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Opdrachtformulier personenwagens
Full Operational Lease

Offertenummer

Opdrachtnummer

Klantnummer

Datum

4708421

84976

45996

Oldenzaal, 29 juni 2016

De ondergetekenden:
A. DirectLease B.V., gevestigd te Oldenzaal, Kelvinstraat 1B, Postbus 159, 7570 AD, Oldenzaal.
(DirectLease B.V., statutair gevestigd te Oldenzaal is een onderneming van International Car Lease Holding).

B.

V. Oorbeeld B.V., gevestigd te Voorbeeld, Voorbeeldstraat 69, 0000VB, KvK nr: 25101989,
hierna te noemen: "de lessee".
Contactpersoon: V. Oorbeeld. Hierna te noemen: "opdrachtgever".

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
1.

Bestelling
Lessee wenst het object gespecificeerd in het volgend artikel te leasen en verzoekt DirectLease B.V. dit object te bestellen.
Lessee verbindt zich middels ondertekening van dit opdrachtformulier om met betrekking tot genoemd object,
een leaseovereenkomst met DirectLease B.V. aan te gaan.

2.

Specificatie voertuig
Merk:
Model:
Type:
Brandstof:
Gewicht:
Catalogusprijs:
Fiscale waarde:
CO2-uitstoot:
Bijtellingspercentage:
Opties:

Maserati
Ghibli
3.0 V6 Bi-Turbo 330pk (4drs)
benzine
1.810 kg
€ 93.547,- (incl. BTW)
€ 93.547 (onder voorbehoud)
223 g/km (*)
25% (*)

Accessoires:
Dealerkorting:
Winterbanden regeling:
Brandstofpas:
Berijder

Alarminstallatie, GPS-volgsysteem, exclusief abonnement
Klant kiest de dealer
Ja
Internationale pas
V. Oorbeeld

3.
3.1

Leaseperiode
Deze lease wordt aangegaan voor een periode van 60 maanden, gebaseerd op 30.000 kilometers per jaar. Gedurende deze
looptijd is de lease onopzegbaar, tenzij anders is overeengekomen. Het contract wordt beëindigd indien de overeengekomen
leaseperiode is verstreken.

3.2

Als ingangsdatum voor de lease geldt de datum van de feitelijke aflevering van het object, dit middels rechtsgeldige
ondertekening van een ontvangstbevestiging. Niet-afname door de lessee van het (door hem bestelde) object per
afleveringsdatum laat de verplichtingen van de lessee krachtens dit leasecontract onverlet.

4.

Leaseprijs
(*) De CO2-uitstoot en het fiscale bijtellingspercentage zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Beide zijn gebaseerd op de beschikbare
gegevens op het moment van afgifte van de offerte. Het definitieve fiscale bijtellingspercentage is eerst bekend na registratie
van het kenteken en verwerking van de inkoopfactuur.
(**) DirectLease B.V. behoudt zich het recht voor een andere leverancier te kiezen indien geen overeenstemming bereikt wordt over
de leveringsvoorwaarden en condities met de aangegeven voorkeursleverancier.

4.1 De overeengekomen leaseprijs bedraagt € 1.894,14 en is maandelijks vooraf verschuldigd. Het brandstofvoorschot bedraagt €
345,60 per maand, vooraf te betalen. De vergoeding voor meer- minderkilometers bedraagt 25,5 / 12,7 eurocent/km.
4.2 In de leaseprijs begrepen service-elementen:
›
Reparatie/onderhoud;
›
Bandenvervanging;
›
Premie W.A.-verzekering, (maximum verzekerde som € 2.25 mln. per gebeurtenis, eigen risico € 0,- per
gebeurtenis), alsmede de premie Casco-verzekering (eigen risico € 500,per gebeurtenis, € 70,- bij ruitvervanging, en € 0,- bij ruitreparatie), zulks met inachtneming van het bepaalde
in artikel 5.2.a. van de Mantelovereenkomst;
›
Personen Ongevallen Inzittenden-verzekering (aantal personen 5, bij een MPV 7);
›
Houderschapsbelasting (1.810 kg eigen gewicht), zulks met inachtneming van het bepaalde artikel 5.2.b van
de Mantelovereenkomst;
›
Vervangend vervoer: budget. Direct vervangend vervoer bij reparaties die langer duren dan 24 uur;
›
Brandstof, (gebaseerd op een verbruik van 9,6 liter/100 km);
›
6 winterbanden;
›
Voertuighulp in binnen- en buitenland;
4.3 Waar van toepassing zal de leaseprijs mede gebaseerd zijn op de te verwachten subsidie-bedragen welke en voorzover die
rechtstreeks door of namens de overheid aan DirectLease B.V. worden uitgekeerd met betrekking tot het onderhavige voertuig.
5.
5.1

Bijzondere bepalingen
Alle betalingen aangaande het leasecontract geschieden per automatische incasso.

6.

Toepasselijkheid mantelovereenkomst
Op het te sluiten leasecontract zijn van toepassing de bepalingen van de Mantelovereenkomst Full Operational Lease, tussen
partijen onder klantnummer 45996 F.O.L. dd. [NIET INGEVULD] gesloten. De bepalingen van deze Mantelovereenkomst maken
een onverbrekelijk deel uit van het te sluiten leasecontract.
Bovenstaande tarieven zijn in euro's, zijn exclusief BTW (tenzij anders vermeld) en onder voorbehoud van kosten en/of
prijswijzigingen, acceptatie door de directie DirectLease B.V. en S.E. & O.

Aldus opgemaakt 29 juni 2016 en getekend te "Voorbeeld"
DirectLease B.V.

V. Oorbeeld B.V.

M.G.M. Rekers
CFO

Naam
V. Oorbeeld
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