Aanvullende voorwaarden SternLease op algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease
1.
Aanvulling op artikel 8.
Waar kan ik het voertuig afhalen? Wat moet ik meenemen?
Het voertuig kan zoals vermeld op het leasecontract alleen worden afgehaald bij de leverende dealer. Hiervoor dient de
consument zich te legitimeren middels een geldig legitimatiebewijs.
2.
Aanvulling op artikel 11.
Staat het kenteken op mijn naam of op naam van de leasemaatschappij?
Het voertuig wordt op uw naam gesteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de Registratie Tenaamstelling
Leasemaatschappijen. Dit betekent dat het voertuig in het kentekenregister van het RDW op uw naam wordt
geregistreerd en dat in een apart register wordt geregistreerd dat het voertuig eigendom is van SternLease
3.
Aanvulling op artikel 16.
Moet ik een waarborgsom betalen?
Ja, de hoogte van de waarborg is vastgesteld op 3 maand termijnen met een maximum van € 500,4. Aanvulling op artikel 17.
Vooruitbetaling.
U kunt eigen geld aanwenden voor een vooruitbetaling. Wij kunnen u hiertoe niet verplichten.
U kunt een vooruitbetaling eenmalig doen en enkel voorafgaand aan de leaseperiode.
Een vooruitbetaling wordt door ons in mindering gebracht op de som van de door u te betalen maandtermijnen
van het leasecontract. De vooruitbetaling verlaagt evenredig uw maandtermijn.
De vooruitbetaling is een definitieve betaling aan de leasemaatschappij en kan niet worden teruggevorderd anders dan bij
een voortijdige beëindiging van het leasecontract, zoals hieronder is beschreven.
Vooruitbetalingen kunnen in geval van een faillissement slechts worden teruggevorderd indien er na afwikkeling
voldoende middelen aanwezig zijn.
U mag niet méér vooruitbetalen dan de helft van alle leasetermijnen te samen.
Over het saldo van uw vooruitbetaling wordt geen rente vergoed en de vooruitbetaling vermindert niet de in de
leasetermijnen opgenomen rentebedragen. Het is niet mogelijk om dit bedrag gedurende de looptijd van het
leasecontract te verhogen of te verlagen.
Mocht het leasecontract onverhoopt eerder eindigen, dan ontvangt u het resterende bedrag van de vooruitbetaling, naar
evenredigheid van de nog resterende looptijd van het leasecontract, binnen 65 dagen na datum einde contract – na
verrekening met eventuele bedragen die wij nog van u te vorderen hebben - terug.
Voorbeeld:
U heeft een bedrag van € 2.700 vooruitbetaald voor een contract van 36 maanden. De door u te betalen leasetermijnen
zijn daardoor met € 75 (€ 2.700 / 36) verlaagd. 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
(administratieve) saldo van uw vooruitbetaling is;
- u eenmalig een rekening sturen voor dit bedrag onder de noemer ‘vooruitbetaling leasetermijnen’;
- In onze administratie maandelijks een gelijk bedrag toerekenen aan uw leasecontract. U kunt niet meer over het
vooruitbetaalde bedrag beschikken en het is niet mogelijk om dit bedrag gedurende de leaseperiode te wijzigen;;
- de eventuele administratievergoeding voor deze faciliteit op het leasecontract vermelden.”
5.
Aanvulling op artikel 20.
Wat zijn de betalingsvoorwaarden?
Betaling van de door u verschuldigde bedragen vindt plaats door middel van een automatische incasso. U verstrekt
hiervoor voor ingang van de contractduur een, door u ingevulde en ondertekende, machtiging tot automatische incasso.
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6.
Aanvulling op artikel 25.
Hoe is het risico voor aan of met het voertuig veroorzaakte schade verzekerd of afgedekt?
De leasemaatschappij zorgt voor verzekering tegen het risico van WA-Schade en een dekking voor de Cascoschade. De
Algemene Verzekeringsvoorwaarden zijn hierop van toepassing. Deze kunt u vinden in de Verzekeringsvoorwaarden
Private Lease die u voor het sluiten van de leaseovereenkomst van ons heeft ontvangen. U kunt deze voorwaarden ook
vinden op www.stern.nl/privelease
7.
Aanvulling op artikel 26.
Moet ik bij gedekte WA- of cascoschade een eigen bijdrage betalen?
Ja, de eigen bijdrage bij schade bedraagt €300,- per gebeurtenis.
Bij de 3e niet verhaalbare schade in een periode van 12 maanden zal de eigen bijdrage bij schade worden verhoogd naar
€ 1.000,8.
Aanvulling op artikel 27.
Zijn er andere verzekeringen van toepassing?
Uw verzekeringsdekking hebben wij standaard uitgebreid met een Ongevallen inzittenden verzekering (OIV) en een
verhaalrechtsbijstandverzekering(verkeer). De voorwaarden hiervan zijn opgenomen in de bijgevoegde voorwaarden van
de verzekeraar.
9.
Aanvulling op artikel 28.
Wat moet ik doen bij casco- of WA-schade?
U bent verplicht in geval van diefstal van of schade aan de Auto, SternLease binnen 24 uur - zon- en feestdagen niet
meegerekend - telefonisch en vervolgens ook zo spoedig mogelijk door middel van een volledig ingevuld Europees
schadeformulier van de schade in kennis te stellen en verklaringen van getuigen van de gebeurtenis te overleggen.
In het geval van een eenzijdige schade kunt u de schade melden via onze website.
In geval van diefstal, vandalisme en/of poging tot inbraak dient de berijder te allen tijde proces-verbaal en/of politierapport
te laten opmaken. In geval van diefstal dient de berijder zo spoedig mogelijk en in ieder geval op eerste verzoek van
SternLease, alle autosleutels, kentekenpapieren en overige autobescheiden aan haar te overhandigen, alsmede de ter

beperking van braak- en diefstalschade verwijderbare delen van audio-, beveiliging- en communicatieapparatuur.
U bent verplicht voor herstel van de schade de instructies van SternLease op te volgen
10.
Aanvulling op artikel 29.
Heb ik bij een ongeval recht op hulp bij vervoer van het voertuig en van de inzittenden?
U dient voor het transport van het voertuig na een aanrijding gebruik te maken van de op de groene kaart vermelde
hulporganisatie die krachtens de WA-verzekering van het voertuig voor transport dient zorg te dragen. Krijgt u van
SternLease andere instructies dan volgt u deze op.
11.
Aanvulling op artikel 32.
In welke landen mag ik met het voertuig rijden?
Het voertuig mag alleen in de landen komen waar de verzekering dekking biedt. Op de groene kaart van het voertuig staat
vermeld om welke landen het gaat.
12.
Aanvulling op artikel 36.
Wie houdt bij wanneer het voertuig een onderhoudsbeurt nodig heeft?
U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig laten uitvoeren van onderhoud en de wettelijk verplichte APK keuring. Voor
het plannen van het onderhoud dient u gebruik maken van onze online afspraak planner. U kunt er dan voor kiezen of u
gebruik wilt maken van onze gratis haal- en breng service bij onderhoud.
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13.
Aanvulling op artikel 41.
Wat zijn de verdere voorwaarden voor gebruik van een vervangend voertuig?
Indien aan u een vervangend voertuig ter beschikking wordt gesteld zal dit minimaal een voertuig uit het zogenoemde
A-segment zijn. Typische kenmerken voor dit segment zijn onder meer een beperkte lengte tot ongeveer 3,5 meter en 4
zitplaatsen.
14.
Aanvulling op artikel 42.
Wat kan ik doen als ik onderweg pech krijg met het voertuig?
U heeft recht op hulp in geval van pech onderweg. Hiertoe belt u met het SternMobility alarmnummer 088-7837600. Indien
het voertuig niet ter plaatse gerepareerd kan worden zal het worden afgesleept naar het dichtstbijzijnde reparatie- of
bergingsbedrijf.
U heeft geen recht heeft op kosteloze pechhulp in situaties zoals:
Tanken verkeerde brandstof
Lege brandstof tank
Sleutels verloren
Deuren op slot, sleutels in het voertuig
Etc.
Sternlease kan in deze gevallen hulp voor u regelen, u dient zelf de eventuele kosten te betalen.
15.
Aanvulling op artikel 44.
Hoe worden boetes en naheffingen parkeerbelasting en dergelijke afgehandeld?
Omdat het voertuig op uw naam staat geregistreerd worden eventuele boetes en naheffingen parkeerbelastingen en
dergelijke direct aan u opgelegd. Indien een boete, naheffing parkeerbelastingen of dergelijke toch door SternLease is
ontvangen dan zal deze aan u worden gefactureerd.
16.
Aanvulling op artikel 46.
Kan ik de leaseovereenkomst opzeggen voordat de leaseperiode voorbij is?
Om op te zeggen, moet u een brief of e-mail versturen naar SternLease.
De adressering hiervoor is :
SternLease B.V.
T.a.v. Contractbeheer
Postbus 370
1440 AJ Purmerend
of per e-mail : info@sternlease.nl
17.
Aanvulling op artikel 47.
Hoe wordt de hoogte van de opzeggingsvergoeding bepaald bij opzegging na het eerste jaar?
Bij opzegging na het eerste jaar geldt een vaste opzeggingsvergoeding die gelijk is aan 40% van de nog resterende
leasetermijnen.
Rekenvoorbeeld 1:
Stel u heeft gekozen voor een looptijd van 48 maanden. De overeengekomen leaseprijs bedraagt € 250,00 inclusief BTW
per maand. U wilt na 42 maanden het leasecontract voortijdig beëindigen. De rekensom ziet er dan als volgt uit:
Beëindigingskosten: 40 % van (6 maanden x € 250,00) = € 600,00
Naast het maximum percentage dat wij hanteren voor de opzeggingsvergoeding, is deze vergoeding tevens gemaximeerd
op het verschil dat u zou hebben betaald wanneer u het contract bij aanvang voor de kortere looptijd bent aangegaan.
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Rekenvoorbeeld 2:
In het eerste voorbeeld heeft u 42 maanden à € 250,00 betaald en is de opzeggingsvergoeding op € 600,00 vastgesteld. De
periode van 42 maanden kost € 10.500,00 + € 600,00 = € 11.100,00
Als u direct had gekozen voor een periode van 42 maanden met als tarief bijvoorbeeld € 262,50 dan had u over 42
maanden € 11.025,00 betaald. Dat is € 75,00 lager waardoor de opzeggingsvergoeding € 525,00 in plaats van € 600,00
wordt.
Naast deze vaste opzeggingsvergoeding rekenen wij de meer gereden kilometers met u af, waarbij wij rekening houden
met eerdere verrekeningen gedurende de looptijd van de overeenkomst.
18.
Aanvulling op artikel 65.
Worden mijn persoonsgegevens geregistreerd?
SternLease B.V. behoudt zicht het recht voor persoonsgegevens te verwerken en te verstrekken aan derde partijen, indien
dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en/of indien er sprake is van een gerechtvaardigd belang.
Hieronder wordt met name verstaan het verstrekken van de gegevens aan handelsinformatiebureau Economic Data
Resouces B.V. en/of (gelieerde) bedrijven voor het verminderen/beperken van kredietrisico’s/financiële risico’s
19.
Overdracht van rechten en plichten uit de overeenkomst.
In geval van overdracht van haar onderneming of het deel daarvan waartoe de rechten plichten uit het leasecontract
behoren is SternLease gerechtigd haar rechten en plichten jegens u aan een derde over te dragen.
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