
                   

Voorwaarden eigen verzekering 

1. Lessee verplicht zich om de Auto te (doen) verzekeren bij een in Nederland gevestigde verzekeraar op  

basis van volledige casco dekking en een WA dekking tenminste gelijk aan de annuïtair berekende  

boekwaarde van de Auto. Lessee zal de Auto conform de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen  

verzekeren, en verzekerd houden, met een minimum dekking van € 2.225.000 per gebeurtenis. 
 

2. Lessee is niet bevoegd, tenzij daartoe nadrukkelijk door Lessor schriftelijk toestemming is verleend,  

met zijn verzekeraar een hoger eigen risico overeen te komen dan € 500,00. Lessor is gerechtigd  

aanvullende voorwaarden te stellen ingeval Lessee een hoger eigen risico wenst. 
 

3. Voorafgaand aan de eerste ingebruikname van de Auto, zal Lessee de polisvoorwaarden van 

verzekeringsmaatschappij ter goedkeuring voorleggen aan Lessor, alsmede zal Lessee voorafgaand  

aan de eerste ingebruikname, althans uiterlijk binnen twee weken na ingebruikname, de Lessor een  

kopie van de polis doen toekomen. 
 

4. Lessee zal vervolgens jaarlijks de Lessor een bewijs van premiebetaling, alsmede een kopie van iedere 

poliswijziging doen toekomen.  
 

5. Tot zekerheid voor de mogelijke vordering van Lessor op Lessee ingeval van schade aan of verlies van 

de Auto, verpandt Lessee nu voor alsdan zijn vordering op de verzekeringsmaatschappij ter zake van 

iedere onder de dekking van de polis vallende gebeurtenis, welke verpanding door Lessor wordt 

aanvaard. Lessee verklaart bevoegd te zijn tot verpanding, alsmede dat er geen beperkte rechten op 

rusten en verklaart dat er geen derde(n) gerechtigd zijn tot de verpande vordering. Lessor zal ter 

formele vestiging van het pandrecht mededeling van het pandrecht doen aan de verzekeraar.  
 

6. Indien bij inname van de Auto beschadigingen en/of schades geconstateerd worden door Lessor, zullen 

deze door een onafhankelijke expert getaxeerd worden. Het aldus vastgestelde schadebedrag zal door 

Lessor aan Lessee belast worden en dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden. 
 

7. Lessee verklaart zich ermee akkoord, dat alle kosten ten gevolge van een ongeval met de Auto, welke 

niet door de verzekeringsmaatschappij als ter hare laste worden erkend, hetzij schade aan de Auto 

hetzij schade aan partijen of aan derden, voor rekening van de Lessee zijn, die Lessor voor alle 

aansprakelijkheid ter zake vrijwaart; met name geldt dit voor onverzekerbare risico’s, zoals rijden in 

strijd met de wettelijke regels, alsmede verduistering en bedrijfsschade. 
 

8. De lease-overeenkomst zal zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden zijn indien de 

verzekeringsmaatschappij op grond van wanbetaling en/of op grond van gedragingen van de Lessee de 

verzekeringsovereenkomst beëindigd, in welk geval artikel 16 (vroegtijdige beëindiging) van 

overeenkomstige toepassing is. Lessee draagt gedurende het leasecontract het risico voor de Auto. 
 

9. Lessee verplicht zich, en Lessee zal op haar beurt de verzekeringsmaatschappij verplichten, bij 

beëindiging van de verzekering onmiddellijk hiervan per aangetekende brief bericht te zenden aan 

Lessor. 
 

10. Indien de uitbetaling van de verzekeringsmaatschappij aan Lessor verminderd wordt met een bedrag 

wegens eigen risico van de Lessee, dan zal Lessee dit verschuldigde bedrag uiterlijk binnen 14 dagen 

aan Lessor voldoen. 
 

11. Indien er sprake is van totaal verlies (total loss, diefstal etc.) van de Auto komt het verschil van de 

geldende boekwaarde van de Auto bij Lessor en uitkering van de verzekeringsmaatschappij, zowel 

positief als negatief, voor rekening van Lessee. 
 

12. Lessee is gehouden schade uiterlijk binnen 2 werkdagen schriftelijk aan Lessor te melden. 
 

13. Lessor wordt hiermee onherroepelijk gemachtigd bij de verzekeringsmaatschappij informatie op te 

vragen omtrent de status van de verzekering, alsmede al hetgeen te doen dat in belang is ter 

instandhouding van de verzekering.  

 

 


