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My Lease Motor 

Mantelovereenkomst & Algemene Voorwaarden Full 

Operational Lease Motorfietsen 

 

Partijen  

 

Partijen: 

…………………… B.V. gevestigd te ……………. aan …………………………………………  

met KVK nummer …………………………. voor deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
heer/mevrouw………………………………………… 

Directeur, hierna te noemen: `lessee'.  

 

En 

 

Myleasemotor B.V. gevestigd te Ravenstein aan de Bulk 19  (5371 ML) met KVK nummer 83117474 voor 
deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door R.A.L. van der Heijden, Algemeen Directeur, 
hierna te noemen: ‘leasemaatschappij’; 

 

Partijen nemen in aanmerking: 

 

Myleasemotor B.V. voert haar bedrijf van het op basis van lease aan derden ter beschikking stellen van 
<<object(en)>>, verder te noemen “het object(en)”. Lessee wenst van de diensten van Myleasemotor 
B.V. gebruik te maken en is van plan om één of meerdere object(en)en van Myleasemotor B.V. te 
betrekken;.  

Partijen wensen door het aangaan van deze overeenkomst vast te leggen welke voorwaarden van kracht 
zullen zijn op de door hen per individueel object(en) te sluiten leaseovereenkomst.  

 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
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1 Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

 
My Lease Motor: Myleasemotor B.V., handelend onder de naam My Lease Motor, statutair 

gevestigd te Ravenstein en geregistreerd in het Handelsregister van de 

Kamer van Koophandel onder nummer 83117474. 

Contractduur: De overeengekomen duur van de periode waarin u recht heeft op het 
gebruik van de Motorfiets. 

Motorfiets: De motorfiets - inclusief alle daarbij afgeleverde toebehoren en 
accessoires - die eigendom is van My Lease Motor en die u op grond van 

de Leaseovereenkomst van My Lease Motor leaset. 

Leaseovereenkomst: De overeenkomst van operationele lease op basis waarvan My Lease 
Motor een haar in eigendom toebehorende Motorfiets aan u in gebruik 
geeft. 

Leaseprijs: De gedurende de Contractduur door u te betalen maandelijks leaseprijs. 

Meerkilometers: Kilometers die in een bepaalde periode worden gereden boven het voor 
die periode overeengekomen aantal kilometers. 

Meerkilometerprijs: Het bedrag per Meerkilometer, die betaald moet worden in aanvulling op 
het Leaseprijs. 

Minderkilometers: Kilometers die tijdens de Contractduur minder zijn gereden ten opzichte 

van het aantal kilometers dat op grond van de Leaseovereenkomst tijdens 

de Contractduur gereden mag worden. 

Minderkilometerprijs: Het bedrag die u van My Lease Motor ontvangt per Minderkilometer. 

U: De natuurlijke persoon (personen) met wie My Lease Motor een 

Leaseovereenkomst sluit / zal sluiten / heeft gesloten. 



My Lease Motor | Mantelovereenkomst & Algemene Voorwaarden Full Operational Lease Motorfietsen 2021-01 4 

 

 

 
 

  
2 Toepasselijkheid 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een tussen lessee en My Lease Motor 

gesloten  Leaseovereenkomst en alle uitgebrachte offertes, ter zake van Full Operational 

lease. 

 
2.2 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze uitdrukkelijk 

schriftelijk zijn overeengekomen. 

 
2.3 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zou zijn, blijven de Algemene 

Voorwaarden voor het overige in stand en wordt de betreffende bepaling vervangen door een 
bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van die bepaling zoveel mogelijk benadert. 

 

3 Kredietwaardigheid en waarborgsom 
3.1 Voorafgaand aan de totstandkoming van de Leaseovereenkomst heeft My Lease Motor uw 

kredietwaardigheid beoordeeld of laten beoordelen. 

 
3.2 Indien My Lease Motor op basis van uw kredietwaardigheid de betaling van een waarborgsom verplicht 

heeft gesteld, dient u de waarborgsom voorafgaand aan de aflevering van de Motorfiets aan My Lease 
Motor te voldoen. My Lease Motor heeft het recht om vorderingen uit hoofde van de Leaseovereenkomst 

te verrekenen met de waarborgsom. De waarborgsom of het restant daarvan wordt binnen 65 dagen na 
inlevering van de Motorfiets aan u geretourneerd. 

 

4 Totstandkoming van de Leaseovereenkomst en bedenktijd 
4.1 In de Leaseovereenkomst wordt onder meer vastgelegd: 

 

▪ het merk, het type en de uitvoering van de Motorfiets inclusief eventuele accessoires; 
▪ de Contractduur; 

▪ het overeengekomen aantal kilometers, op jaarbasis; 
▪ de belangrijkste bedragen en tarieven, zoals de Leaseprijs, de Meerkilometerprijs, de 

Minderkilometerprijs, de bij aanvang van de Contractduur geldende hoogte van het eigen risico 
voor schade en, indien van toepassing, het bedrag van de waarborgsom; 

▪ eventuele bijzondere opties, zoals druppelladers of ART-4 goedgekeurde sloten. 

 
4.2 De Leaseovereenkomst komt tot stand op het moment dat My Lease Motor de door u ondertekende 

Leaseovereenkomst heeft ontvangen. 

 
4.3 U kunt de Leaseovereenkomst kosteloos opzeggen binnen veertien (14) dagen na de dag waarop u de 

Leaseovereenkomst heeft ondertekend. U kunt zowel schriftelijk als per e-mail opzeggen. Voor het 
opzeggen kunt u gebruik maken van het herroepingsformulier dat u bij de Leaseovereenkomst heeft 

ontvangen. 
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5 Aflevering 
5.1 Indien de bedenktijd is verstreken en My Lease Motor (indien van toepassing) de waarborgsom van u 

heeft ontvangen, neemt My Lease Motor (of een derde namens My Lease Motor zoals de leverende 

dealer) contact met u op om  met u af te spreken waar en wanneer u de Motorfiets kunt ophalen. 

 
5.2 Als bij ondertekening van de Leaseovereenkomst nog niet bekend is wanneer de Motorfiets afgehaald 

kan worden, ontvangt u een bericht van of namens My Lease Motor of uw leverende dealer zodra bekend 
is wanneer de Motorfiets afgehaald kan worden. 

 
5.3 My Lease Motor (of een derde namens My Lease Motor zoals uw leverende dealer) stelt bij de 

aflevering van de Motorfiets samen  met u een rapport op waarin onder meer wordt vastgelegd of de 
Motorfiets schadevrij is en welke toebehoren en accessoires zijn afgegeven (bijvoorbeeld een 

instructieboekje, druppellader of slot). 

 
5.4 De Motorfiets wordt alleen aan u afgeleverd. Om er zeker van te zijn dat de Motorfiets aan de juiste 

persoon wordt afgeleverd, wordt u gevraagd of u zich wilt legitimeren. U dient hiervoor een geldig 

legitimatiebewijs mee te nemen. 
 
5.5 Bij aflevering van het voertuig ontvangt u tevens informatie over het gebruik en onderhoud van de 

motorfiets. 

6 Contractduur 
6.1 De Leaseovereenkomst gaat in op het moment dat My Lease Motor het door u ondertekende 

Leasecontract heeft ontvangen. Betreft het een contract dat op elektronische wijze wordt verzonden 

(gescand, e-mail, webformulier en dergelijke) dan wordt onder ‘ondertekend’ verstaan de voor die vorm 

vereiste accordering. 

 

6.2 De Contractduur begint op het moment dat u de Motorfiets in ontvangst heeft genomen. Indien u de 
Motorfiets niet in ontvangst heeft genomen dan begint de Contractduur vijf dagen nadat My Lease Motor 
aan u bekend heeft gemaakt dat de Motorfiets voor aflevering gereed is. 

 
6.3 De Leaseperiode eindigt als de overeengekomen duur daarvan verstreken is, als de 

Leaseovereenkomst eerder wordt ontbonden of volgens deze Algemene Voorwaarden wordt 
opgezegd. U bent, met uitzondering van de verstreken Leaseperiode, de opzeggingsvergoeding 
verschuldigd zoals vermeld in deze Algemene Voorwaarden. 

 

7 Leaseprijs / termijnbedrag 
7.1 Onder de voorwaarden en beperkingen van de Leaseovereenkomst, zijn de onderstaande kosten voor 

gebruik van de Motorfiets inbegrepen in de Leaseprijs: 

 
a. motorrijtuigenbelasting; 
b. kosten van reparatie en regulier onderhoud van de Motorfiets; 

c. vervanging van banden bij reguliere slijtage; 
d. premie voor een verzekering voor aansprakelijkheid voor schade aan derden (Wettelijke 

Aansprakelijkheid of WA-verzekering); 

e. premie van een verzekering voor eventuele schade aan de Motorfiets door aanrijding, diefstal en 
andere plotseling van buiten komende gebeurtenissen (cascoschade); 

f. premie van een opzittende en verhaal-bijstand verzekering; 
g. kosten van pechhulp; 

h. eventueel andere kosten, indien dat is bepaald in de Leaseovereenkomst. 
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7.2 Alle kosten die niet in het voorgaande artikel zijn opgenomen zijn niet inbegrepen in de Leaseprijs en 

komen voor uw rekening. Zo komen bijvoorbeeld de kosten van brandstof en/of opladen, van parkeren, 

van wassen van de Motorfiets, van updates van het navigatiesysteem (indien aanwezig op de Motorfiets), 
van bekeuringen en tolgelden voor uw eigen rekening. 

 
7.3 Indien tussen het moment van totstandkoming van de Leaseovereenkomst en aflevering van de 

Motorfiets de aanschafprijs van de Motorfiets wordt verhoogd, dan heeft My Lease Motor het recht om de 

verhoogde aanschafprijs in de Leaseprijs door te rekenen. Indien de Leaseprijs op deze grond wordt 
verhoogd, dan kunt u de Leaseovereenkomst zonder verdere kosten schriftelijk ontbinden binnen 14 
dagen nadat My Lease Motor u van die verhoging op de hoogte heeft gesteld. 

 
7.4 Tevens heeft My Lease Motor het recht om de Leaseprijs te verhogen, indien belastingen of heffingen die 

verband houden met het bezit of gebruik van de Motorfiets - zoals bijvoorbeeld BTW en 
assurantiebelasting - wijzigen of worden ingevoerd. De aangepaste Leaseprijs geldt vanaf het moment 

dat de omstandigheden zijn gewijzigd. 
 

8 Meer- en minderkilometers 
8.1 Als de Leaseovereenkomst eerder of later eindigt dan de Contractduur die vermeld staat op de 

Leaseovereenkomst, dan stelt My Lease Motor het aantal Meerkilometers of Minderkilometers vast naar 
rato van de werkelijke contractduur. 

 
8.2 Als sprake is van Meerkilometers, dan betaalt u een aanvullend bedrag. Dat bedrag wordt berekend door 

vermenigvuldiging van het aantal Meerkilometers met de Meerkilometerprijs. U dient de Meerkilometers 

te betalen telkens zodra er een contractjaar is verstreken en aan het einde van de Leaseovereenkomst, 

na inlevering van de Motorfiets. Als al in de loop van een contractjaar blijkt dat er in dat jaar sprake is van 
Meerkilometers, kunnen die ook voor de geplande afrekening aan het eind van dat jaar telkens na een 
maand worden afgerekend. 

 
8.3 U moet binnen 2 weken na een verzoek van My Lease Motor daartoe, de kilometerstand opgeven. Als u 

dat niet doet, kan My Lease Motor een bedrag in rekening brengen op basis van een redelijke schatting 
van het aantal meerkilometers. Indien aanwezig, kan een nota van een reparatie- of onderhoudsbedrijf 
waarop de kilometerstand is vermeld, voor die schatting gebruikt worden. Als de kilometerteller defect 

raakt, moet u dat direct aan My Lease Motor melden. Indien u in verband met meerkilometers een 

aanvullend bedrag moest betalen, kan My Lease Motor verlangen dat u tot het volgende moment 
waarop meerkilometers afgerekend zullen worden, maandelijks in aanvulling op het termijnbedrag een 

voorschot betaalt op de volgende betaling wegens meerkilometers. Het bedrag van het voorschot 
bestaat uit het aanvullende bedrag dat u wegens meerkilometers moest betalen, gedeeld door het aantal 
maanden van de volgende afrekenperiode. 

 
8.4 Als het aantal meerkilometers bij de afrekening daarvan kleiner is dan het aantal waarop het voorschot is 

gebaseerd, ontvangt u een creditnota voor het verschil. Indien bij de afrekening aan het einde van de 

Contractduur blijkt dat het aantal kilometers dat gemiddeld per contractjaar is gereden, gelijk aan of 
lager is dan het overeengekomen aantal kilometers per jaar, worden tijdens de Contractduur eventueel 

betaalde bedragen voor meerkilometers aan u terugbetaald. 
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8.5 Indien aan het eind van de Contractduur blijkt dat er sprake is van Minderkilometers, dan heeft u recht 

op een minderkilometerteruggaaf. De minderkilometerteruggaaf wordt berekend door 
vermenigvuldiging van het aantal Minderkilometers met de Minderkilometerprijs. De 

minderkilometerteruggaaf wordt aan het eind van de Contractduur aan u betaald of verrekend met 
bedragen die u nog aan My Lease Motor verschuldigd bent.  

 
8.6 Er gelden geen minderkilometers op alle contracten die berekend zijn tot 4.000km per jaar. Bij deze 

contracten vindt er geen minderkilometer verrekening plaats op de gehele leaseovereenkomst. 
 

9 Betaling 
9.1 De Leaseprijs en alle andere bedragen die u My Lease Motor verschuldigd bent uit hoofde van de 

Leaseovereenkomst, worden via een automatische incasso van uw rekening afgeschreven. Daartoe dient 
u My Lease Motor een machtiging voor automatische incasso te verstrekken. Alle bedragen betreffen 

inclusief BTW. 
 

9.2 Het termijnbedrag is bij vooruitbetaling verschuldigd; andere bedragen binnen 14 dagen na de 

factuurdatum. Betaling van de maandtermijnen en andere bedragen kan alleen via automatische incasso 
plaatsvinden met uitzondering van de opzeggingsvergoeding. Deze dient u zelf over te maken. Door 
ondertekening van de SEPA Incassomachtiging verleent u toestemming aan Myleasemotor B.V. om de 
verschuldigde bedragen te incasseren van uw bankrekening. 

 
9.3 U betaalt het termijnbedrag totdat de Leaseperiode is geëindigd en u het voertuig bij My Lease Motor of 

een door My Lease Motor aan te geven locatie hebt ingeleverd. Als de Leaseovereenkomst is geëindigd 

wegens diefstal of total loss van het voertuig, geldt het vereiste van inlevering van het voertuig door u niet. 
 
9.4 My Lease Motor brengt incassokosten in rekening als u op de dag waarop een bedrag betaald moet zijn, 

nog niet betaald hebt. In dit geval ontvangt u eerst een aanmaning. Om bij niet-voldoening aan die 
aanmaning incassokosten in rekening te kunnen brengen, geeft My Lease Motor u nog een termijn van 14 

dagen om alsnog te betalen. Als u binnen die termijn niet betaalt, dan brengt My Lease Motor 
incassokosten bij u in rekening. De hoogte daarvan hangt af van het te betalen bedrag en is geregeld in het 
‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’. In de aanmaning wordt u op deze gevolgen 

van niet-tijdige betaling gewezen, onder vermelding van de hoogte van het bedrag van de incassokosten. 
 
9.5 Indien u het termijnbedrag of andere bedragen niet tijdig betaalt, kan de overeenkomst ontbonden 

worden. Indien My Lease Motor de Leaseovereenkomst ontbindt wegens niet-betaling wordt de reeds 
bestaande vordering op u verhoogd met de ontbindingsvergoeding. Deze ontbindingsvergoeding is gelijk 

aan de opzeggingsvergoeding zoals beschreven in deze mantelovereenkomst. De ontbindingsvergoeding 
bent u verschuldigd naast de andere bedragen. Om de Leaseovereenkomst wegens niet-betaling te kunnen 

ontbinden, ontvangt u eerst een aangetekende brief, met een kopie per gewone brief of per e-mail. In die 
brief wordt u in de gelegenheid gesteld alsnog binnen 14 dagen te betalen, onder mededeling dat My Lease 
Motor anders de Leaseovereenkomst mag ontbinden en dat u dan de hiervoor genoemde vergoeding 
verschuldigd bent. Indien op het moment waarop die termijn afloopt de Leaseovereenkomst kan worden 
opgezegd, wijzen wij u op de regeling van opzegging. 

 
9.6 Het feit dat het voertuig om wat voor reden dan ook niet kan worden gebruikt heeft geen invloed op de 

betalingsverplichtingen, tenzij My Lease Motor u schriftelijk heeft medegedeeld dat de 

betalingsverplichting wordt opgeschort. 
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10 Gebruik van de Motorfiets 
10.1 U dient zorgvuldig met de Motorfiets om te gaan en de Motorfiets overeenkomstig diens bestemming te 

gebruiken. Dit betekent onder meer dat u: 

 
a. zich bij het gebruik van de Motorfiets dient te houden aan de geldende verkeersregels en wettelijke 

voorschriften; 

b. dient te beschikken over een voor de Motorfiets wettelijk vereist rijbewijs; 
c. de Motorfiets niet mag gebruiken voor wedstrijden, snelheids-, betrouwbaarheids- of 

rijvaardigheidsritten; 

d. de Motorfiets niet mag onderverhuren, verpanden of anderszins mag bezwaren; 
e. de Motorfiets zorgvuldig op slot zet als deze niet wordt gebruikt met een ART-4 goedgekeurd slot; 
f. geen gevaarlijke stoffen met de Motorfiets mag vervoeren; 

g. met de Motorfiets niet op zodanige wijze mag omgaan dat er volgens de verzekeringsvoorwaarden 

geen dekking bestaat; 
h. geen veranderingen aan de Motorfiets mag aanbrengen of accessoires op de Motorfiets mag 

bevestigen, tenzij My Lease Motor u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven; en 

i. met de Motorfiets alleen mag komen in landen die vallen binnen het dekkingsgebied van de 
verzekeringen die op de Leaseovereenkomst van toepassing zijn (zoals vermeld op de zogenaamde 
‘Groene Kaart’) en waarvoor het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken geen negatief 

reisadvies heeft afgegeven. 

 
10.2 Indien u de Motorfiets door een ander laat gebruiken dan dient u diegenen te wijzen op de in deze 

algemene voorwaarden opgenomen verplichtingen en dient u ervoor te zorgen dat zij zich daaraan 

houden. U bent aansprakelijk voor het doen en laten van derden die de Motorfiets gebruiken alsof het uw 
eigen doen en laten betreft, tenzij sprake is van diefstal. 

 

11 Reparatie en onderhoud 
11.1 U dient zorg te dragen voor het dagelijks onderhoud van de Motorfiets. Dit betekent dat u zelf de 

bandenspanning en de niveaus van de motorolie en de andere vloeistoffen op het voorgeschreven peil 

houden volgens de richtlijnen van het instructieboekje van de Motorfiets. De kosten daarvan zijn voor uw 
rekening. Voor bijvullen van olie en koelvloeistof moet de in het instructieboekje voorgeschreven 

kwaliteit olie of koelvloeistof gebruikt worden. (mocht er verder advies omtrent het reguliere 
onderhoud gewenst zijn, dan verwijzen wij u naar uw leverende officiële dealer) 

 
11.2 U dient bij te houden wanneer de Motorfiets een onderhoudsbeurt nodig heeft. Zodra de Motorfiets 

volgens de richtlijnen van de fabrikant, te vinden in het instructieboekje, een onderhoudsbeurt nodig 

heeft, dan maakt u daartoe een afspraak bij een vestiging van een door My Lease Motor aangewezen 
dealer. Of contact uw leverende dealer. Vervolgens brengt u zelf de Motorfiets naar de vestiging. Om 

misverstanden over de betaling van de kosten te voorkomen, moet u aan de dealer mededelen dat de 
Motorfiets eigendom is van My Lease Motor en dat de dealer My Lease Motor vooraf om toestemming 
voor onderhoud moet vragen. Als de Motorfiets in het buitenland is wanneer het volgens het 

onderhoudsschema een onderhoudsbeurt nodig heeft, dan kan met de onderhoudsbeurt gewacht worden 
tot de Motorfiets weer in Nederland is. Voorwaarde daarbij is dat de Motorfiets na het moment waarop 
volgens het schema de onderhoudsbeurt nodig is, niet meer dan 1.000 kilometer in het buitenland zal 

rijden. Anders moet u met My Lease Motor bellen voor overleg. 
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11.3 Als de Motorfiets een defect heeft dat gerepareerd moet worden, dan kunt u dit eveneens na een 

afspraak laten repareren bij een daartoe door My Lease Motor aangewezen dealer. Ook daarvoor geldt 

dat u bij het aanbieden van de Motorfiets voor reparatie moet mededelen dat de Motorfiets eigendom is 

van My Lease Motor en dat My Lease Motor om toestemming moet worden gevraagd. Als de Motorfiets 
buiten Nederland een defect heeft, moet u met My Lease Motor bellen om toestemming te vragen voor 
de reparatie. Als de toestemming wordt gegeven, kunt u de reparatie laten verrichten. My Lease Motor 
zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de Motorfiets zo spoedig mogelijk weer gebruikt kan worden. 

 
11.4 Als er schade aan de Motorfiets ontstaat die niet in de verzekeringsvoorwaarden is aangemerkt als 

cascoschade (zoals schade door overmatige slijtage van onderdelen van de Motorfiets of door een gebrek 
aan olie) bent u daarvoor aansprakelijk als de schade het gevolg is van niet-nakoming van deze algemene 

voorwaarden. Als bijvoorbeeld de hiervoor genoemde overmatige slijtage van onderdelen van de 
Motorfiets het gevolg is van onzorgvuldige bediening, of als het gebrek aan olie verband houdt met niet 

tijdig controleren van het oliepeil, komen de reparatiekosten of verhoogde onderhoudskosten dus voor 
uw rekening. Hetzelfde geldt als de Motorfiets niet tijdig voor een onderhoudsbeurt is aangeboden. 

 
11.5 Als u en My Lease Motor het er niet over eens zijn of de schade een gevolg is van niet-nakoming van deze 

algemene voorwaarden of de Aanvullende bepalingen, dan schakelt My Lease Motor een expert in die lid 
is van het Nederlands Instituut voor registerexperts (NIVRE). Deze beoordeelt wat de meest 

waarschijnlijke schadeoorzaak is. Als hij tot het oordeel komt dat het meest waarschijnlijk is dat de 
schade is veroorzaakt door een niet-nakoming van de Leaseovereenkomst, dan komen de schade en de 

kosten van expertise voor uw rekening, tenzij u bewijst dat de schade geen gevolg is van niet-nakoming 
van de Leaseovereenkomst. 

 
11.6 My Lease Motor betaalt de kosten voor reparatie of de onderhoudsbeurt rechtstreeks aan de dealer, op 

voorwaarde dat zij vooraf toestemming heeft gegeven voor de reparatie of de onderhoudsbeurt. Voor 

reparatie en onderhoud in het buitenland waarvoor My Lease Motor toestemming heeft gegeven, kunt u 

zelf de kosten betalen. U moet dan vragen om een factuur die op naam van My Lease Motor is gesteld. 

Deze (originele) factuur stuurt u samen met een bewijs van betaling aan My Lease Motor. De kosten 
worden dan - tot het bedrag waarvoor toestemming is gegeven - door My Lease Motor aan u vergoed. Als 
u volgens deze algemene voorwaarden of de verzekeringsvoorwaarden aansprakelijk bent voor de 
schade of voor de verhoogde onderhoudskosten, kunnen betaalde reparatie- of onderhoudskosten weer 

aan u in rekening worden gebracht. 

 
11.7 Als de kosten van reparatie en onderhoud door een technisch gebrek zoveel hoger zijn dan normaal dat 

het voor My Lease Motor financieel onverantwoord is de Motorfiets nog langer in te zetten. Dan kan My 

Lease Motor de Motorfiets vervangen door een Motorfiets dat ten minste van dezelfde klasse is. De 
Leaseprijs en de Contractduur blijven dan gelijk 

 

12 Verzekering 
12.1 De verzekeringsvoorwaarden kunt u vinden op de website van Myleasemotor B.V. 

www.myleasemotor.com/documenten en worden door het aangaan van de Leaseovereenkomst geacht 

door de Afnemer gekend en aanvaard te zijn. 

 

12.2 My Lease Motor zal de Motorfiets gedurende de Contractduur verzekeren tegen het risico van wettelijke 
aansprakelijkheid voor schade aan derden (WA-verzekering) en voor het risico voor schade aan de 
Motorfiets zelf door aanrijdingen en dergelijke (cascoschadeverzekering). Tevens zijn tijdens de 
Contractduur een schadeverzekering voor opzittende en een rechtsbijstandverzekering van toepassing. 

 

http://www.myleasemotor.com/documenten
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12.3 Op de verzekeringen zijn verzekeringsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn toegevoegd aan de 
Leaseovereenkomst. Door het ondertekenen van de Leaseovereenkomst gaat u ook akkoord met de 

verzekeringsvoorwaarden. 

 
12.4 Bij schade die onder de dekking valt van een verzekering die op de Leaseovereenkomst van toepassing is, 

betaalt u per schadegeval een eigen risico. De hoogte van het eigen risico bedrag staat vermeld op de 
Leaseovereenkomst. Als het bedrag van de schade lager is dan het bedrag van het eigen risico, dan 

betaalt u uitsluitend het bedrag van de schade. 

 
12.5 Indien zich binnen een periode van 12 maanden meer dan twee schadegevallen voordoen dan heeft My 

Lease Motor het recht om eigen risico te verhogen. Die verhoging geldt dan voor de resterende duur van 
de Contractduur. 

 
12.6 Indien schade niet valt onder de dekking van een verzekering die op de Leaseovereenkomst van 

toepassing is dan komt die schade voor uw rekening en risico, tenzij het ontbreken van 

verzekeringsdekking aan My Lease Motor valt toe te rekenen. 
 

13 Vervangende vervoer 
13.1 Als reparatie of het onderhoud aan de Motorfiets worden verricht, dan heeft u geen recht op een 

vervangende motorfiets  

 

13.2 Indien u de beschikking wilt hebben over een vervangende motorfiets voor de periode waarin u geen 
recht heeft op vervangend vervoer dan kunt u My Lease Motor verzoeken dit voor u te organiseren, tegen 
betaling van door My Lease Motor op te geven kosten. My Lease Motor zal zoveel als redelijkerwijs 

mogelijk proberen aan uw verzoek tegemoet te komen. U bent daarnaast uiteraard vrij om dit zelf te 

regelen met uw reparerende dealer. 

 
13.3 Als de reparatie of het onderhoud buiten Nederland wordt verricht, hebt u geen recht op een vervangende 

motorfiets. Ook in dit geval kunt u My Lease Motor verzoeken de inzet van een vervangende motorfiets 
voor u te organiseren, tegen betaling van door My Lease Motor op te geven kosten. Ook in dit geval zal 

My Lease Motor zoveel als redelijkerwijs mogelijk proberen aan dat verzoek tegemoet te komen. U bent 
daarnaast uiteraard vrij om dit zelf ter plaatse te regelen met uw reparerende dealer. 

 
13.4 Als u aansprakelijk bent voor de kosten van de reparatie of het onderhoud, hebt u géén recht op een 

vervangende motorfiets. U kunt My Lease Motor wel verzoeken de inzet van een vervangende motorfiets 
voor u te organiseren, tegen betaling van de door My Lease Motor opgegeven kosten. 

 
13.5 U moet de vervangende motorfiets inleveren zodra de Motorfiets weer voor u beschikbaar is. De 

kilometers gereden met de vervangende motorfiets worden niet meegeteld bij de bepaling van het 
aantal met de Motorfiets gereden kilometers. Verder gelden de regels voor het gebruik, voor de 

kosten van gebruik en voor schade en verzekering van de Motorfiets ook voor de vervangende 

motorfiets. 
 

14 Pechhulp 
14.1 Als u met de Motorfiets onderweg pech krijgt door een mechanisch defect aan de Motorfiets, kunt u 

pechhulp inroepen. Daarvoor verwijzen wij u naar de hulpdienst van het door u aangekochte 

merk. De meeste merken voorzien u van een mobiliteitsservice, deze is 7 dagen in de week en 24 

uur  per dag beschikbaar, ook internationaal. De exacte gegevens hieromtrent ontvangt u vanuit 

het merk dat u heeft geleased bij aflevering, of vanuit My Lease Motor na aflevering. 
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14.2 Die kosten voor de pechhulp zijn voor uw rekening indien u van pechhulp gebruik maakt en de pech is 
ontstaan door uw eigen toedoen. Daarvan is in ieder geval sprake indien: 

 
a. u gestrand bent met een lege tank; 
b. u verkeerde brandstof heeft getankt; of 
c. u de sleutels van de Motorfiets bent verloren. 

 

15 Tenaamstelling van de Motorfiets 
15.1 Een kenteken registratie bij de RDW is voor de Motorfiets verplicht. De kentekenregistratie van alle 

motorfietsen die binnen een leaseovereenkomst worden ingezet worden op naam gesteld van My 

Lease Motor.  
 

16 Beslag op de Motorfiets en boetes en dergelijke 
16.1 Indien beslag wordt gelegd op de Motorfiets dan dient u de beslaglegger mede te delen dat de Motorfiets 

eigendom is van My Lease Motor. Tevens dient u My Lease Motor onmiddellijk op de hoogte te stellen 

van de beslaglegging. 

 
16.2 Tot het moment waarop de Motorfiets vrij van beslagen weer in het bezit is van My Lease Motor blijft u 

gehouden tot nakoming van de uit de Leaseovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, waaronder de 

verplichting tot het betalen van de Leaseprijs. Daarnaast bent u verplicht om My Lease Motor schadeloos 
te stellen voor alle uit het beslag voortvloeiende kosten. 

 
16.3 U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle boetes, naheffingsaanslagen parkeerbelasting en de 

gevolgen van andere maatregelen in verband met het gebruik van de Motorfiets, voor zover die zien op de 
periode dat u de beschikking over de Motorfiets had. Indien dergelijke sancties/maatregelen aan My Lease 

Motor worden opgelegd dan bent u verplicht om My Lease Motor daarvoor schadeloos te stellen. 
 
16.4 Alle boetes, naheffingsaanslagen parkeerbelasting en de gevolgen van andere maatregelen in verband met 

het gebruik van de Motorfiets komen binnen op het postadres van My Lease Motor. Deze worden aan u 

doorbelast inclusief een toeslag van € 12,50 administratiekosten per overtreding. U bent zelf 
verantwoordelijk voor de juiste en tijdige afwikkeling van de doorbelasting binnen 14 dagen na ontvangst. 

 

17 Schade, ongeval, vermissing en diefstal 
17.1 In geval van schade aan of met de Motorfiets toegebracht, een ongeval, vermissing of diefstal van de 

Motorfiets, bent u verplicht: 

 
a. om My Lease Motor hier zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk telefonisch van op de hoogte te 

brengen; 

b. de instructies van My Lease Motor op te volgen; 
c. om tegenover derden geen toezeggingen te doen en geen verklaringen af te leggen, waaruit de 

erkenning van aansprakelijkheid van My Lease Motor kan worden afgeleid; 

d. ervoor te zorgen dat My Lease Motor binnen 48 uur een volledig ingevuld Europees 

schadeformulier van u heeft ontvangen; en 
e. zo mogelijk door de politie ter plaatse proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. 
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18 Opzeggen 
18.1 Indien minimaal twaalf (12) maanden van de Contractduur zijn verstreken en op voorwaarde dat u aan 

alle uit de Leaseovereenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan, kunt u de 
Leaseovereenkomst met een opzegtermijn van één (1) maand opzeggen tegen het einde van de maand. 
U kunt zowel schriftelijk als per e-mail opzeggen. 

 
18.2 Indien u de Leaseovereenkomst wenst op te zeggen dient u een opzeggingsvergoeding te betalen. De 

opzeggingsvergoeding bedraagt veertig procent (40%) van de op het moment van opzegging resterende 
Leaseprijzen die u zonder de opzegging nog zou moeten betalen. 

 
18.3 De opzeggingsvergoeding en alle overige openstaande bedragen die u uit hoofde van de 

Leaseovereenkomst aan My Lease Motor verschuldigd bent, moeten betaald zijn vóór de dag waartegen 
is opgezegd. 

 
18.4 Een opzeggingsbrief kunt u naar het volgende adres versturen:  

 
My Lease Motor 

T.a.v. de afdeling Contracten  
Bulk 19, 5371 ML Ravenstein 

 
18.5 Als u de Leaseovereenkomst per e-mail of via internet hebt gesloten, kunt u de Leaseovereenkomst ook 

opzeggen door de opzeggingsbrief per e-mail te sturen naar: contracten@myleasemotor.com. 
 

19 Opzegging bij bijzondere persoonlijke omstandigheden 
19.1 Indien het voor u onmogelijk is om de Leaseprijs nog langer te betalen door omstandigheden die buiten 

uw schuld liggen, bijvoorbeeld door ontslag vanuit werkgever, dan zal My Lease Motor samen met u 

proberen om tot een redelijke oplossing te komen voor de betaling van de opzegvergoeding. 
Bijvoorbeeld door u een betaalregeling aan te bieden. 

 
19.2 Om My Lease Motor de gelegenheid te geven om vast te (laten) stellen dat het voor u onmogelijk is om 

de Leaseprijs nog langer te betalen, dient u dat te onderbouwen met schriftelijke stukken. 
 

20 Opzegging bij overlijden 
20.1 Als u overlijdt, kan een van uw erfgenamen en My Lease Motor de Leaseovereenkomst direct opzeggen. 

Er zijn voor de opzegging in verband met uw overlijden geen kosten verschuldigd. Uw erfgenamen zijn 

verplicht de Motorfiets direct na de opzegging in te leveren en blijven verplicht tot het moment van 
inlevering het termijnbedrag en andere openstaande bedragen te betalen. 

 
20.2 Als de Leaseovereenkomst is ondertekend door twee personen en de andere persoon niet is overleden, 

kan de Leaseovereenkomst niet wegens uw overlijden worden opgezegd. De andere persoon wordt dan de 
enige contractspartner. 

  

mailto:contracten@myleasemotor.com
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21 Ontbinding 
21.1 My Lease Motor is gerechtigd om de Leaseovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke 

tussenkomst te ontbinden indien: 

 
a. u failliet wordt verklaard; 
b. de Wet schuldsanering natuurlijke personen op u van toepassing wordt verklaard; 
c. u onder curatele of onder bewind wordt gesteld; 

d. u naar het buitenland verhuist; 

e. beslag is gelegd op de Motorfiets; 
f. de Motorfiets is gestolen en 30 dagen na de vermissing nog niet terug is gevonden; of 

g. de Motorfiets total-loss is verklaard. 

 
De bevoegdheid tot ontbinding als bedoeld in dit artikel laat alle andere aan My Lease Motor 
toekomende rechten onverlet. Indien My Lease Motor de Leaseovereenkomst ontbindt op grond van dit 

artikel of op grond van de wet, dan bent u aan My Lease Motor de opzeggingsvergoeding zoals bedoeld 

in artikel 19.2 verschuldigd. 

 
21.2 Indien de ontbinding verband houdt met diefstal of een total loss, zoals omschreven onder f en g van het 

voorgaande artikel, dan bent u de opzeggingsvergoeding zoals bedoeld in artikel 18.2 alleen 
verschuldigd indien de schade door de diefstal of total-loss op grond van deze algemene voorwaarden of 

de verzekeringsvoorwaarden voor uw rekening komt. 

 
21.3 Ingeval van ontbinding van de Leaseovereenkomst dient u alle medewerking te verlenen om ervoor te 

zorgen dat de Motorfiets weer in de macht komt van My Lease Motor. 
 

22 Inname van de Motorfiets 
22.1 Op de laatste werkdag van de Contractduur, dient u de Motorfiets in te leveren. Daarvoor moet u tijdig 

voor het einde van de Contractduur contact opnemen met My Lease Motor, die u daarbij zal informeren 

op welke locatie binnen Nederland de Motorfiets ingeleverd dient te worden. 

 
22.2 Indien u de Motorfiets niet inlevert op de het juiste tijdstip en locatie, dan wordt de Contractduur 

automatisch verlengd en blijft u gehouden tot nakoming van alle uit de Leaseovereenkomst 

voortvloeiende verplichtingen, waaronder de verplichting tot het betalen van de Leaseprijs. Bovendien is 
My Lease Motor in dat geval gerechtigd om de Motorfiets onmiddellijk terug te nemen. 

 
22.3 Bij inname beoordeelt My Lease Motor (of een derde namens My Lease Motor) of de Motorfiets 

beschadigd is, schoon is en of alle bij de Motorfiets afgeleverde toebehoren en accessoires aanwezig zijn. 
Het resultaat van die beoordeling wordt vastgelegd in een innamerapport. U bent niet verplicht aanwezig 
te zijn bij die beoordeling, maar als er een verschil van mening ontstaat over de juistheid van het 

innamerapport, moet u bewijzen dat het rapport onjuist is. 
 

22.4 Voor inlevering van de Motorfiets mag u alleen accessoires verwijderen die voor uw eigen rekening zijn 

aangebracht en waarvan verwijdering geen zichtbare of onzichtbare beschadigingen tot gevolg hebben. 
Kosten voor het verwijderen van dergelijke accessoires (waaronder reclamebelettering) en kosten van 

herstel van door verwijdering van dergelijke accessoires toegebrachte schade, zijn voor uw rekening. Als 
u door uzelf aangebrachte accessoires niet verwijdert, hebt u geen recht op een vergoeding. 
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22.5 U dient de Motorfiets schoon en schadevrij in te leveren. In het Innamerapport geconstateerde en niet 

eerder aan My Lease Motor gemelde schades, komen voor uw rekening tezamen met de kosten van 

taxatie. Ook bent u verplicht om de Motorfiets compleet en inclusief eventuele accessoires in te leveren. 

Alle kosten voor het vervangen van ontbrekende zaken en accessoires komen voor uw rekening. Tevens 
dient de Motorfiets bij inlevering in een staat te verkeren die, gelet op de ouderdom en kilometerstand 
van de Motorfiets gebruikelijk is bij normaal gebruik en onderhoud van de Motorfiets. Indien de 
Motorfiets in minder goede staat verkeert, komen de herstelkosten en/of waardevermindering van de 
Motorfiets voor uw rekening. Aan de hand van de Inleverhandleiding wordt bepaald welke slijtage- en 

gebruikssporen als ‘gebruikelijke slijtage en veroudering’ worden aangemerkt en derhalve niet voor uw 
rekening komen. 

 

23 Schade door een gebrek aan de Motorfiets 
Indien de Motorfiets een gebrek heeft, is My Lease Motor voor schade die daarvan het gevolg is alleen 

aansprakelijk indien My Lease Motor het gebrek bij het aangaan van de Leaseovereenkomst kende of 
behoorde te kennen of als het ontstaan van het gebrek is toe te rekenen aan My Lease Motor. 

 

24 Overdraagbaarheid 
▪ Indien lessee zijn bevoegdheden, rechten, voorrechten en actiën uit de leaseovereenkomst voortvloeiende, 

aan een derde wenst over te dragen, dan is daarvoor schriftelijke goedkeuring van Lessor benodigd. Lessor 
heeft daarbij het recht om aanvullende zekerheden of voorwaarden te stellen. 

▪ Lessor heeft het recht haar rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de leaseovereenkomst aan DFM 
over te dragen. Lessee stemt bij voorbaat in met de overneming van de leaseovereenkomst, zulks in 
aanmerking nemende dat lessee hierdoor geen nadeel ondervindt. 

 

25 Hoofdelijkheid 
Indien een Leaseovereenkomst is gesloten met meerdere personen, dan zijn alle personen jegens My Lease 
Motor hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de 

Leaseovereenkomst. 
 

26 Adreswijzigingen 
U bent verplicht een adreswijziging of een wijzigen van uw e-mailadres schriftelijk of per e-mail aan My Lease 
Motor door te geven. Dit mag per mail op: contracten@myleasemotor.com 

 

27 Persoonsgegevens 
In het kader van het de uitvoering van de Leaseovereenkomst zal My Lease Motor persoonsgegevens van 

u verwerken. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming en de My Lease Motor Privacy Verklaring, die te vinden is op 
www.myleasemotor.com/documenten. 

 

28 Bereikbaarheid My Lease Motor 
28.1 U kunt contact opnemen met het Biker-Care-Team van My Lease Motor voor al uw vragen over de 

Motorfiets, onderhoud, schade, verzekering en de groene kaart. Het Biker-Care-Team van My Lease 
Motor is op werkdagen tussen 8.00 en 17.30 uur te bereiken via: +31 (0)85 048 21 06. Indien u een vraag 
heeft over uw Leaseovereenkomst of indien u een adreswijziging wilt doorgeven, dan kunt u contact 
opnemen met de afdeling Sales via: +31 (0)85 048 21 06 of contracten@myleasemotor.com. 
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29 Klachtafwikkeling 
My Lease Motor streeft ernaar om de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. My Lease Motor 
beschouwt klachten als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Bent u 

ontevreden over de dienstverlening, dan vragen wij u hierover direct contact op te nemen met My Lease 
Motor.  Indien uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost, dan kunt u uw klacht indienen bij de directie 
van My Lease Motor. Om uw klacht zo goed en zo snel mogelijk te behandelen en af te wikkelen, heeft My 
Lease Motor een klachtprocedure. Deze is te vinden op www.myleasemotor.com/documenten. 

 

30 Rechtsverhoudingen 
Deze Operationele Leaseovereenkomst strekt ertoe om u het gebruiksrecht van het voertuig te verschaffen. 
Myleasemotor B.V. blijft steeds eigenaar van het voertuig en het is u verboden het voertuig te vervreemden, te 
verpanden of anderszins te bezwaren, te verhuren of op enigerlei wijze aan derden in gebruik te geven of voor 
een ander doel te gebruiken dan waarvoor het voertuig bestemd is, dan wel rechten en verplichtingen 
voortvloeiend uit het contract aan derden over te dragen. 

 

31 Toepasselijk recht 
Op de Leaseovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 
 
 

Deze overeenkomst is opgemaakt en getekend op ………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………….   …………………………………………………. 
 
Naam : …………………………………….   Naam:  R.A.L. van der Heijden 
 
Bedrijf : …………………………………….   Bedrijf: Myleasemotor B.V. 
 
Titel : ………………………………………..   Titel:  Algemeen Directeur 
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