Johannes Dijkstest / VC-000001798

Leasecontract Private Lease
De ondergetekenden,
Johannes Dijkstest, hierna te noemen cliënt, woonachtig op duwboot 10 3991cd te houten, geboren op 1-1-1988
En
Arval bv, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht,
gevestigd aan Duwboot 10, 3991 CD in Houten, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder dossiernummer 30139084.
Verklaren te zijn overeengekomen,
1. cliënt wenst van Arval bv het recht te verkrijgen om een motorvoertuig op basis van operationele lease in
gebruik te nemen
2. Arval bv is bereid dit recht aan cliënt toe te kennen op grond van de voorwaarden die te vinden zijn op
https://www.arval.nl/private-lease-voorwaarden

Contractnummer

: VC-000001798

Clientgegevens
naam
adres
postcode en woonplaats
e-mailadres
telefoonnummer

: Johannes Dijkstest
: duwboot 10
: 3991cd houten
: johannes@test1234.nl
: 0612345678

Leaseprijs (incl. btw)
jaarkilometrage
looptijd
totale leaseprijs per maand
eigen risico
prijs meer kilometers
prijs minder gereden kilometers
max. aantal kilometers

: 10.000 km
: 60 maanden
: EUR 319,00
: EUR 225,00
: EUR 0,08
: EUR -0,02
: 210.000 km

Te bestellen auto
merk & type
consumentenprijs
soort brandstof
kleur

: Volkswagen Polo 1.0 TSI 70 Comfortline
: EUR 19.959,00
: euro
: unilak-pure-white (EUR 0,00)

Opties / accessoires
Kredietacceptatie
BKR-registratie

: EUR 12.441,00

Dit bedrag (65% van de som van de leasetermijnen) wordt als financiële verplichting bij het Bureau Kredietregistratie geregistreerd
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Inbegrepen diensten
afschrijving en rente
incl. motorrijtuigenbelasting
incl. pechhulp onderweg
incl. reparatie en onderhoud
incl. banden
incl. WA
incl. CASCO
per bekeuring brengen wij EUR 4,25 administratiekosten in rekening
incl. POI verzekering
eigen bijdrage bij een niet-verhaalbare schade EUR 225,00
incl. vervangend vervoer na 48 uur, 1 klasse kleiner dan de leaseauto.
excl. Brandstof
bij het voortijdig beëindigen van de overeenkomst bedraagt de vaste opzegvergoeding 30% van de som
van de restant leasetermijnen. Het maximum van deze opzegvergoeding is altijd het totale bedrag dat u
eigenlijk had moeten betalen wanneer u direct deze ‘nieuwe’ looptijd had gekozen.
Arval bv is verplicht tot het verzekeren van de leaseauto. Daartoe verleen ik bij deze aan Arval bv volmacht om
hiervoor de overeengekomen verzekering af te sluiten met een verzekerings-maatschappij naar keuze van Arval
bv.
Arval bv besteedt veel zorg aan de correctheid van de door haar verstrekte informatie. Deze is deels afkomstig
van derden. Arval bv is dan ook niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van de gehele of
gedeeltelijke onjuistheid van door haar verstrekte informatie zoals (catalogus)prijzen en / of data.
Bovengenoemde auto wenst Johannes Dijkstest te leasen overeenkomstig de Algemene Voorwaarden
Keurmerk Private Lease en Aanvullende Voorwaarden van Arval bv. De algemene voorwaarden Keurmerk
Private Lease (dec-17), aanvullende voorwaarden (nov-18), verzekeringsvoorwaarden (jul-18),
verzekeringskaart (versie 1 2019) en innameprotocol (nov-18) zijn te vinden op:
https://www.arval.nl/private-lease-voorwaarden. Door het ondertekenen van dit contract gaat cliënt akkoord met
de voorwaarden.
Arval bv zal in het kader van het met u te sluiten leasecontract uw financiële positie beoordelen ter controle van
uw kredietwaardigheid. Arval bv zal ook nagaan of u aan de acceptatievoorwaarden voldoet door een
zogeheten KYC of customer due diligence-analyse uit te voeren. Die beoordeling voeren wij uit nadat u met dit
aanbod akkoord bent gegaan. Meer informatie over deze processen vindt u hier
https://privatelease.arval.nl/het-proces.
Het contract komt tot stand na ontvangst door Arval bv van het door u getekende Arval bv leasecontract, onder
de opschortende voorwaarde dat de uitkomst van onze beoordelingen geen bezwaren opleveren voor het
aangaan van een klantrelatie met u. Wij laten het u weten als deze beoordeling positief is afgerond; vanaf dat
moment gaan ook de 14 dagen bedenktijd (zie hieronder) in. Zijn die bezwaren er wel, dan informeren we u
daar zo spoedig mogelijk over en gaan we geen relatie met u aan. We brengen u in dit geval geen
annuleringskosten in rekening.
Mocht u binnen de 14 dagen bedenktijd willen afzien van uw leasecontract, maak dan gebruik van het
herroepingsformulier. Deze kunt u vinden op https://www.arval.nl/private-lease-voorwaarden
Door annulering door cliënt nadat de 14 dagen bedenktijd is verstreken wordt cliënt aansprakelijk voor schade
en kosten die daardoor voor Arval bv ontstaan.
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Standaard doorlopende machtiging
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
- Arval bv om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven en
- uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Arval bv.
IBAN: nl67ingb0008875844
Aldus overeengekomen en getekend op 3-9-2019.

______________________________________________
Naam: Johannes Dijkstest

______________________________________________
Naam:
(indien veld leeg gelaten, niet van toepassing op dit contract)

Arval bv
naam: de heer L. Donnelly
functie: algemeen directeur
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