
 

Het Leasecontract in het kort 

Samenvatting van de Algemene Bepalingen van Justlease 

 

Kiest u voor een Private Lease auto van Justlease, dan tekent u een leasecontract. Onderdeel van het 
contract zijn de ‘Algemene Bepalingen’. Hierin staan de rechten en plichten van u en van Justlease. 
Wij maken het leasen zo helder en zorgeloos mogelijk. Daarom hebben we een samenvatting van de 
Algemene bepalingen gemaakt. De samenvatting is uitdrukkelijk geen vervanging van de Algemene 
Bepalingen, die altijd voor elk leasecontract gelden. Lees daarom ook altijd de ‘Algemene Bepalingen’ 
goed door.  

Leasecontract 

De kern van de overeenkomst die wij samen aangaan is dat Justlease u een auto ter beschikking stelt. 
U krijgt voor een bepaalde periode het gebruiksrecht, terwijl Justlease de eigenaar van de leaseauto 
is. De auto mag u niet verhuren of verkopen. U bent aansprakelijk voor het gedrag van iedereen die 
de auto gebruikt. 

Voor dit zogenaamde gebruiksrecht betaalt u een maandelijkse vergoeding, de leaseprijs. De 
leaseprijs factureren wij per maand vooruit. Het bedrag wordt automatisch gedomicilieerd. De 
volgende zaken zijn inbegrepen in de leaseprijs: omnium verzekeringspremie1, vervangend vervoer en 
de kosten van reparatie, onderhoud, banden, verkeerstax en afschrijving van de auto. Brandstof, 
parkeergelden, boetes, tol en kilometerheffingen betaalt u zelf. 

Daarnaast zijn er nog bepaalde werkzaamheden die Justlease voor u kan verrichten tegen extra 
betaling. Bijvoorbeeld de afhandeling van een buitenlandboete of het verzorgen van nieuwe 
kentekenpapieren na verlies. 

Omschrijving                    Bedrag inclusief BTW 

Administratiekosten verwerken aanmaningen bekeuringen die niet 
Rechtstreeks bij u geïncasseerd kunnen worden (bijv. buitenlandse bekeuringen) € 14,00 
Vervanging inschrijvingsbewijs        € 90,00 
Vervanging groene kaart leaseauto (verzekeringsbewijs)     € 25,00 
Administratiekosten tussentijdse overnameprijs/afkoop contract    € 50,00 
Administratiekosten bij annuleren bestelling (exclusief annuleringskosten dealer) € 350,00 
Administratiekosten bij het doorgeven van een contractwijziging    € 25,00  

Bestelling en aflevering 

Nadat u het leasecontract met Justlease getekend heeft, heeft u 14 dagenbedenktijd alvorens wij de 
bestelling plaatsen bij de dealer. Bij Justlease kunt u ook tijdelijk met een auto rijden totdat de nieuwe 
auto wordt geleverd, dit noemen wij een aanloop-wagen. Hiervoor gelden dezelfde ‘Algemene 
Bepalingen’. Door de hoge mate van flexibiliteit is de prijs hoger. 

 

                                                           
1 Zie de ‘Dekkingsbepalingen voor BA- en cascoschade’ in de Algemene Bepalingen 



Kilometerafrekening   

U sluit de kilometerbundel per maand af. De kilometerafrekening daarentegen vindt eenmaal per 12 
maanden plaats. Bij een bundel van 1.000 kilometer per maand, heeft u 12.000 kilometer per 12 
maanden vrij te rijden. 

Iedere 12 maanden vindt er een moment plaats, waarbij berekend wordt of u binnen de 
jaarkilometrage bent gebleven. Heeft u meer gereden? Dan verrekenen we de meer gereden 
kilometers tegen de meerprijs per kilometer, zoals afgesproken in het contract. Wanneer er aan het 
einde van de volgende afrekenperiode en/of leaseperiode geen sprake meer is van teveel gereden 
kilometers ten opzichte van over de totale periode overeengekomen aantal kilometers, dan worden die 
tussentijds in rekening gebrachte (meer gereden) kilometers aan u terugbetaald. 

Kilometerbundel wijzigen 

Uw persoonlijke situatie kan veranderen. Bijvoorbeeld door een verhuizing (privé of werk), 
gezinsuitbreiding of kinderen die het huis uitgaan. Daarom geven wij u de mogelijkheid om de 
maandelijkse kilometerbundel per kwartaal kosteloos aan te passen.  

Hoe werkt dit?  
Wijzigen is mogelijk 1x per kwartaal. Een wijziging kunt u aanvragen via uw persoonlijke Dashboard 
‘MyJustlease’ of via de App. In het dashboard en in de App kunt u zien hoe uw kwartaal verloopt. Een 
wijziging gaat in  met ingang van het volgende kwartaal. 

Let op: wijzigingen in de kilometerbundel dienen te zijn aangevraagd op uiterlijk de 14e van de laatste 
maand van het lopende kwartaal. 

Gebruik  
De leaseauto gebruikt u zorgvuldig, normaal en in overeenstemming met het doel waarvoor hij is 
gemaakt. De auto mag niet worden veranderd. Accessoires die zonder blijvende schade kunnen 
worden verwijderd, mogen wel worden gemonteerd. De kosten voor nalatigheid, overbelasting, 
onzorgvuldigheid en onoordeelkundig gebruik zijn voor uw rekening. 

In de auto is een systeem geplaatst dat gegevens van uw auto opslaat, zoals kilometerstand ten 
behoeve van de kilometerverrekening. Zie hiervoor de bijlage ‘Privacy overeenkomst’ bij uw 
leasecontract. Wij zullen deze gegevens vertrouwelijk gebruiken. 

Inlevering 
Op de einddatum zoals genoteerd in uw contract, levert u de auto in. Ruim voor die tijd bieden we u 
de mogelijkheid alvast een nieuwe leaseauto uit te zoeken. Zodra u de auto inlevert dient de 
leaseauto in een staat te verkeren die hoort bij normaal gebruik en onderhoud. Bij het vaststellen van 
die staat betrekt Justlease het aantal gereden kilometers en de gebruiksduur. Voor inlevering brengt u 
de auto terug in de oorspronkelijke staat. Dit houdt in dat eventueel door u aangebracht wijzigingen 
en/of accessoires worden verwijderd. 

Justlease inspecteert de auto op schade aan de binnen- en buitenkant. De eventuele schade wordt 
beoordeeld en bijbehorende kosten worden aan u doorbelast. Om dit proces eerlijk uit te voeren 
gebruiken wij de Renta-norm voor de beoordeling van de auto. U kunt de Rent-norm nalezen in het 
download menu op onze website.          

 


