faciliteit op het leasecontract

vermelden,
● de vooruitbetaling in mindering brengen op het bij BKR te registreren bedrag.”
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Overzicht van kosten bij beëindigen Leaseovereenkomst.
Er zijn verschillende redenen en momenten waarop een Leaseovereenkomst kan
eindigen. De reden van beëindiging bepaalt hoe er wordt afgerekend. In onderstaand
overzicht hebben we ze allemaal voor u op een rij gezet.

Reden van beëindiging Verrekening van kosten
U kunt uw leasecontract op ieder gewenst moment
opzeggen met in acht neming van een opzegtermijn
van 1 maand.

● Kilometers
● Leasetermijn
● Vaste ontbindingsvergoeding uit de

aanvullende voorwaarden
Einde van de leaseperiode ● Kilometers

● Leasetermijn
Het maximaal aantal kilometers is bereikt ● Kilometers

● Leasetermijn
Het voertuig is gestolen en 30 dagen na de vermissing
nog niet terug en u bent niet verantwoordelijk voor de
diefstal

● Eigen Risico van € 300,-

Het voertuig is gestolen en 30 dagen na de vermissing
nog niet terug en op grond van de algemene
voorwaarden, de verzekerings- of dekkingsbepalingen
of andere bepalingen van de leaseovereenkomst of wet
komt de diefstal voor uw rekening

● Vaste ontbindingsvergoeding uit de
aanvullende voorwaarden

Het voertuig is total loss verklaard ● Eigen Risico van € 300,-
Het voertuig is total loss verklaard en op grond van de
algemene voorwaarden, de verzekerings- of
dekkingsbepalingen of andere bepalingen van de
leaseovereenkomst of wet komt de schade voor uw
rekening

● Vaste ontbindingsvergoeding uit de
aanvullende voorwaarden

U verhuist naar het buitenland ● Vaste ontbindingsvergoeding uit de
aanvullende voorwaarden

U wordt failliet verklaard of de Wet schuldsanering
natuurlijke personen worden op u van toepassing
verklaard.

● Vaste ontbindingsvergoeding uit de
aanvullende voorwaarden

U wordt onder curatele of onder bewind geplaatst ● Vaste ontbindingsvergoeding uit de
aanvullende voorwaarden

U komt te overlijden en u bent de enige contractant. ● Kilometers
● Leasetermijn
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