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Uw mobiliteitsadviseur



Contract Private Leaseauto
Contractnummer: 

Datum: 

Contactpersoon: Jeroen Louwsma

Op deze overeenkomst zijn de voorwaarden van toepassing zoals vermeld op www.frieslandlease.nl/prive/documenten.

Bekijk hieronder het leasecontract van uw auto.

Consumentenprijs incl. btw

Verwachte leverdatum

Energiesoort

Energieverbruik

Gewicht voertuig

GVW gewicht

Energielabel

CO2 uitstoot in gr/km

Bandenmaat voor

Bandenmaat achter

De auto van uw keuze

De getoonde foto is illustratief en kan afwijken van de
door u gekozen uitvoering.

Administratiekosten bekeuring € 10,00

Geregistreerd bij BKR 

Vaste opzeggingsvergoeding: 35% van de resterende 
termijnen.

Looptijd & leaseprijs

Looptijd in maanden

Jaarkilometrage

Totaal kilometrage looptijd

Prijs per meer gereden km

Prijs per minder gereden km

Uw leaseprijs: €

Verrekend met
vooruitbetaling

€ +

Uw totale leaseprijs: €

Prijs per maand, inclusief btw.
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Contract Private Leaseauto
Contractnummer: 

Datum: 

Contactpersoon: Jeroen Louwsma

Op deze overeenkomst zijn de voorwaarden van toepassing zoals vermeld op www.frieslandlease.nl/prive/documenten.

Achterbank neerklapbaar

Airbag passagier

Airbags zij

Armsteun voor

Centrale deurvergrendeling

Gordelspanners

Lendesteun

Navigatiesysteem

Radio

Spiegels verwarmd

Traction Control

Zijruiten electrisch voor

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Nee

Vervangend vervoer (C) Ja, na  24 uur

Bij niet rijdbare schade direct recht op vervangend vervoer

Gekozen opties & accessoires

Standaard Opties

ABS

Airbag bestuurder

Airbags hoofd

Airconditioning

Bekleding stof

Cruise Control

Hoogteverstelling stoel

Lichtmetalen velgen

Parkdistance control achter

Spiegels electrisch

Stuurbekrachtiging

Zijruiten electrisch achter

Accessoires

Leasecomponenten

Rente & afschrijving

Reparatie & Onderhoud

Houderschapsbelasting

Mobiliteitsservice 24/7

Banden

Winterbanden

WA+Casco verzekering Ja

Aanvullende verzekeringen:

Schade verzekering inzittenden Ja

Rechts bijstand Ja

Eigen risico Casco schade € 300,00

Eigen risico ruitvervanging € 150,00

Leverancier & aanbrenger

Leverancier Aanbrenger
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Contract Private Leaseauto
Contractnummer: 

Datum: 

Contactpersoon: Jeroen Louwsma

Op deze overeenkomst zijn de voorwaarden van toepassing zoals vermeld op www.frieslandlease.nl/prive/documenten.

Van toepassing op dit leasecontract zijn de volgende documenten en voorwaarden

Algemene Voorwaarden Keurmerk Privatelease - versie 1.1

Aanvullende Voorwaarden Privé Leaseauto -  versie 2.0

Verzekeringsvoorwaarden - versie FL01/30-01-2008/MM

SEPA incassomachtiging - versie 1.0

Inleverhandleiding - versie 1.3

Herroepingsformulier - versie 1.0

Wij tekenen voor akkoord

Datum: Datum:

De heer J. Baljeu

Directeur

MVO

Friesland Lease is innovatief, duurzaam en ondernemend. Wij willen het milieu graag ontzien door o.a. de papierstroom te
beperken. Daarom hebben wij ervoor gekozen zoveel mogelijk digitaal met u te communiceren en u te vragen, indien dit niet
strikt noodzakelijk is, hier geen afdrukken van te maken.

Heeft u een goed idee hoe we met onze dienstverlening een nog groter verschil kunnen maken?
Wij horen het graag!
Neem dan contact met ons op door te mailen naar mvo@frieslandlease.nl.

Kijk hier voor meer informatie over ons MVO beleid.

Disclaimer

Op alle contracten en overeenkomsten met Friesland Lease, die op grond van of naar aanleiding van deze offerte tot stand
komen, zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Friesland Lease van toepassing.

Friesland Lease B.V.

KvK-nummer: 01039137

BTW-nummer: NL001033943B01

Heeft u nog vragen? 

Uw mobiliteitsadviseur Uw 

Privé Lease Auto

JeroenLouwsma@frieslandlease.nl

Jeroen Louwsma

+31512748292

jeroenlouwsma@frieslandlease.nl

Neem dan contact op met:
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https://www.frieslandlease.nl/over-ons/mvo/





