
                  
Checklist inname leaseobject 

De inname vindt plaats middels een innamerapport. Eventueel geconstateerde manco’s en/of schades bij inname worden 

doorbelast.  

Aanwezig moeten zijn: 

 Originele kentekencard of kentekenbewijs deel 1a en 1b  

 Actueel APK-keuringsbewijs indien object gekeurd is 

 Alle sleutels en/of sleutelcards die bij aflevering van de auto meegeleverd zijn 

 Instructieboek(en)/handleiding(en) en serviceboekje fabrikant inzake de auto  

 Accessoires die in het leasecontract zijn opgenomen zoals dakdragers, dakkoffers, fietsdragers, navigatie, extra     

    stoelen 

 CD-roms, SD-cards t.b.v. navigatie- en/of multi-mediasysteem 

 Krik, reservewiel of compressor met vulmiddel 

 Velgslot indien velgen voorzien zijn van wielsloten 

 Laadkabel(s) 

 

Het leaseobject dient schadevrij ingeleverd te worden. Onderstaand vindt u een overzicht van wel/niet acceptabele schades.  

 

Acceptabele schade 

 Krassen die gepolijst kunnen worden en kleiner zijn dan 10 cm 

 Beschadigingen kleiner dan 24 mm en niet dieper dan 2 mm 

 Beschadigingen aan bumpers, buitenspiegels en flankbescherming kleiner dan het formaat van een credit-  

card (8,5 cm x 5,5 cm)    

 

Niet-acceptabele schade 

 

Carrosserie en lak 

 Krassen in de lak die niet weggepolijst kunnen worden  

 Beschadigingen groter dan 24 mm en dieper dan 2 mm 

 Aanrijdingschade 

 Gebroken en/of beschadigde spiegels 

 Aantasting van de lak 

 Roest 

 Beschadigingen die van binnenuit zijn ontstaan 

 Inbraakschade   

 

Reclame/Belettering/Bestickering 

 Niet verwijderde reclame/belettering/bestickering 

 Verkleuring/beschadiging van lak na verwijderen van reclame/belettering/bestickering 

 

Interieur  

 Vuil en/of blijvende vlekken 

 Scheuren en krassen 

 Brandgat 

 Beschadiging na demontage van niet in het leasecontract opgenomen accessoires 

 Door vloeistof aangetaste laadruimte of binnenruimte 

 

Verlichting 

 Gescheurd glas of gat in glas 

 Beschadigd glas van de mistlamp 

 Beschadigd koplamphuis 

 

Velgen, banden, wieldeksels en een eventueel reservewiel 

 Beschadigde velg en/of band 

 Ontbrekende of gescheurde wieldeksel 

 Ontbrekend of beschadigd reservewiel 

 

Ruiten 

 Ster en put 

 Scheur 

 

 Advies i.v.m. waarborg privacy 

Ontkoppel vóór inlevering van de auto mobiele telefoons zodat er geen gegevens meer zichtbaar zijn in de auto.  

Maak een eventuele adreslijst en/of lijst laatste bezochte adressen in uw navigatiesysteem leeg.  

 

 


