LEASEOVEREENKOMST
De ondergetekenden:

Zijn overeengekomen:

Artikel 1 Ter beschikking stellen leaseauto / rijbewijs / privé-gebruik
1. Werkgever stelt aan werknemer in verband met de uitoefening van zijn functie een leaseauto ter
beschikking.
2. Werknemer verklaart door het ondertekenen van deze overeenkomst in het bezit te zijn van een rijbewijs
dat in Nederland geldig is.
3. Het is werknemer toegestaan de leaseauto voor privé-doeleinden te gebruiken.

Artikel 2 Leasemaatschappij / termijn / bijdrage / regelingen / fiscale
aspecten
1. Werkgever least de auto van (hierna: de leasemaatschappij) voor een termijn van . Het aantal kilometers
dat jaarlijks wordt gereden, wordt geschat op .
2. Het leasebedrag per maand bedraagt € .
3. De overeenkomst tussen werkgever en de leasemaatschappij en de eventueel daarbij behorende
reglementen, de algemene voorwaarden en de instructies van de leasemaatschappij en eventuele
wijzigingen van deze regelingen in de toekomst maken deel uit van deze overeenkomst tussen werkgever
en werknemer. Deze zijn als bijlage aan deze overeenkomst gehecht.
4. Werknemer is aan werkgever ten behoeve van de leaseauto een maandelijkse bijdrage verschuldigd ter
grootte van € . Werkgever zal de eigen bijdrage maandelijks op het salaris van werknemer inhouden.
5. Werknemer dient rekening te houden met de fiscale aspecten (waaronder de fiscale bijtelling dan wel de
‘ Verklaring geen privé-gebruik van auto’ ) van het gebruik van de leaseauto. A lle fiscale consequenties zijn
en blijven, ook bij wijziging daarvan, voor rekening en risico van werknemer.

Artikel 3 Tankpas
1. Werkgever vergoedt de brandstof die in Nederland en in het buitenland wordt getankt tot maximaal .
Brandstof die in het buitenland wordt getankt is voor rekening van werknemer. Dat is slechts anders als
werknemer deze kosten moet maken in verband met werkzaamheden in opdracht van werkgever in het
buitenland.

Artikel 4 Keuze leaseauto / accessoires en dealer
1. De keuze van het merk of type leaseauto en de accessoires wordt in overleg met werkgever gemaakt. De
keuze voor de leverende dealer is aan werkgever en/of aan de leasemaatschappij.
2. De leaseauto wordt ter beschikking gesteld in de voor het merk/type gebruikelijke standaarduitrusting
inclusief gebruikelijk accessoires. Extra accessoires die binnen het maximale leasebedrag per jaar vallen,
zijn voor rekening van werkgever. Extra accessoires die hierbuiten vallen, zijn voor rekening van
werknemer.
3. Extra accessoires mogen slechts gedemonteerd worden indien daardoor geen beschadiging ontstaat.
Indien verwijdering zonder beschadiging niet mogelijk is, worden de extra accessoires eigendom van de
leasemaatschappij en wordt geen schadevergoeding aan werknemer toegekend.

Artikel 5 Gebruik/onderhoud
1. Werknemer dient de leaseauto zorgvuldig te gebruiken conform de door werkgever en/of de
leasemaatschappij gegeven instructies. Werknemer is onder andere verplicht:
a. de leaseauto voor de aangegeven datum A PK te laten keuren;
b. olie- en andere vloeistofniveaus regelmatig te controleren en op peil te houden;

c. de banden regelmatig te controleren en op spanning te houden;
d. de leaseauto schoon te houden.
2. Onderhoud en reparatie van de leaseauto dient plaats te vinden bij de door werkgever en/of de
leasemaatschappij aangewezen dealer.
3. Reparaties en onderhoud aan extra accessoires boven het maximale leasebedrag en alle kosten die het
gevolg zijn van onzorgvuldig gebruik, komen voor rekening van werknemer.
4. A lle verkeersovertredingen en boetes komen geheel voor rekening van werknemer en moeten door
werknemer worden voldaan.

Artikel 6 Schade
1. In geval van schade, waaronder schade veroorzaakt door diefstal, inbraak of een poging daartoe, dient
werknemer dit binnen 24 uur aan werkgever en de leasemaatschappij te melden en hiervan aangifte te
doen bij de plaatselijke politie. Werknemer is verplicht binnen 24 uur na het schadevoorval een ingevuld
schadeformulier aan werkgever en/of de leasemaatschappij te overleggen.
2. Werkgever en/of de leasemaatschappij bepalen bij welke garage dan wel schadebedrijf de leaseauto wordt
gerepareerd.
3. Het is werknemer niet toegestaan enige schuld of aansprakelijkheid tegenover derden te erkennen.
4. Vervangend vervoer wordt slechts voor rekening van werkgever ter beschikking gesteld, indien dit naar
het oordeel van werkgever noodzakelijk is.
5. Indien werkgever aan werknemer tijdelijk een andere vervangende auto in gebruik geeft, zijn de
bepalingen van deze overeenkomst voor de duur van de vervanging van toepassing.

Artikel 7 Verzekering
1. De leaseauto wordt door de leasemaatschappij all-risk verzekerd. Wegenbelasting en verzekeringspremie
zijn in het maximum leasebedrag begrepen.
2. In geval van privé-gebruik buiten Nederland, dient werknemer voor eigen rekening zorg te dragen voor
een geldige reis- en kredietbrief of een soortgelijk document.
3. Accessoires zijn meeverzekerd voor zover deze binnen het maximum leasebedrag vallen, tenzij de
verzekeringsmaatschappij (bepaalde ) accessoires heeft uitgesloten. Extra accessoires buiten het
maximum leasebedrag kunnen worden meeverzekerd na schriftelijke opgave aan de leasemaatschappij.
De extra kosten komen voor rekening van werknemer.
4. A lle schade die, om welke reden dan ook, niet door de verzekeringsmaatschappij wordt vergoed, komt
voor rekening van werknemer.
5. Het eigen risico van werknemer bedraagt € per schadegeval en wordt op het salaris van werknemer
ingehouden.

Artikel 8 Beëindiging ter beschikkingstelling/overname
1. Werknemer is verplicht om de leaseauto op eerste verzoek van werkgever in goede staat en onder afgifte
van sleutels en papieren in te leveren. De terbeschikkingstelling van de leaseauto eindigt in de navolgende
gevallen:
a. op het tijdstip waarop werknemer voor een periode van langer dan 12 weken afwezig is, ongeacht
de reden van afwezigheid (zoals onder andere arbeidsongeschiktheid);
b. op het tijdstip waarop de arbeidsovereenkomst eindigt;
c. indien werknemer de leaseauto naar het oordeel van werkgever onzorgvuldig gebruikt of beheert;
d. op het tijdstip waarop werknemer de rijbevoegdheid wordt ontzegd vanwege medische redenen,
invordering van het rijbewijs en/of andere omstandigheden;
e. wanneer werkgever schriftelijk en gemotiveerd besluit de terbeschikkingstelling van de leaseauto
te beëindigen.
2. Indien de arbeidsovereenkomst op initiatief van werknemer eindigt of indien de beëindiging van de
arbeidsovereenkomst te wijten is aan werknemer, verplicht werknemer zich de eigen bijdrage boven het
maximum leasebedrag voor de resterende leasetermijn alsmede de extra kosten wegens de voortijdige
beëindiging van de leaseovereenkomst aan werkgever te voldoen. Indien mogelijk kan werknemer in
plaats daarvan kiezen voor overname van de leaseauto tegen betaling van de overnameprijs. deze prijs
wordt vastgesteld door de leasemaatschappij.

Artikel 9 Toepasselijk recht
1. Op deze arbeidsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
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