PRIVATE LEASECONTRACT
Contract

: 2600000221

Partijen bij contract:
1e contractant
Naam
Adres
Postcode/plaats
Telefoonnummer
E-mailadres

: Mevr. Mike Papa440
: Boeing Avenue 275
: 1119PP PD Schiphol-Rijk
: 0123456789 - 0123456789
: noemail@rcibanque.com

2e contractant
Naam
Adres
Postcode/plaats
Telefoonnummer
E-mailadres

:
:
:
:
:

hierna te noemen ''Leasenemer'', en:
Bedrijfsnaam
Adres
Postcode/plaats
Telefoonnummer
Emailadres

: MITSUBISHI Motors Financial Services
: Boeing Avenue 275
: 1119 PD Schiphol-Rijk
: 020-3549666
: klantenservice.nl@rcibanque.com

hierna te noemen ''Leasegever'';
In aanmerking nemend dat:
- Leasegever het eigendom heeft verworven van een MITSUBISHI Space Star.
- Leasegever bereidt is bovengenoemde MITSUBISHI Space Star gedurende de
looptijd van een overeengekomen leaseperiode ter beschikking te stellen aan
Leasenemer.
- De afgiftedatum van de MITSUBISHI Space Star wordt door de leverende dealer aan
u gecommuniceerd.
Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
1. Leasegever stelt het in artikel 5 omschreven voertuig (hierna te noemen: ''het
Voertuig'') aan Leasenemer ter beschikking gedurende de looptijd van de
leaseperiode zoals gespecificeerd in artikel 6 en Leasenemer aanvaardt het
gebruiksrecht van het Voertuig. Leasegever blijft eigenaar van het Voertuig.
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2. Leasenemer verklaart het Voertuig te zullen beheren zoals het een goed huisvader
betaamt.
3. Als in dit private leasecontract (hierna te noemen: "het Leasecontract") meerdere
contractanten als Leasenemer worden genoemd, is iedere contractant voor het
geheel hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de verplichtingen die bij het
Leasecontract horen.
4. Het Voertuig wordt op naam van Leasenemer geregistreerd.
5. Omschrijving van het Voertuig:
Merk
: MITSUBISHI
Model
: Space Star
Uitvoering
: 1.0 COOL+ AUTO CVT
Brandstof
: Benzine
Opties en/of accessoires:
Metallic lak
Majestic Red
Leasenemer ontvangt bij het afhalen van het Voertuig een ontvangstbevestiging
(hierna te noemen: "de Ontvangstbevestiging") waarop ook het kenteken,
chassisnummer en de kilometerstand van het Voertuig genoemd zijn. De
afgiftedatum van het Voertuig wordt door de leverende dealer aan u
gecommuniceerd. Vanaf de afgiftedatum kunt u het Voertuig bij de leverende dealer
afhalen.
6. Op het Leasecontract zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
Looptijd van leaseperiode
: 60 maanden
Jaarkilometrage
: 14000 kilometer
Contractueel overeengekomen totaal kilometrage : 70000 kilometer
Het Voertuig is WA Casco verzekerd. Het eigen risico voor gedekte wa/casco eigen
risico 0 euro per schadegeval.
Bij meer dan 2 schadegevallen in een aaneengesloten periode van 12 maanden
geldt een verhoogde eigen bijdrage conform artikel 26 van de Algemene
voorwaarden Keurmerk Private Lease en artikel 16 van de Aanvullende
voorwaarden.
De eigen bijdrage bij schade aan ruiten bedraagt in geval van vervanging € 70,- incl.
btw per auto en per gebeurtenis. Er geldt geen eigen bijdrage als de schade aan
ruiten kan worden gerepareerd door middel van de kunstharsmethode.
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7. Termijnbedrag per maand incl. btw
Prijs per meer-km incl. btw
Teruggaaf per minder-km incl. btw*

: € 272,52
: € 0,08
: € 0,03

* De minderkilometerteruggaaf vindt plaats over maximaal 10% van het contractueel
overeengekomen kilometrage.
8. Op het Leasecontract zijn de volgende bijzondere voorwaarden wel of niet van
toepassing:
Winterbandenregeling
: Niet van toepassing
Schadeverzekering inzittenden (SVI)
: Niet van toepassing
Rechtsbijstandverzekering
: Niet van toepassing
9. Het termijnbedrag per maand zal door Leasegever door middel van een
automatische afschrijving worden geïncasseerd. Leasenemer geeft hiervoor
toestemming door een SEPA incassomachtiging te ondertekenen en aan Leasegever
te verstrekken.
10. Leasenemer kan het Leasecontract tussentijds opzeggen, op zijn vroegst tegen de
eerste dag van het tweede jaar van de leaseperiode. Leasenemer dient hiervoor de
Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease en de Aanvullende Voorwaarden te
respecteren.
11. Door de aanvaarding van het Voertuig verklaart Leasenemer nu reeds voor alsdan
dat het Voertuig zich in goede staat bevindt en beantwoordt aan de specificaties
zoals door Leasenemer opgegeven en zoals omschreven in het Leasecontract en de
Ontvangstbevestiging.
12. Leasegever behoudt zich het recht voor om het termijnbedrag aan te passen in de
gevallen zoals genoemd in artikel 14 van de Algemene voorwaarden Keurmerk
Private Lease, waaronder als gevolg van wijzigingen van belastingen of heffingen in
verband met het bezit of gebruik van het Voertuig.
13. Elke Leasenemer van het Leasecontract wordt bij de Stichting Bureau Krediet
Registratie (‘het BKR’) te Tiel geregistreerd. De Leasegever registreert € 10.628,28
op naam van Leasenemer, dit bedrag is gelijk aan 65% van de totale som aan
termijnbedragen gedurende de looptijd van het Leasecontract.
14. Op dit Leasecontract zijn of worden integraal van toepassing:
- de Ontvangstbevestiging (die u bij het afhalen van het Voertuig tekent);
- de Algemene voorwaarden Keurmerk Private Lease, Versie 1.1.;
- de Aanvullende voorwaarden, Versie PLM2019MAARTB02V02;
- de inleverhandleiding, Versie PLM2018MEIB16V02;
Mitsubishi Motors Financial Services B.V.
Boeingavenue 275, 1119PD, Schiphol-Rijk, Postbus 75760, 1118 ZX, Schiphol-Rijk
Tel. +31 (0) 20 354 96 10 / klantenservice.nl@rcibanque.com
Mitsubishi Motors Financial Services is de handelsnaam voor financieringsactiviteiten voor Mitsubishi voertuigen aangeboden
door RCI Financial Services B.V. en wordt gebruikt met toestemming van Mitsubishi Motors Corporation.
IBAN NL76 INGB 0007877962 - BIC INGBNL2A - KvK Amsterdam nr. 30055070 - Btw-nr. NL003268408B01

3 / 14

-

de Berijdershandleiding, Versie PLM2018NOVB15V02;
de Verzekeringsvoorwaarden, Versie R11A1801;
Privacyverklaring MITSUBISHI Motors Financial Services Versie
PLM2018MEIB17V01

Leasenemer verklaart van bovengenoemde documenten een exemplaar te hebben
ontvangen en met de inhoud ervan akkoord te gaan.
15. Dit Leasecontract komt tot stand onder voorbehoud van acceptatie van Leasenemer
door
de
verzekeringsmaatschappij.
Indien
Leasenemer
door
de
verzekeringsmaatschappij wordt afgewezen is het Leasecontract niet tot stand
gekomen. In dat geval ontvangt Leasenemer binnen zes werkdagen na datum van
ondertekening van dit Leasecontract bericht.
16. In het kader van haar dienstverlening verwerkt Leasenemer persoonsgegevens.
Informatie over de wijze waarop Leasenemer uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u
raadplegen in de Privacy Verklaring. Voor vragen en/of opmerkingen over de wijze
waarop Leasenemer omgaat met uw persoonsgegevens, kunt u per mail contact
opnemen via Dataprotectionofficer-netherlands@rcibanque.com telefonisch via 020
354 96 80 en vragen en/of opmerkingen kunt u sturen naar MITSUBISHI Motors
Financial Services, t.a.v. Data Protection Officer, Postbus 75760, 1118 ZX, SchipholRijk.
17. Op het Leasecontract is Nederlands recht van toepassing. Indien Leasenemer of
Leasegever een geschil tussen Partijen wenst voor te leggen aan een rechter dan
doet hij/zij dat bij de daartoe bevoegde rechtbank in Amsterdam.
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Aldus overeengekomen tussen Leasenemer en Leasegever op 14/08/2019
Handtekening voor akkoord:
Naam: Mevr. Mike Papa440

Naam:

Leasenemer

Leasenemer

___________________

___________________

Handtekening voor akkoord namens MITSUBISHI Motors Financial Services:
Leasegever

___________________
G. Humbert
Algemeen Directeur

Versie: PL2019MAART01V03
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