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BEGRIPPEN 
    

Cliënt De in het leasecontract vermelde natuurlijke of rechtspersoon, met wie 

Auto Winters Lease één of meerdere leasecontracten en offertes 

aangaat. 

 

Object Het krachtens het leasecontract door Auto Winters Lease ter 

beschikking gestelde voertuig.  

 

Berijder   De natuurlijke persoon die het Object zal besturen.  

 

Leaseprijs Het tussen Auto Winters Lease en de Cliënt overeengekomen 

maandelijkse leasebedrag.  

 

Leasecontract De Leaseovereenkomst op basis waarvan de Cliënt een bij Auto winters 

Lease besteld Object, door Auto Winters Lease ter beschikking krijgt 

gesteld. 

 

Jaarkilometrage Het tussen Auto Winters Lease en Cliënt overeengekomen aantal 

kilometers dat Object op jaarbasis rijdt.  

 

Vervangend Object Een door Auto Winters Lease aan de Cliënt in ter beschikking gestelde 

Object, die ter vervanging van het Object dient.  

 

Looptijd De tussen auto Winters en Cliënt overeengekomen tijdsduur van het 

leasecontract   

 

Polisvoorwaarden Voorwaarden opgesteld door de verzekeraar, van toepassing op 

verzekering(en) en dekkingen.  

 

Brandstofpas De door Auto Winters Lease ter beschikking gestelde  betaalkaart voor 

het verkrijgen van brandstof, elektriciteit en smeermiddelen.  

 

Leasebedrijf In alle gevallen dat ‘Auto Winters Lease’ wordt genoemd, wordt hier 

tevens ‘Winters Autolease’ mee bedoeld. Beide namen 

vertegenwoordigen dezelfde leasemaatschappij met dezelfde 

Algemene voorwaarden.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

INHOUDSOPGAVE        02    
 

Artikel 1 - Toepassing algemene voorwaarden    03 

     

Artikel 2  - Het leasecontract       03 

 

Artikel 3 - Leaseprijs        03 

 

Artikel 4 - Gebruik        03 

 

Artikel 5 - Aflevering van het Object      04 

 

Artikel 6 - Onderhoud, reparaties en banden    04 

 

Artikel 7 - Verzekering en hulpverlening     04 

 

Artikel 8 -  Vervanging Object       05  

 

Artikel 9 -  Brandstof        05 

 

Artikel 10 - Beëindiging van het leasecontract    05 

 

Artikel 11 - Inlevering Object       05 

 

Artikel 12 - Kilometerverrekening en eindafrekening   06 

 

Artikel 13 - Niet- nakoming en ontbinding     06 

 

Artikel 14 - Berijder        06 

 

Artikel 15 - Persoonsgegevens en geheimhouding    06 

 

Artikel 16 - Betalingsverplichting      07 

 

Artikel 17 - Beslag, maatregelingen van derden en bekeuringen  07  

 

Artikel 18 - Aansprakelijkheid       07 

 

Artikel 19 - Overige bepalingen       09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

 

Artikel 1  

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden  

 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle leasecontracten en 

offertes van Auto Winters Lease. Deze worden ter beschikking gesteld bij het aangaan van een offerte of 

leasecontract en cliënt zal hier op worden gewezen. Eventuele eigen algemene voorwaarden van cliënt 

zijn niet van toepassing.  

1.2 De cliënt verklaart door ondertekening van een leasecontract: 

a. akkoord te gaan met de toepassing van deze algemene voorwaarden op de leasecontract(en); 

b. dat de gegevens vermeld in het leasecontract of de offerte juist en volledig zijn; 

c. dat het object eigendom is van Auto Winters Lease; 

d. dat hij op ‘eigen’ algemene voorwaarden geen beroep kan doen. 

1.3 Afwijkingen in deze Algemene Voorwaarden zullen schriftelijk worden vastgelegd. 

 

Artikel 2 

Het leasecontract 

 

2.1 Het leasecontract is van kracht na ondertekening van Auto Winters Lease en de bevoegde 

vertegenwoordiger van de Cliënt. De betalingsverplichting begint vanaf deze leverdatum. 

 

Artikel 3 

De Leaseprijs 

 

3.1  In de Leaseprijs zijn uitsluitend inbegrepen de kostencomponenten, die als zodanig in het leasecontract 

van toepassing zijn verklaard. Voor zo ver van toepassing zal over de kosten componenten BTW in 

rekening worden gebracht. 

3.2  De leaseprijs zal door Auto Winters Lease worden berekend aan de hand van de gegevens die bekend 

zijn.  

3.3 Auto Winters Lease is bevoegd het Leasetarief aan te passen indien: 

       a.   er een wijziging in de kosten van houderschapsbelasting en leges ontstaat; 

       b. een afwijking van het werkelijke Jaarkilometrage van het object met meer dan 20% t.o.v. het in het 

leasecontract vermelde jaarkilometrage. De her-berekende leaseprijs gaat met terugwerkende kracht in, 

vanaf de ingangsdatum van het leasecontract en wordt verrekend met de reeds in rekening gebracht 

leasetermijnen. 

3.4 Kosten, of kostenverhoging in verband met een duidelijk afwijkend of bijzonder gebruik van het object 

kunnen steeds, nadat Auto Winters Lease het afwijkend of bijzonder gebruik heeft geconstateerd, aan de 

cliënt worden doorberekend.  

3.5 Een wijziging van de Leaseprijs conform het in dit artikel bepaalde levert voor geen van de partijen het 

recht op tot tussentijdse beëindiging van het leasecontract. 

3.6 De leaseprijs wordt per kalendermaand vooraf gefactureerd. 

 

Artikel 4  

Gebruik 

 

4.1 Het object kan worden gebruikt door een berijder, niet zijnde de cliënt. De berijder heeft dan hetzelfde 

rechten als de cliënt op het gebruik van het object. De berijder zal verder alle verplichtingen van de cliënt 

nakomen, als dit in redelijkheid van de berijder kan worden verlangd. De cliënt zal de berijder tijdig 

informeren over alle rechten en verplichtingen en de berijder de verplichtingen laten nakomen. 
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4.2  Verklaringen van de berijder over de ontvangst, aflevering, inname en staat van het object worden geacht 

namens de cliënt te zijn afgelegd. 

4.3  De cliënt zal als een goed huisvader met het object omgaan en voorzorgsmaatregelen treffen ter 

voorkoming van diefstal en inbraak. De polisvoorwaarden zullen hierbij in acht worden genomen. 

4.4  De cliënt  zal het object uitsluitend inzetten voor regulier gebruik op de openbare weg en 

verkeersvoorschriften, wetgeving en de Polisvoorwaarden in acht (laten) nemen. Alle kosten door 

duidelijk afwijkend of bijzonder gebruik van het object komen voor rekening van de cliënt. 

4.5  Het is de cliënt, niet toegestaan het object te verkopen, als zekerheid te laten dienen, te gebruiken voor 

het vervoer van gevaarlijke stoffen, te verhuren en buiten het dekkingsgebied van verzekeringen te 

brengen dat is vermeld op het Internationaal Motorrijtuigenverzekeringsbewijs (groene kaart). Het (laten) 

aanbrengen van wijzigingen die de veiligheid in gevaar kunnen brengen en vervoer van personen - 

carpooling uitgezonderd – tegen betaling is evenmin toegestaan. Vervoer van goederen is alleen 

toegestaan na schriftelijke toestemming van Auto Winters Lease. 

4.6 Auto Winters Lease zal het object in gebruik geven aan de cliënt, nadat het eigendom is geworden van 

Auto Winters Lease. De cliënt zal het object in gebruik nemen gedurende de looptijd. aflevering zal 

plaatsvinden na ondertekening van het afleveringsformulier, door de cliënt of de berijder. 

4.7  Het niet kunnen gebruiken van het object komt voor rekening en risico van de cliënt, tenzij dit het gevolg 

is van handelen en/of nalaten van Auto Winters Lease. 

 

Artikel 5 

Aflevering van het Object 

 

5.1  De door Auto Winters Lease in het leasecontract vermelde afleveringstermijn is nooit te beschouwen als 

een fatale termijn. Overschrijding van deze termijn levert geen verzuim op. 

5.2  Het object wordt afgeleverd overeenkomstig de bestelling van de cliënt zoals vastgelegd in het 

leasecontract. Bij aflevering van het object wordt een inzetovereenkomst ingevuld en ondertekend. Deze 

inzetovereenkomst beschikt over een beschrijving van optische staat, eventuele beschadigingen, 

kilometerstand en bijbehorende documentatie. Deze inzetovereenkomst maakt integraal deel uit van het 

leasecontract. 

5.3  Het object wordt afgeleverd inclusief bij het object behorende bescheiden, waaronder het 

kentekenbewijs/-card, (indien van toepassing) de brandstofpas, sleutels, pincodes en 

afstandsbedieningen. 

5.4 De berijder dienst zich bij Aflevering te kunnen identificeren middels identificatiebewijs.  

5.5 Voor het geval het voor aflevering gereed staande object niet binnen een redelijke termijn door de cliënt 

of berijder in ontvangst wordt genomen, wordt de aflevering geacht te hebben plaatsgevonden 10 (tien) 

dagen nadat aan de cliënt kenbaar is gemaakt, dat het object voor aflevering gereed staat. Bedoelde 

datum wordt als leverdatum vastgesteld. 

 

Artikel 6 

Onderhoud, reparaties en banden 

 

6.1 De cliënt zal het object overeenkomstig het onderhoudsschema van de fabrikant en 

volgens de richtlijnen van Auto Winters Lease bij de door Auto Winters Lease geselecteerde 

onderhoudsbedrijven laten onderhouden, waarbij vooraf toestemming van Auto Winters Lease wordt 

verlangd.  

6.2  Reparaties en schades zullen worden uitgevoerd door Auto Winters Lease geselecteerde bedrijven, 

waarbij vooraf toestemming van Auto Winters Lease wordt verlangd.  

6.3 De cliënt zal in overeenstemming met de voorschriften zoals vermeld in het onderhoudsboekje van het 

Object doch tenminste tweewekelijks het niveau van olie-, koel- en remvloeistof, alsmede de 

bandenspanning controleren en op peil brengen. 

6.4  De cliënt zal gehoor geven aan alle wettelijke keuringen, modificaties en controles. 
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Artikel 7 

Verzekering en hulpverlening 

 

7.1 Auto Winters Lease zal zorgen voor een WA- verzekering en Cascodekking  van het object, tenzij een 

andere afspraak wordt gemaakt. Dit wordt vastgelegd in het leasecontract. 

7.2 Er zijn afzonderlijke polisvoorwaarden van toepassing op de WA- verzekering en cascodekking. Deze 

Polisvoorwaarden zijn opgesteld door een algemeen erkend verzekeraar en kunnen worden herzien.  

7.3 De Polisvoorwaarden worden op verzoek kosteloos toegestuurd.  

7.4 De cliënt zal schade aan het object zo snel mogelijk melden aan Auto Winters Lease. Melding dient 

uiterlijk binnen 48 uur na voorval plaatsvinden. 

7.5 Schade die niet door de WA-verzekering of door de cascodekking wordt vergoed, is voor rekening van 

de Cliënt. Dit geldt ook voor het eigen risico.  

7.6 Auto Winters Lease hanteert voor alle Objecten een standaard eigen risico van €300,- per gebeurtenis, 

tenzij anders vast gelegd in het leasecontract. 

7.7 De cliënt  moet bij diefstal een volledige set sleutels kunnen overhandigen aan Auto Winters Lease. 

7.8 De cliënt heeft recht op hulpverlening bij pech indien de cliënt hiervoor het juiste onderhoudsschema 

voor het object heeft aangehouden. Deze hulpverlening is 24/7 actief en bereikbaar. 

 

Artikel 8 

Vervanging Object 

 

8.1  Het leasecontract kan zijn voorzien van een vervangend vervoer verzekering. Hierbij kan de cliënt een 

beroep doen op Vervangend object bij pech, diefstal  of een ongeval met het Object.  

8.2   Cliënt heeft recht op Vervangend object, mits opgenomen in het leasecontract, indien de auto langer dan 

de in het leasecontract genoemde periode niet ter beschikking staat. Deze vervanging geldt tot het 

moment dat het object weer voor gebruik gereed is gemeld aan de cliënt of wanneer het leasecontract 

wordt beëindigd. 

8.3  Auto Winters Lease houdt zich het recht voor zonder vergoeding harerzijds ene object met een andere 

brandstofsoort in te zetten. 

8.4 De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn onverkort van toepassing op het vervangend 

object.   

 

Artikel 9 

Brandstof 

  

9.1 Het leasecontract kan worden voorzien van een Brandstofpas. Deze pas kan door cliënt gebruikt worden 

als betaalmiddel voor het kopen van brandstof voor het object. Dit kan plaatsvinden bij aangesloten 

benzine stations.  

9.2 Auto Winters Lease is niet aansprakelijk voor eventuele afwijking m.b.t. het werkelijke verbruik van het 

Object t.o.v. de fabrieksopgave.  

9.3  De brandstofkosten zullen tegelijk met de maandelijkse leasetermijnen in rekening worden gebracht bij 

cliënt.  

9.4 De cliënt is aansprakelijk voor het eventueel verlies, diefstal of misbruik van de brandstofpas. 

 De cliënt en/of berijder van object is verantwoordelijk voor de pas en de bijbehorende pincode. 
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Artikel 10  

Beëindiging van het leasecontract 

 

10.1 Beëindiging van het leasecontract vindt plaats:  

 a. na het verstrijken van de looptijd, op de datum waarop het object is ingeleverd; 

b. bij het onbruikbaar worden van het voertuig door diefstal, total loss, schade of technische 

mankementen; 

c. door ontbinding; 

10.2 Bij vroegtijdig beëindigen van het leasecontract door cliënt, behoudt Auto Winters Lease zich het recht 

voor een boete op te leggen (tenzij anders is overeengekomen in het leasecontract) aan cliënt. De 

hoogte van de boete wordt bepaald door factoren zoals de resterende looptijd, type auto, type lease en 

kilometrage en wordt op het moment van beëindiging berekend door Auto Winters Lease. 

 

Artikel 11 

Inlevering object 

 

11.1 De cliënt verplicht zich het object bij de beëindiging van het leasecontract in goede, gereinigde staat, 

inclusief alle bescheiden, in te leveren bij Auto Winters Lease. 

11.2 Bij inlevering wordt een inname inspectie gedaan en rapport gemaakt, waarop de kilometerstand en de 

staat van het object wordt vastgelegd. 

11.3 Indien het object bij inlevering is beschadigd of onderdelen of bescheiden ontbreken of er 

waardevermindering is ontstaan door onzorgvuldig beheer, zijn de kosten van reparatie, aanvulling, 

vervanging of vernieuwing met inbegrip van de gederfde opbrengsten voor rekening van de cliënt.  

11.4 Lichte schades in de vorm van krasjes en putjes welke op basis van expertise in totaliteit niet meer dan 

€100,- (excl. BTW) bedragen, worden aangemerkt als gebruiksschades en zijn niet voor rekening van 

Cliënt. 

11.5 Mocht het object bij inlevering in duidelijk minder goede staat verkeren, dan bij zorgvuldig gebruik en 

onderhoud, gelet op leeftijd van de auto en het door lessee gereden kilometers verwacht mocht worden, 

heeft Auto Winters Lease het recht de waardevermindering die daaruit voortvloeit aan lessee in rekening 

te brengen.  

11.6 Indien cliënt het object niet op overeengekomen datum inlevert, heeft Auto Winters Lease het recht het 

Object terug te halen en indien nodig hiervoor een vergoeding in rekening te brengen bij cliënt. 

 

Artikel 12 

Kilometerverrekening en eindafrekening 

 

12.1 Indien gedurende de Looptijd van het leasecontract het werkelijk jaarkilometrage afwijkt van het in het 

leasecontract vermelde jaarkilometrage is Auto Winters Lease gerechtigd het aantal meer of minder 

verreden kilometers tegen de in het leasecontract vastgelegde tarieven te verrekenen. Verrekening van 

het aantal meer- of minder verreden kilometers vindt te allen tijde plaats bij beëindiging va het 

leasecontract.  

12.2 Indien het werkelijke Jaarkilometrage of de looptijd met meer dan 20% afwijkt van het in het leasecontract 

vermelde Jaarkilometrage, is Auto Winters Lease gerechtigd om het leasecontract met terugwerkende 

kracht te her calculeren.  

12.3 Cliënt zal één keer per jaar, bij voorkeur rond 31 december, een opgave verstrekken van de 

kilometerstand. Aan de hand daarvan zal een jaarlijkse afrekening plaatsvinden van het aantal kilometers 

dat verhoudingsgewijs meer is gereden dan het overeengekomen jaarkilometrage. 
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Artikel 13 

Niet- nakoming en ontbinding 

 

13.1 Auto Winters Lease kan het leasecontract ontbinden indien: 

a. de cliënt een verplichting van het leasecontract of Algemene voorwaarden niet is nagekomen; 

b. de cliënt failliet wordt verklaard; 

c. beslag wordt gelegd op de roerende en/of onroerende goederen van de cliënt of op het object of dat 

het object in justitieel beslag wordt genomen of verbeurd wordt verklaard, of anders van overheidswege 

wordt gevorderd; 

d. de verzekering van het object wordt beëindigd en door andere verzekeringsmaatschappijen, naar 

oordeel van Auto Winters Lease, geen voldoende dekking wordt verleend. 

e. de cliënt naar het buitenland verhuist en daarmee het object wil exporteren. 

f. indien er omstandigheden zich voordoen die door Auto Winters Lease als risicoverzwarend kunnen 

worden beoordeeld.  

13.2 Cliënt kan het leasecontract, na 6 maanden, kosteloos ontbinden indien er een calamiteitenverzekering is 

opgenomen in het leasecontract. Ontbinden kan dan bij: 

a. ontslag berijder 

b. vertrek berijder 

c. overlijden berijder 

d. medische afkeuring berijder (verliezen rijbevoegdheid) 

13.3 De cliënt is gehouden Auto Winters Lease terstond in kennis te stellen  wanneer van de in artikel 13.1 

benoemde feiten of omstandigheden zich voordoen of kunnen voordoen. Het in kennis stellen dient plaats 

te vinden uiterlijk 48u na feit of omstandigheid en dient dit schriftelijk of per email te melden bij Auto 

Winters Lease. 

13.4 De cliënt kan leasecontract ontbinden indien Auto Winters Lease verplichting uit leasecontract en de 

Algemene voorwaarden niet nakomt.  

13.5 Het annuleren van een bestelling van object, zal leiden tot ontbinding van het leasecontract. Alle kosten 

hiervan komen voor rekening van cliënt.  

 

Artikel 14 

Berijder  

 

14.1  De verplichtingen die de cliënt heeft op grond van het leasecontract en de Algemene voorwaarden zijn 

onverminderd van toepassing op de berijder aan wie het object ter beschikking is gesteld.  

14.2 De cliënt is gehouden de Berijder op de hoogte te brengen van de rechten en verplichtingen van de 

cliënt op grond van het leasecontract en de Algemene voorwaarden. De cliënt staat er voor in dat de 

daar uit vloeiende verplichtingen door de Berijder zullen worden nagekomen. 

14.3 Verklaringen van de berijder omtrent de ontvangst, aflevering, inname en staat van het object worden 

geacht mede namens de cliënt te zijn afgelegd. 

 

Artikel 15 

Persoonsgegevens en geheimhouding 

 

15.1 Auto Winters Lease is ‘verantwoordelijke’ in de zin van de Wet bescherming Persoonsgegevens bij het 

verwerken van Persoonsgegevens. Persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan wettelijk is 

toegestaan en niet aan derden worden doorgegeven, tenzij dit wettelijk is verplicht of toegestaan. 

15.2 De cliënt en Auto Winters Lease zullen alle gegevens geheimhouden die zij van elkaar ontvangen. Dit 

geldt niet voor gegevens die algemeen bekend zijn. 
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Artikel 16 

Betalingsverplichtingen  

 

16.1 De cliënt verplicht al hetgeen op grond van het leasecontract en de Algemene voorwaarden verschuldigd 

is, aan Auto Winters Lease te voldoen zonder enige verrekening, opschorting, inhouding of korting uit 

welke hoofde dan ook. 

16.2 De cliënt verschuldigde bedragen zullen worden verhoogd met de ter zake verschuldigde BTW. 

16.3 De cliënt machtigt Auto Winters Lease om middels een SEPA machtiging alle vorderingen te incasseren. 

 

Artikel 17 

Beslag, Maatregelingen van  derden en Bekeuringen 

 

17.1   Indien derden ten opzichte van een object rechten willen doen gelden of maatregelen willen treffen zal 

de Cliënt en/of de Berijder deze derde terstond doen blijken van het eigendomsrecht van Auto Winters 

Lease. Tevens verplicht de cliënt zich een beslag leggende deurwaarder, bewindvoerder of curator 

terstond inzage te geven in het leasecontract. Indien het object uit de macht van de cliënt mocht 

geraken, zal hij Auto Winters Lease daar terstond van in kennis stellen en zo nodig zelf daartegen 

voorzieningen treffen. Auto Winters Lease kan de voor de bescherming van zijn rechten door hem 

noodzakelijke rechten zelf treffen. De cliënt machtigt Auto Winters Lease hierbij deze maatregelen 

eventueel in naam van de cliënt te treffen. 

17.2 Gedurende de periode van de in Artikel 17.1 bedoelde maatregelen, blijft de cliënt gehouden aan de 

verplichtingen uit hoofde van het leasecontract. 

17.3 Beslag, maatregelen van derden en bekeuringen kunnen leiden tot schade en/of kosten voor Auto 

Winters Lease. Deze schade en/of kosten komen voor rekening van de cliënt tenzij deze zijn ontstaan 

voor toedoen van Auto Winters Lease. 

17.4 Bekeuringen worden door Auto Winters Lease aan de instantie betaald. Auto Winters Lease zal deze 

bekeuring daarna inclusief administratiekosten doorbelasten aan de cliënt. 

 

Artikel 18 

Aansprakelijkheid 

 

18.1  De cliënt vrijwaart Auto Winters Lease  en haar personeel tegen alle aanspraken van derden, 

daaronder begrepen vergoeding van kosten, schaden, betaling van boetes e.d. voortvloeiende uit of 

verband houdende met het bezit, het gebruik of de exploitatie van het object. 

18.2  Auto Winters Lease is niet aansprakelijk voor enige door de cliënt geleden of te lijden bedrijfsschade 

ontstaan ten gevolge van schade, zichtbare dan wel verborgen gebreken aan het object, ongeacht door 

welke omstandigheden die beschadigingen of gebreken mochten zijn ontstaan, tenzij deze zijn toe te 

rekenen aan opzet of grove schuld van Auto Winters Lease. 

18.3  Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke door Auto Winters Lease worden gemaakt als 

gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen door de cliënt, zijn 

voor rekening van de cliënt. 

18.4  Auto Winters Lease is niet aansprakelijk voor de wijze waarop al dan niet door Auto Winters Lease 

ingeschakelde derden hun werkzaamheden verrichten, goederen of diensten leveren, noch voor enige 

daaruit voortvloeiende schade en kosten, tenzij deze zijn toe te rekenen aan opzet of grove schuld van 

Auto Winters Lease. 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

Artikel 19 

Overige bepalingen 

 

19.1 Deze Algemene voorwaarden kunnen door Auto Winters Lease worden gewijzigd. Auto Winters Lease zal 

de cliënt hiervan schriftelijk in kennis brengen. 

19.2 Gehele of gedeelte ongeldigheid van een of meer bepalingen van het leasecontract of deze Algemene 

voorwaarden, doet geen afbreuk aan de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen van 

het Leasecontract of deze Algemene voorwaarden.  

19.3 Bij afwijkende regelingen prevaleert het bepaalde in het leasecontract boven deze Algemene 

voorwaarden.  

19.4 De rechten en plichten uit het Leasecontract of deze Algemene voorwaarden zijn door de cliënt niet over 

te dragen aan derden, tenzij er schriftelijk toestemming is gegeven door Auto Winters lease. 

19.5 Auto Winters Lease zich het recht voor om financiële toetsing van de cliënt uit te voeren.  

19.6 De cliënt verplicht zich om eventuele naams- adreswijzingen van haar zelf en/of haar Berijders alsmede 

overige voor Auto Winters Lease relevante gegevens, waaronder wijzigingen in juridische structuur en 

eigendomsverhoudingen, schriftelijk en van te voren aan Auto Winters Lease mede te delen. 

19.7 De kosten van verlies van zaken die bij het object horen komen voor rekening van de cliënt.  

 

 

 

 


