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Alle technische werkzaamheden dienen bij één van de Autogroep Ursem Barten vestigingen 

aangeboden en verricht te worden, tenzij de bestuurder buiten 50 kilometer reisafstand woont, 

berekend via de snelste weg van Google.maps, danwel het navigatiesysteem in het betreffende 

voertuig. 

Indien de bestuurder buiten 50 kilometer woont, is toestemming vereist van Autolease Ursem Barten 

voor werkzaamheden elders. 

 

Reparatie en onderhoud 

De in deze bijlage beschreven slijtagedelen vallen onder het onderhoudspakket als omschreven in 

artikel 6 van de Aanvullende Voorwaarden Private Lease: 

De volgende slijtagedelen worden vervangen gedurende de looptijd van de overeenkomst conform 

de volgende normen: 

- Remblokken voorzijde:  minimaal 30.000 km 
- Remblokken achterzijde: minimaal 50.000 km 
- Remschijven voorzijde:  minimaal 60.000 km 
- Remschijven achterzijde: minimaal 80.000 km 
- Koppeling:   minimaal 100.000 km 

 

Indien levensduur van de genoemde slijtagedelen lager is dan de gestelde norm, dan wordt dit gezien 

als overmatige slijtage. De extra kosten wegens overmatige slijtage binnen de looptijd van de 

overeenkomst zijn voor rekening van de klant. Overmatige slijtage wordt pro-rata in rekening 

gebracht aan de klant (zie rekenvoorbeeld). 

Rekenvoorbeeld 

De overmatige slijtage wordt berekend aan de hand van het versleten deel van een onderdeel. 

Voor remschrijven is het rekenvoorbeeld als volgt*: 

 

Standaarddikte remschijf voorzijde: 20 mm 

Minimumdikte voorzijde:  17 mm 

Te verrijden:    3 mm bij minimaal 60.000 kilometer 

 

Indien de remschijf 17 mm dikte heeft en er 40.000 kilometer is gereden met de remschijf, dan wordt 

aan de klant in rekening gebracht: 20.000 / 60.000 x prijs remschijf. 

*Aan dit rekenvoorbeeld kunnen geen rechten ontleend worden. Daadwerkelijke dikte en aantal te verrijden 

kilometers is afhankelijk van het soort remschijf. 

 

Bandenservice 

De in deze bijlage beschreven banden en service vallen onder het onderhoudspakket als omschreven 

in artikel 6 van de Aanvullende Voorwaarden Private Lease. 

De Bandenservice geldt voor de bandenmaat zoals bij ons bekend. 

Norm levensduur banden: 

- Banden voorzijde:  minimaal 25.000 km 
- Banden achterzijde:  minimaal 40.000 km 
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Banden komen voor vervanging in aanmerking indien het minimum aantal kilometers is gereden en 

de banden een restprofiel van minimaal 2,5 mm hebben. Winterbanden en all-seasonbanden worden 

in de periode oktober tot maart bij een restprofiel van minimaal 4,5 vervangen. 

 

Indien de levensduur van de banden lager is dan de hierboven gestelde norm, dan wordt dit gezien 

als overmatige slijtage. De extra kosten wegens overmatige slijtage, een kapot gereden of lekke band 

van de banden binnen de looptijd van de overeenkomst zijn voor rekening van de klant. Overmatige 

slijtage wordt pro-rata in rekening gebracht aan de klant (zie rekenvoorbeeld) 

Rekenvoorbeeld 

De overmatige slijtage wordt berekend aan de hand van het versleten deel van een band, volgens het 

volgende rekenvoorbeeld*: 

 

Standaardprofiel voorband: 8 mm profiel 

Restprofiel voorband:  2,5 mm profiel 

Te verrijden:   5,5 mm profiel bij minimaal 25.000 kilometer 

Indien de band 2,5 mm profiel heeft en 20.000 kilometer is gereden met de band, dan wordt de klant 

in rekening gebracht: (25.000 – 20.000) / 25.000 km x prijs band incl. montage. 

*Aan dit rekenvoorbeeld kunnen geen rechten ontleend worden. Daadwerkelijk profiel en aantal te verrijden 

kilometers is afhankelijk van het soort band.  

Winterbanden 
De winterbandenregeling waarbij de zomer-/ winterbanden, danwel de zomer-wintervelgenset 

gewisseld dient te worden vallen onder het onderhoudspakket als omschreven in artikel 6 van de 

Aanvullende Voorwaarden Private Lease. 

 

De wisselingen dienen in de periode oktober/november en maart/april te geschieden. Hierbij worden 

de banden, danwel velgenset opgenomen in het ‘Bandenhotel’ en geregistreerd met bandenmerk, -

maat en –profiel.  

De wisseling  en opslag dienen bij voorkeur bij de leverende dealer te geschieden.  

 

Vervangend vervoer 

 
De in deze bijlage beschreven vervangend vervoerservice vallen onder het onderhoudspakket als 

omschreven in artikel 7 van de Aanvullende Voorwaarden Private Lease. 

Vervangend vervoer wordt na een verwachte wachttijd van 2 uur vergoed indien de reparatie- en 

garantiewerkzaamheden zijn verricht door Autogroep Ursem Barten. 

Bij regulier onderhoud dat wordt verricht door Autogroep Ursem Barten ontvangt u bij inname van 

uw leaseauto kosteloos een vervangende auto. Deze dient u vooraf te reserveren bij de 

werkplaatsreceptie. 

In situaties waarbij Autogroep Ursem Barten geen werkzaamheden verricht aan uw leaseauto heeft u 

recht op vervangend vervoer na 24 uur. 

 

Bij technische calamiteiten, danwel pechhulp wordt het vervangend vervoer in basis verzorgd door 

de mobiliteit service van het betreffende merk.  
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Autolease Ursem Barten 

 

Contactinformatie 

Statutair gevestigd: Wolvenkoog 10 
1822 BE Alkmaar 

KvK nummer. Alkmaar 
BTW nummer 
Rabobank IBAN 

66608341 
NL856629170B01 
NL87RABO0311552498 

 
  

Algemeen: 088-3741744 

Leaseadviseur:    072-2040437 (Tijdens kantoortijden) 

Email autolease@ursembarten.nl  

Website https://ursembarten.nl/autolease 

    

Alarmnummer Pech | Hyundai 
Hyundai Mobiliteitsgarantie 

 Nederland 020-8512222 
 Buitenland +3120-8512222 

Alarmnummer Pech | Nissan 
Nissan Mobiliteitsgarantie 

 Nederland 0800-0231513 
 Buitenland +3120-5162026 

Alarmnummer Pech | Andere 
merken 
VHD Alarmcentrale 

 Nederland 026-3553368 
 Buitenland +3126-3553368 
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