AANVULLENDE VOORWAARDEN IKRIJ.NL
In aanvulling op de Algemene Voorwaarden van het “Keurmerk Private Lease” zijn bij IKRIJ.NL voor de hierna te
noemen artikelnummers de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing.
F. DE DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN DE INGANG VAN DE LEASEPERIODE
7. Wanneer eindigt de leaseperiode?
Op uw leasecontract staat het totaalkilometrage vermeld.
Wanneer er meer kilometers worden gereden en het totaalkilometrage wordt overschreden en/of in het geval dat een
maximum totaalkilometrage van 120.000 kilometer wordt behaald , is dit voor IKRIJ.NL reden om de leaseovereenkomst
en de leaseperiode te beëindigen.
G. AFLEVERING VAN HET VOERTUIG; PERMANENTE VERVANGING IN VERBAND MET HOGE REPARATIE- OF
ONDERHOUDSKOSTEN; TENAAMSTELLING VAN HET KENTEKEN
8. Waar kan ik het voertuig afhalen? Wat moet ik meenemen?
Alleen u kunt het voertuig afhalen bij de leverende dealer. Hiervoor dient u zich te legitimeren door middel van een geldig
identiteitsbewijs. Voor aflevering op locatie (binnen Nederland) kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.
11. Staat het kenteken op mijn naam of op naam van de leasemaatschappij?
Het kenteken wordt (middels RTL-registratie) op de persoonlijke gegevens van de contractant geregistreerd. Hiervoor
hebben wij een kopie van een geldig Nederlands rijbewijs nodig.
H. HET TERMIJNBEDRAG, WIJZIGING VAN HET TERMIJNBEDRAG EN DE MEERKILOMETERS
12. Welke kosten voor gebruik van het voertuig zijn bij het termijnbedrag inbegrepen?
Bij IKRIJ.NL krijgt u vervangend vervoer bij onderhoud na 72 uur.
I. BETALING VAN HET TERMIJNBEDRAG EN ANDERE BEDRAGEN
20. Wat zijn de betalingsvoorwaarden?
Alle verschuldigde bedragen inclusief BTW dienen steeds tijdig te worden voldaan door middel van automatische incasso.
De gebruikelijke automatische incasso vindt in beginsel plaats op de eerste dag van de nieuwe maand. Indien nodig vindt
een aanvullende automatische incasso plaats rond de 15e dag van elke maand.
Over het algemeen zal de eerste automatische incasso hoger zijn dan één maandtermijn:
De factuur vanaf inzetdatum tot het einde van de inzet maand én de eerstvolgende maandtermijn worden in één
incassomoment van uw rekening geschreven.
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K. VERZEKERING EN AFDEKKING VAN WA-SCHADE EN CASCOSCHADE, AANSPRAKELIJKHEID VOOR ANDERE SCHADE
AAN HET VOERTUIG DAN CASCOSCHADE
25. Hoe is het risico voor aan of met het voertuig veroorzaakte schade verzekerd of afgedekt?
WA schade
De verzekering voor WA-schade is afgesloten bij onze verzekeraar. De Algemene Voorwaarden worden bij
verzending van de leaseovereenkomst per e-mail aan u verzonden en zijn te downloaden via de website
van www.IKRIJ.NL . Het verzekerde bedrag voor de Wettelijke Aansprakelijkheid is €. 2.500.000,00.
Casco Schade Verlies van het voertuig en/of gereden schade komen voor rekening van IKRIJ.NL .
Uitsluitingen In de volgende gevallen komt de volledige cascoschade voor uw rekening en risico en moet de
schade die IKRIJ.NL lijdt door u worden vergoed:
Opzet
Schade veroorzaakt met opzet en/of bewuste roekeloosheid met uw
goedvinden.
Rijbewijs
Schade veroorzaakt waarbij de bestuurder een rijverbod is opgelegd;
Schade veroorzaakt waarbij de bestuurder niet heeft voldaan aan de op zijn
rijbewijs gestelde voorschriften;
Schade veroorzaakt waarbij de bestuurder niet in het bezit is van een geldig
voor het motorrijtuig wettelijk voorgeschreven rijbewijs, dan wel niet heeft
voldaan aan de overige ten aanzien van de rijbevoegdheid gestelde
voorschriften.
Alcoholgebruik e.d.
Schade veroorzaakt waarbij bestuurder onder invloed verkeerde van
alcoholhoudende dranken en/of enig bedwelmend of opwekkend middel of
geneesmiddel.
Wanneer bestuurder na het ongeval weigert mee te werken aan of zich
onttrekt van een ademtest, urine- of bloedproef of soortgelijk onderzoek.
Ander gebruik
Schade veroorzaakt tijdens verhuur, het geven van rijlessen, of tijdens
gebruik van het voertuig anders dan waarvoor het is voorbestemd.
Wedstrijden
Schade veroorzaakt tijdens het deelnemen aan een wedstrijd,
snelheidsproef of –rit.
Molest
Schade veroorzaakt door een gewapend conflict, burgeroorlog, opstand,
Binnenlandse onlusten, oproer, muiterij, inbeslagname, atoomkernreacties,
terrorisme.
Onware opgave
Schade waarbij bestuurder opzettelijk een onvolledige of onware opgave
doet.
Vervoer gevaarlijke stoffen
Schade veroorzaakt door, optredende bij of voortvloeiende uit het vervoer
van zaken, vallende onder de Regeling Vervoer over Land van Gevaarlijke
Stoffen (VLG)
SVI

De aanvullende voorwaarden voor de aanvullende Schade Verzekering Inzittenden worden bij verzending
van het contract per e-mail aan u verzonden en zijn te downloaden via de website van www.IKRIJ.NL .
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26. Moet ik bij gedekte WA- of Cascoschade een eigen bijdrage betalen?
Voor WA schade is geen Eigen bijdrage verschuldigd.
De Eigen Bijdrage bij Casco Schade staat vermeld op het Leasecontract. Bij ruitschade geldt een verlaagde Eigen Bijdrage
die ook op het Leasecontract staat vermeld.
Bij meer dan 2 niet verhaalbare schadegevallen binnen een periode van 12 maanden vanaf een schademelding wordt de
Eigen Bijdrage verhoogd naar € 1.000,00 per gebeurtenis voor de resterende contractperiode.
Een niet verhaalbare schade is een schade die niet kan worden verhaald op een derde partij.
27. Zijn er andere verzekeringen van toepassing?
U hebt de mogelijkheid een aanvullende Schade Verzekering Inzittenden af te sluiten.
Een Schade Verzekering Inzittenden van IKRIJ.NL dekt letsel- en materiële schade van inzittenden en bestuurder als
gevolg van een ongeval.
De verzekeraar geeft recht op vergoeding van de schade die een verzekerde lijdt als gevolg van een hierna omschreven
gebeurtenis:
Schade ten gevolge van
letsel of benadeling van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend;
beschadiging of verloren gaan van met het motorrijtuig meegevoerde zaken die behoren tot
de particuliere huishouding van een verzekerde; motorrijtuigen of aanhangwagens /
caravans en de daarmee vervoerde zaken worden uitdrukkelijk niet als zodanige
meegevoerde zaken aangemerkt.
Gedekte gebeurtenissen
een ongeval, waaronder te verstaan een plotseling onverwacht van buiten komend, op het
lichaam van de verzekerde inwerkend geweld dat rechtstreeks een medisch vast te stellen
letsel doet ontstaan;
een verkeersongeval, zijnde een botsing, aan- of overrijding waar bij het motorrijtuig is
betrokken.
Verzekerde som
Het verzekerde bedrag voor de Schade Verzekering Inzittenden is gemaximeerd tot een
bedrag van € 1.000.000,00 per gebeurtenis.
IKRIJ.NL heeft Verhaalsrechtsbijstand standaard opgenomen in uw contract.
28. Wat moet ik doen bij casco- of WA-schade?
In geval van schade of diefstal of wanneer het voertuig om andere reden uit uw macht raakt bent u verplicht IKRIJ.NL zo
snel mogelijk, maar wel binnen 3 werkdagen in kennis te stellen.
Bij diefstal of vermissing dient u aangifte te doen bij de politie.
Wanneer bij het ongeval een wederpartij is betrokken is het mogelijk de schade te melden via een Schade Aangifte
formulier of via uw mobiele telefoon. U hoeft dan geen papieren schadeformulier meer in te vullen. Voor meer informatie
kunt u ook kijken op mobielschademelden.nl.
Hebt u een eenzijdig schadevoorval (er is geen tegenpartij bij betrokken) dan kunt u de schade eenvoudig melden via onze
website www.IKRIJ.NL /schademelden/ door het invullen en verzenden van het "Online schade melden" formulier.
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De medewerkers van IKRIJ.NL geven u instructie ten aanzien van schadetaxatie en herstel, de instructie omvat onder
andere welk schadeherstelbedrijf de werkzaamheden zal uitvoeren en binnen welke termijn de werkzaamheden moeten
worden uitgevoerd.
29. Heb ik bij een ongeval recht op hulp bij vervoer van het voertuig en van de inzittenden?
Wanneer het voertuig na een ongeval niet meer kan rijden, zal het worden afgesleept naar het dichtstbijzijnde reparatieof bergingsbedrijf. U krijgt een vervangende auto ter beschikking gesteld.
31. Ontvang ik na afloop van de leaseperiode een verklaring over het schadeverloop van het voertuig?
U ontvangt een verklaring van het schadeverloop in de leaseperiode binnen enkele weken na inlevering van het voertuig.
32. Hoe dient met het voertuig te worden omgegaan?
Hieronder volgt een opsomming van de landen waarvoor u toestemming heeft om met het voertuig naar toe te gaan of
door te reizen.
Andorra

Griekenland

Luxemburg

Slovenie

Belgie

Groot-Brittannie

Malta

Slowakije

Bosnie-Herzegovina

Noord-Ierland

Nederland

Spanje

Bulgarije

Hongarije

Noorwegen

Tsjechie

Cyprus

Ierland

Oostenrijk

Tunesie

Denemarken

Ijsland

Polen

Zweden

Duitsland

Italie

Portugal

Zwitserland

Estland

Kroatie

Roemenie

Wit-Rusland

Finland

Letland

Servie

Frankrijk

Litouwen

Montenegro

33. Wie mogen het voertuig besturen?
Het voertuig mag met toestemming , maar voor risico van de contractant bestuurd worden door personen vanaf 18 jaar
die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.
N. VERVANGEND VERVOER
39. Krijg ik een vervangend voertuig tijdens onderhoud of reparatie?
Bij een onderhoudsbeurt heeft u recht op vervangend vervoer na 72 uur. Tegen een meerprijs is vervangend vervoer na
24 uur af te sluiten. Bij schadeherstel uitgevoerd door een door IKRIJ.NL aangewezen schadeherstelbedrijf is vervangend
vervoer kosteloos.
41. Wat zijn de verdere voorwaarden voor gebruik van een vervangend voertuig.?
De huurklasse van vervangend vervoer is klasse A.
Voorbeelden van een huurauto Klasse A zijn: VW Up!, Peugeot 108, Citroen C1, etc.
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42. Wat kan ik doen als ik pech krijg met het voertuig?
De hulpdienst is 7 dagen in de week en 24 uur per dag bereikbaar De pechhulpverlening bestaat uit de volgende diensten:

Intake van uw melding van de pech of het ongeval door de meldkamer en telefonische assistentie.

Assistentie ter plekke

Indien het voertuig niet ter plekke kan worden gerepareerd of indien verder rijden met het voertuig onmogelijk
of onverantwoord is:
Transport van het voertuig naar een garage, inclusief aanhanger of caravan tot een maximum gewicht
van 3.500 kg (inclusief lading)
Vervangend vervoer voor inzittenden.
44. Hoe worden boetes en naheffingen parkeerbelasting en dergelijke afgehandeld?
Alle boetes, naheffingen parkeerbelasting en dergelijke worden rechtstreeks naar het adres gestuurd waar u officieel staat
ingeschreven.
Boetes, naheffingen parkeerbelasting en dergelijke welke onverhoopt binnenkomen bij IKRIJ.NL worden eerst kosteloos
doorgestuurd. Bij niet of niet tijdig betalen wordt de aanmaning voldaan door IKRIJ.NL en aan u doorbelast, hierbij zal
IKRIJ.NL administratiekosten ad. € 10,00 inclusief BTW in rekening brengen.
P. OPZEGGING VAN DE LEASEOVEREENKOMST EN DE OPZEGGINGSVERGOEDING
46. Kan ik de leaseovereenkomst opzeggen voordat de leaseperiode voorbij is?
Overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van het Keurmerk Private Lease kunt u wanneer u de leaseovereenkomst
met IKRIJ.NL eerder wilt beëindigen dit schriftelijk doen onder vermelding van:
Het kenteken, de datum waarop u het contract wilt beëindigen, de reden waarom u het contract wil beëindigen en de
kilometerstand van het voertuig.
Een opzegging per brief kan verzonden worden naar:

IKRIJ.NL
Postbus 432
2260 AK Leidschendam
Een opzegging per e-mail kan verzonden worden naar:
info@IKRIJ.NL
De opzegging is pas definitief na bevestiging van ontvangst door IKRIJ.NL
47. Hoe wordt de hoogte van de opzeggingsvergoeding bepaald bij opzegging na het eerste jaar?
De vaste opzeggingsvergoeding bedraagt 35% van het totaal van de resterende termijnbedragen.
Rekenvoorbeeld : Vaste opzeggingsvergoeding
U kiest een auto met een looptijd van 36 maanden en de maantermijn is € 250,00.
Na 24 maanden zeg t u het contract op. De vaste opzegvergoeding bedraagt dan 35% van de 12 maanden die u nog had
moeten betalen.
12
x € 250,00 = € 3.000,00
€ 3.000,00 x 35%
= € 1.050,00
Voor de opzegvergoeding geldt een maximum. De opzegvergoeding kan nooit hoger zijn dan wat u betaald zou hebben als
u aan het begin van het contract de ‘juiste’ looptijd had gekozen.
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Rekenvoorbeeld

Maximum opzegvergoeding

Als u bij de start van het contract direct had gekozen voor een looptijd van 24 maanden (en niet voor 36 maanden), dan
was de maandtermijn € 280,00 geweest in plaats van € 250,00. Het verschil bedraagt € 30,00.Uw maximale
opzegvergoeding is in dat geval 24 maanden x € 30 = € 720,00.
In dit geval betaalt u de maximum opzegvergoeding van € 720,00 en geen € 1.050,00.
48. Heeft u gekozen voor private flex lease?
Indien bij het aangaan van de leaseovereenkomst het ‘’private flex lease‘’ contract is overeengekomen, kan lessee de
leaseovereenkomst voortijdig beëindigen, zonder dat lessee aan lessor een opzeggingsvergoeding is verschuldigd gelijk
aan de in artikel 47 genoemde opzeggingsvergoeding, mits aan de daaraan gestelde voorwaarden wordt voldaan. Lessee
kan op grond van de ‘’private flex lease’’ leaseovereenkomst tegen het einde van de maand opzeggen, met inachtneming
van een opzegtermijn van één maand, wanneer er sprake is van een niet vrijwillig (derhalve op verzoek van de werkgever)
einde van het dienstverband van lessee tijdens de duur van de leaseovereenkomst en/of wanneer tijdens de duur van de
leaseovereenkomst sprake is van een echtscheiding die tot een dusdanige wijziging in het besteedbaar inkomen leidt dat
lessee redelijkerwijs niet langer aan de verplichtingen uit de leaseovereenkomst kan voldoen. Lessee dient daarvan bewijs
te leveren, hetgeen kan bestaan uit overlegging van een vaststellingsovereenkomst, een beschikking van de kantonrechter
en/of een door het UWV afgegeven ontslagvergunning, of een schriftelijke bevestiging van de werkgever van lessee dat
het (tijdelijke) dienstverband niet wordt verlengd, dan wel een door de rechtbank uitgesproken echtscheiding of een
daarbij behorende draagkrachtberekening, waaruit de gewijzigde financiële situatie blijkt, een en ander ter beoordeling
door lessor. Op het ‘’private flex lease‘’ contract kan geen beroep worden gedaan indien een arbeidsovereenkomst tijdens
de proeftijd wordt beëindigd. Wanneer Lessee tijdens de looptijd van het lease contract medisch wordt afgekeurd en
daarbij de rijbevoegdheid verliest kan er aanspraak gemaakt worden op het ‘’private flex lease’’ contract, hierbij moet een
doktersverklaring + een verklaring van het CBR kunnen worden overlegd waarin is vastgelegd dat de rijbevoegdheid is
ingetrokken met medische grond als reden. Van het ‘’private flex lease‘’ contract kan eerst gebruik worden gemaakt vanaf
6 maanden na de totstandkoming van de leaseovereenkomst, en met inachtneming van bovengenoemde opzegtermijn
van één maand. Desgevraagd en op eerste verzoek dient lessee tevens nader bewijs van beëindiging van het
dienstverband te leveren, middels overlegging van een afschrift van de (financiële) eindafrekening van het dienstverband
en/of nader bewijs te leveren van de (rechtsgeldige) echtscheidingsbeschikking en/of inschrijving van de echtscheiding.
Indien en voor zover lessee in gebreke blijft de gevraagde bewijsstukken aan te leveren en/of lessor is gebleken van een
onterecht beroep op het ‘’private flex lease‘’ contract, is lessor gerechtigd alsnog het in artikel 47 genoemde
opzeggingsvergoeding aan lessee in rekening te brengen.
De in dit artikel genoemde ‘’private flex lease’’ optie kan bij aanvang van de leaseovereenkomst worden
overeengekomen, en staat los van de in artikel 47 genoemde mogelijkheid om het leasecontract voor het einde van de
leaseperiode op te zeggen tegen betaling van de in dat artikel genoemde percentages van de resterende leasetermijnen.
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49. Borgsom
Bij het afsluiten van een ‘’private flex lease’’ contract betaald u een borgsom van één maandtermijn. Deze betaalt u
voordat de auto aan u wordt afgeleverd. De hoogte van de waarborgsom staat op het leasecontract. Deze waarborgsom
ontvangt u binnen 65 dagen terug als aan alle verplichtingen is voldaan. Wanneer u het ‘’private flex lease’’ contract voor
de oorspronkelijke einddatum van het lease contract beëindigd zal de borgsom niet worden teruggestort, tenzij aan de
voorwaarden in artikel 48 is voldaan. Wanneer voor de oorspronkelijke einddatum van het ‘’private flex lease’’ contract
beëindigd zal de opzegvergoeding in artikel 47 van kracht zijn. De hoogte van deze opzegvergoeding zal verrekend worden
met uw reeds betaalde waarborgsom.

50. Kan de leaseovereenkomst worden opgezegd als ik overlijd?
In de verdrietige situatie dat de contractant komt te overlijden kan de overeenkomst op verzoek van de nabestaanden
worden beëindigd. IKRIJ.NL vraagt u om een kopie van de Akte van overlijden.
Wanneer alle termijnen en andere openstaande bedragen voor het moment van overlijden zijn voldaan komt de
opzeggingsvergoeding te vervallen.
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