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Instructiebrief Friesland Lease B.V.   

 
Begeleidend schrijven bij de leveringsopdracht. 
 

Aflevering 
De auto dient volgens de leveringsopdracht die u separaat van ons heeft ontvangen te 
worden afgeleverd. Wanneer en voor zover de reguliere afleverkosten daarin niet voorzien, 
kunt u ons de kosten van de “afleverset” in rekening brengen. Deze afleverset bestaat, voor 
zover nodig, uit: 
 
Set reservelampen     Veiligheidshesje 
Gevarendriehoek     Lifehammer 
Volle tank brandstof     Mattenset 
 
Alleen wanneer de auto compleet en correct is afgeleverd kan uw factuur door ons in 
behandeling worden genomen. 
 

In gebruik name 
Bij aflevering van de auto dient u het formulier “Bewijs van Inzet” samen met de berijder 
volledig in te vullen en te laten ondertekenen. 
 

Melding van aflevering 
Wanneer het kenteken bekend is, dient u uiterlijk 48 uur voor aflevering van de auto contact 
op te nemen met Friesland Lease om de naam van de klant, het contract-nummer, het 
kentekennummer, de meldcode, en het gewicht door te geven. Daarvoor kunt het formulier 
“Melding Aflevering” gebruiken. 
De code tot tenaamstelling ontvangt u van Friesland Lease op het moment dat de 
aflevermelding bij ons binnen is. 
 
Te naam stelling dient (niet eerder) plaats te vinden (dan) op de dag van aflevering van de 
auto. 
 

Verzending en ontvangst documenten 
Na aflevering van de auto dient u Friesland Lease in het bezit te stellen van de volgende 
documenten: 

- Tenaamstellingsverslag; 
- Een kopie van het rijbewijs van de berijder; 
- Het bewijs van inzet door u en de berijder ondertekend; 
- Uw originele autofactuur conform leveringsopdracht; 
- Eventuele certificaten. 

 

Leaseauto retour 
Wanneer de berijder waaraan u de nieuwe auto zult afleveren nog in het bezit is van een 
leaseauto, een huur- of shortleaseauto van Friesland Lease dient die door de berijder te 
worden ingeleverd bij een vestiging van Schadenet (www.schadenet.nl). Daar wordt de auto 
in het bijzijn van de berijder geschouwd. 

 
 
 
 
 

http://www.schadenet.nl/
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Certificaten: Airconditioning, Alarminstallatie 
Aan Friesland Lease stuurt u het certificaat toe dat volgens de wet “Regeling Lekdichtheids-
voorschriften Koelinstallaties” verplicht verstrekt wordt door de leverancier van de 
airconditioning. Indien de auto is voorzien van een alarminstallatie zendt u Friesland lease 
ook het alarmcertificaat toe. 

 
Keuren: Trekhaak, LPG-installatie 
Voor auto’s met een LPG-installatie geldt dat u zorgt voor keuring van de installatie en de 
originele opnamekaart LPG-inbouw en kentekenbewijs deel 1A aan de Rijksdienst voor het 
Wegverkeer toestuurt. Voor zover van toepassing dient u voor de trekhaakkeuring te zorgen. 
 

Factuur 
Met uw factuur kunt u uitsluitend de overeengekomen en met de leveringsopdracht 
bevestigde prijs in rekening brengen, zo nodig inclusief de afleverset. Afwijkingen van uw 
factuur ten opzichte van de leveringsopdracht worden door Friesland Lease niet 
geaccepteerd, uitgezonderd officiële prijswijzigingen door de fabrikant/importeur waarvoor 
geen prijsprotectie van kracht kan zijn. 
 

Betaling 
Uitsluitend wanneer de auto correct is afgeleverd en de hiervoor genoemde documenten in 
ons bezit zijn kan uw factuur voor betaling in behandeling worden genomen. Indien akkoord 
zullen wij zo snel mogelijk voor betaling zorgen. 
 

Kwaliteit 
Friesland Lease behoudt zich het recht voor om, mede in het belang van haar klanten, uw 
bedrijfsprocessen steekproefsgewijs te toetsen aan de eisen die haar kwaliteitszorg daaraan 
stelt. 
 
Wanneer u over onze leveringsopdracht nog vragen en/of opmerkingen heeft kunt u contact 
op nemen met Contractbeheer van Friesland Lease B.V. onder telefoonnummer 0512-
384060. 
 
Er op vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en uitgaand van een 
correcte afwikkeling van onze leveringsopdracht, dank ik u voor uw medewerking. 
 
Met vriendelijke groet, 
Friesland Lease B.V. 
 

 
 
Jan Baljeu 
Directeur 
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