
 

 

 
Algemene voorwaarden StartLease 

 

De tarieven zijn in Euro’s, exclusief 21% BTW en brandstof. Deze tarieven zijn geldig tot nader order. De tarieven 
zijn inclusief: 

 Verzekeringspakket, inclusief WA-Casco en een ongevallen inzittendenverzekering  

 24-uurs hulpdienst 

 onderhoud bij de merkdealer  

 winterbanden (optioneel zie offerte) 

Looptijd 

De genoemde looptijden kunnen gedurende het contract worden verlengd en het tarief zal daaraan achteraf bij de 
eindafrekening worden aangepast. De maandtarieven zijn gebaseerd op 30 dagen. De overeenkomst kan na het 
verstrijken van de minimumduur, met inachtneming van een opzegtermijn van 7 werkdagen, per dag schriftelijk 
worden beëindigd via ons e-mail adres info@voorraadlease.nl. Na ontvangst van de opzegging stuurt 
Voorraadlease een schriftelijke bevestiging van de verdere inname procedure en zal deze desgewenst mondeling 
toelichten.  
 
Breng- en haalservice in Nederland 

Voorraadlease beschikt over uitgebreide brengservice. Elke auto kan worden gebracht op locatie. De 
brengkosten bedragen € 95,= excl BTW per handeling.  Omruilingen op initiatief van Voorraadlease worden 
kosteloos uitgevoerd. Na het einde van de huurovereenkomst kan de auto worden opgehaald.  

Brandstofpas 

U heeft de mogelijkheid bij Voorraadlease om te beschikken over een brandstofpas. Deze pas is nationaal en 
internationaal mogelijk. De kosten voor de pas wordt aanvullend op de leasetermijn doorbelast. De nationale pas 
kost € 5,- en de internationale pas kost € 7,50. 

Betaling/ Borgstelling 

De maandelijkse leaseprijs zal maandelijks bij vooruitbetaling per automatische incasso worden geïncasseerd. De 
borg voor een Start2Leaseauto bedraagt minimaal twee maandtermijnen. 
Deze dient voorafgaand aan de ter beschikkingstelling van het voertuig te worden voldaan. Na inlevering of 
beëindiging van de overeenkomst zal de borg na 30 dagen worden teruggestort, dan wel worden verrekend met 
andere openstaande kosten voortgekomen uit hetzelfde leasecontract zoals bekeuringen, meerkilometers en/of 
schades. 
 
Verzekering 

Het verzekeringspakket bestaat uit:  
Dekking: aansprakelijkheid + volledig casco (WA + Casco / All-risk)  

 Personenauto’s: Eigen risico bij een niet verhaalbare schade bedraagt per schadegeval € 250, -  t/m 
klasse F en daarboven € 350,- . Bedrijfswagens: Eigen risico bij een niet verhaalbare schade bedraagt 

per schadegeval € 250,-  t/m VW Caddy, daarboven  € 350, - Voor bestuurder jonger dan 23 jaar is het 
eigen risico € 150, - hoger per gebeurtenis. 

 Ongevallen inzittendenverzekering voor het maximaal aantal zitplaatsen van de auto, met een dekking 
per persoon van € 10.000,- bij overlijden en maximaal € 20.000, -  bij blijvende invaliditeit  

24-uurs hulpdienst 

Bij pech onderweg kan iedere berijder een beroep doen op de Voorraadlease-Hulpdienst. Deze hulpdienst kan 
zeven dagen per week en 24 uur per dag worden bereikt. Het telefoonnummer (026-3553368)  treft u ook aan in 
de auto.  
 
Reserveringen/ annuleringen 

Aan het reserveren zijn geen kosten verbonden. Na ontvangst van de vermelde borgstelling volgt definitieve 
reservering van het voertuig.  
 
Overig/ voorwaarden 

De kosten van bekeuringen zijn voor de lessee (huurder). Voorraadlease brengt hierbij € 10,- administratiekosten 
in rekening. Aftankkosten bedragen € 8,50. Het is niet toegestaan om te roken in de auto. Bij overtreding van het 

rookverbod zijn de reinigingskosten € 295,-. Inname van de auto gebeurd door Autoinspectie. Het innameprotocol 
treft u aan op onze website www.voorraadlease.nl bij contact/ downloads.. 
 
Lessee (huurder) accepteert deze voorwaarden en  onze Algemene bepalingen welke onderdeel uit maken van 
de overeenkomst. 
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