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Toelichting op de Algemene voorwaarden  

 

 

Voor een goed begrip van de Algemene voorwaarden en van de maatregelen die voor invoering 

daarvan genomen moeten worden, is het volgende van belang.  

 

De uitgangspunten van deze voorwaarden 

• Deze Algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen onder auspiciën van de Sociaal 

Economische Raad (SER) in samenwerking met de Consumentenbond. De tekst kan niet 

zonder overleg tussen de Stichting en de Consumentenbond worden gewijzigd en dient 

integraal door de keurmerkdeelnemers te worden gehanteerd.  

• De Algemene voorwaarden worden periodiek (gedacht wordt aan tweejaarlijks) geëvalueerd 

en eventueel geactualiseerd. 

• Onder privé- of private lease verstaan we operationele lease voor meer dan 12 maanden van 

personen- en bestelauto’s aan consumenten:  natuurlijke personen die niet handelen uit 

hoofde van beroep of bedrijf.  

• De Algemene voorwaarden zijn de weerslag van een autoleaseproduct waarin de consument 

wordt beschermd tegen te hoge financiële verplichtingen (‘overkreditering’),  problematische 

schulden.    

• Door opname in de Algemene voorwaarden van een aantal elementen uit de Wet op het 

financieel toezicht (Wft) is beoogd onder wettelijk toezicht brengen van dit product 

overbodig te maken: BKR-toetsing en –registratie, de verplichting tot opname een 

transparante regeling over voortijdige beëindiging en maximale duidelijkheid over product 

en processen.  

• Verder zijn de Algemene voorwaarden het resultaat van overleg en onderhandeling met de 

consumentenbond in het kader van het SER-overleg over tweezijdig vastgestelde algemene 

voorwaarden.  

• De Algemene voorwaarden moeten nog door de SER worden goedgekeurd; er worden echter 

geen inhoudelijke veranderingen verwacht. 
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De aard en opzet van deze voorwaarden 

 

• De Algemene voorwaarden bevatten in een begrijpelijk taalniveau het complete leaseproces, 

van aanbod t/m einde contract. 

• Niet alles is in de Algemene voorwaarden geregeld: een aantal bepalingen moeten door de 

Keurmerkdeelnemers worden uitgewerkt. Dat betreft onderwerpen die leasemaatschappen 

in de praktijk zo verschillend geregeld hebben, dat daarvoor geen uniforme regeling kon 

worden ontworpen. In de AV is daarom in een aantal bepalingen vermeld dat verdere 

regeling gebeurt in door de Keurmerkdeelnemer op te stellen Aanvullende voorwaarden. Bij 

sommige van die bepalingen zijn de voorwaarden gesteld waaraan die nadere regeling moet 

voldoen. Een document met een opsomming van op grond van de Algemene voorwaarden in 

de Aanvullende voorwaarden uit te werken onderwerpen is opgenomen in de informatieset. 

• Verder kunnen in de Aanvullende voorwaarden onderwerpen worden geregeld die niet in de 

algemene voorwaarden zijn geregeld en wel geregeld moeten worden.   

• Die Aanvullende voorwaarden moeten dus worden opgesteld. Verder dienen er nog andere 

documenten te worden opgesteld dan wel aangepast, zoals een nieuw leasecontract en een 

innameprotocol. Tezamen vormen die documenten dan de contractuele aansluiting  met de 

eigen leaseorganisatie.  

• Voor het privéleaseproduct zijn deze Algemene voorwaarden leidend. In de Aanvullende 

voorwaarden en andere stukken mag alleen in het voordeel van de consument worden 

afgeweken van de tekst en de strekking van de Algemene voorwaarden.  

• Verder moet in de Aanvullende voorwaarden en in andere documenten rekening worden 

gehouden met de wetgeving over algemene voorwaarden voor consumenten: voorwaarden 

mogen niet “onredelijk bezwarend te zijn”, anders zijn ze - zoals dat heet - vernietigbaar. De 

nadere documenten moeten uiteraard ook overigens voldoen aan 

(consumentenbeschermende) wetgeving.  

 


