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Opdrachtformulier personenwagens
Huur op lange termijn

Offertenummer Opdrachtnummer Datum

2357366 38991 Antwerpen, 31 oktober 2014

De ondergetekenden:

A. DirectLease N.V., gevestigd te Noordersingel 19, te B-2140 Antwerpen, RPR Antwerpen 0866.670.452
hierna te noemen: "DirectLease".

B. Voorbeeld N.V., gevestigd te VOORBEELDSTAD, Voorbeeldstraat 1. Hierna te noemen: "de lessee".

Contactpersoon: Luuk Boone. Hierna te noemen: "opdrachtgever"

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:

1. Bestelling

Opdrachtgever wenst de wagen gespecificeerd in het volgende artikel te leasen en verzoekt DirectLease dit
voertuig te bestellen. Opdrachtgever verbindt zich middels ondertekening van dit opdrachtformulier om met
betrekking tot genoemd voertuig, een leaseovereenkomst met DirectLease aan te gaan.

2. Specificatie voertuig

Offertenummer: 2357366

Merk & type: Volkswagen Golf VII 1.6 CRTDi 77kW 4Motion BMT Highline (5drs)

Cataloguswaarde: Voor berekening voordeel van alle aard. Wordt bevestigd na aflevering.

Brandstof: diesel

Fiscale PK: 9

CO2-uitstoot: 119 g/km

Kleur: deep black parelkleur

Opties: › Licht- en zichtmodule

»  [PLA] Koplampen met vertraagde uitschakeling en lichtsensor

»  [PLA] Achteruitkijkspiegel met een auto-dimstand

»  [PLA] Ruitenwisser met een regensensor

› "Park Assist" + "Park Pilot"

»  [WDA] "Park Pilot" voor- en achteraan (APS)

»  [WDB] Parkeerhulp vooraan en achter

› Leder 'Black'

› Lederbekleding "Vienna"

› Parelkleur

› Pack Business Class met Radio Composition MEDIA

»  [PLA] Licht- en zichtmodule

»  [WDB] "Park Assist" + "Park Pilot"

»  [ZCA] Radio "Composition MEDIA"

»  [PH2] Elektronische airconditioning Climatroni

»  [6XQ] Buitenspiegels elektrisch inklapbaar

»  Pack Business Class met Radio Composition MEDIA

Dealerkorting: Directlease kiest de dealer

Winterbanden regeling: Nee

Euro Wash Card: Nee

Brandstofpas: Alleen voor België

3. Gegevens bestuurder

Naam: V. Oorbeeld

Adres: _____________________________

Postcode & gemeente: _____________________________

Geboortedatum*: _____________________________

Taal: nl
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GSM-nummer:

E-mail: info@voorbeeld.be

* Verhaal burgerrechterlijke aansprakelijkheid voor bestuurders minder dan 23 jaar; vrijstelling t.b.v. maximum € 148,74
(de vrijstelling wordt verdubbeld voor de waarborg Eigen Schade).

2/4



4. Leaseperiode

4.1 Deze lease wordt aangegaan voor een periode van 60 maanden, gebaseerd op 10.000 kilometers per jaar. Gedurende deze 

looptijd is de lease onopzegbaar.

4.2 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 leasekontrakt onverlet.

5. Leaseprijs

5.1 De overeengekomen leaseprijs bedraagt 481,93 € en is maandelijks vooraf verschuldigd. De vergoeding voor meer- en 

minderkilometers bedraagt 6,5 eurocent/km.

5.2 In de leaseprijs begrepen service-elementen:

› Financiële huur;
› Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid, bestuurdersverzekering, rechtsbijstand & provisie schadebeheer

met vrijstelling van 580,97 € per gebeurtenis; Verzekering afgesloten in naam en voor rekening van de lessee.
› Glasbraak: geen vrijstelling indien herstelling of vervanging via Carglass en Touring Glass (anders vrijstelling van € 70,00);
› Euro-codicil;
› Wettelijke taksen en Belasting op Inverkeerstelling (B.I.V.);

› Vervangwagen bij immobilisatie > 24 uur;
› DirectLease Assistance België en Europa;
› Reparatie en onderhoud;
› Banden (ongelimiteerd bij normale slijtage);

6. Bijzondere bepalingen

6.1 Gezien het aantal schadevrije jaren 5 jaar bedraagt, dient de opdrachtgever een geldig attest “schadevrij rijden” over te maken 

aan DirectLease. Bij het ontbreken van dit attest heeft DirectLease het recht om de verzekeringstarieven conform aan te passen.

6.2 Gebruik van een nationale NTC-tankkaart. De werkelijke tankbeurten worden elke maand via afzonderlijke facturatie aangerekend.

7. Toepasselijkheid hoofdovereenkomst

Op het te sluiten leasecontract zijn van toepassing de bepalingen van de Hoofdovereenkomst "Huur op lange termijn", tussen

partijen onder klantnummer 18791 F.O.L. dd. [NIET INGEVULD] gesloten. De bepalingen van deze Hoofdovereenkomst maken
een onverbrekelijk deel uit van het te sluiten leasecontract.

Voornoemde prijzen zijn in euro, zijn exclusief BTW (tenzij anders vermeld) en zijn geldig zolang de catalogusprijs, de prijzen van

de opties, de verzekeringstarieven, de kortingen, de belastingen en de rentelasten ongewijzigd blijven en onder voorbehoud 
van acceptatie door de directie DirectLease N.V. 

Aldus in tweevoud opgemaakt  en getekend te Antwerpen.

DirectLease N.V. De lessee: Voorbeeld N.V.

Jean-Marc de Geus Naam:
Sales Manager Belgium (naam conform statuten)

Functie:

Firmastempel*:

* Indien geen firmastempel beschikbaar, gelieve handmatig de
naam van de onderneming, adres en RPR-nummer vermelden.
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Gelieve dit attest volledig ingevuld en ondertekend terug te zenden!
Gelieve een kopie van uw rijbewijs en identiteitskaart bij deze verklaring te voegen!

Ondergetekende verklaart hierbij:
in eigen naam en in naam van de gebruikelijke bestuurder(s) van het verzekerde voertuig, dat hij / zij

sedert  ____ /____ /_______  in het bezit is van een Belgisch rijbewijs en dat hij / zij gedurende de voorbije 5 jaar betrokken
is geweest bij ________ ongevallen (indien ongeval(len), gelieve op de achterzijde de datum, de aard (BA, glasbraak, diefstal,
voertuigschade...) en uw aansprakelijkheid (in recht / in fout) te vermelden).

Bovendien verklaart ondergetekende:
Reeds verzekerd te zijn geweest voor een motorvoertuig.(*) Ja Neen

____________________________________________________________________________________________________________
Een verzekering te hebben gehad welke werd geweigerd, nietig verklaard
of opgezegd door de maatschappij.(*) Ja Neen
____________________________________________________________________________________________________________

Een verzekering te hebben gehad waarin een vrijstelling,premieverhoging
of een andere maatregel werd opgelegd of voorgesteld.(*) Ja Neen
____________________________________________________________________________________________________________

Ooit het recht tot sturen ontzegd te zijn geweest.(*) Ja Neen
____________________________________________________________________________________________________________
Schadegevallen te hebben gehad met verzwarende omstandigheden (zoals dronkenschap,
alcoholintoxicatie, druggebruik, zware persoonlijke fout of iets dergelijks).(*) Ja Neen

____________________________________________________________________________________________________________
Veroordelingen te hebben opgelopen wegens dronkenschap, alcoholische vergiftiging,
weigering van bloedproef, vluchtmisdrijf of het niet in staat zijn een motorvoertuig te besturen.(*) Ja Neen
____________________________________________________________________________________________________________

Het voertuig (zelfs sporadisch) bestuurd wordt door personen die lijden aan enig lichamelijk
gebrek of enige ziekte die het besturen kunnen beïnvloeden.(*) Ja Neen
____________________________________________________________________________________________________________

Een vast adres en/of officiële woonplaats in België te hebben.(*) Ja Neen
____________________________________________________________________________________________________________
* Schrappen wat niet van toepassing is. Eventuele opmerkingen op de achterzijde vermelden.

Gebruikelijke bestuurder van het voertuig

Onderneming (naam werkgever):  _______________________________________________________________________________

Voornaam & naam:  ___________________________________________________________________________________________

Geboortedatum:  _____ / _____ / ________

Adres:  ______________________________________________________________________________________________________

Postcode & gemeente:  ________________________________________________________________________________________

GSM:  ________________________________________________ E-mail:  _______________________________________________

Handtekening (eigenhandig schrijven "Gelezen en goedgekeurd"):  ____________________________________________________

Opzettelijk valse of onvolledige informatie zal leiden tot nietigverklaring van uw contract. Bij een schadegeval zal

in dat geval de tussenkomst geweigerd worden of zullen de eventuele uitgaven van u teruggevorderd worden!
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