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Inleiding

In deze ‘Richtlijnen inleveren auto’ hebben we voor u uitgewerkt wat u kunt verwachten bij de inlevering. Zo komt
u niet voor verrassingen te staan.
Bij het inleveren van de auto is het van belang dat u zelf aanwezig bent. In uw bijzijn wordt de auto geschouwd en
wordt een innamerapport opgesteld, welke door u en door een deskundige namens Autolease Ursem Barten wordt
ondertekend.
U kunt hierin nalezen welke inleverschade als aanvaardbare gebruiksschade wordt gezien en voor welke schade dat
niet het geval is. Zo hebt u vooraf helderheid over de wijze van schadebeoordeling.

Vragen?
Hebt u vragen over de inname van uw leaseauto?
De medewerkers van Autolease Ursem Barten staan u graag te woord.
U kunt ons telefonisch bereiken op 088-3741744.

Inleverlocatie

U kunt uw auto inleveren bij één van de vestigingen van Autogroep Ursem Barten. Bij inlevering van de auto wordt
deze door een deskundige namens Autolease Ursem Barten gecontroleerd op aanwezige schades.
Indien u niet zelf de auto kunt inleveren en dit door iemand anders laat doen, is deze persoon uw
vertegenwoordiger en tekent daarmee ook het innamerapport namens u.
Autogroep Ursem Barten Zwaag Hyundai

De Compagnie 13, 1689 AG Zwaag

Tel: 0299-248944

Autogroep Ursem Barten Zwaag Mitsubishi Nissan

De Compagnie 52, 1689 AG Zwaag

Tel: 0229-249394

Autogroep Ursem Barten Zaandam Mitsubishi

Kleine Tocht 20-21, 1507 CB Zaandam

Tel: 075-6701551

Autogroep Ursem Barten Zaandam Hyundai

Penningweg 91, 1507 DG Zaandam

Tel: 075-8883100

Autogroep Ursem Barten Purmerend

Binnenzeestraat 1, 1446 AB Purmerend

Tel: 0299-644111

Autogroep Ursem Barten Alkmaar Mitsubishi Nissan

Robbenkoog 5, 1822 BA Alkmaar

Tel: 072-3030084

Autogroep Ursem Barten Alkmaar Hyundai

Wolvenkoog 10, 1822 BE Alkmaar

Tel: 072-5615000

Autogroep Ursem Barten A'dam West Hyundai

Sierenborch 20, 1046 CJ Amsterdam West

Tel: 020-4114748

Autogroep Ursem Barten A'dam Zuidoost Hyundai

Spaklerweg 89, 1114 AE Amsterdam Zuidoost

Tel: 020-6936925

Autogroep Ursem Barten Heemskerk Hyundai

Rijksstraatweg 32, 1964 LJ Heemskerk

Tel: 0251-234350

Autogroep Ursem Barten Heerhugowaard Hyundai

W.M. Dudokweg 17, 1703 DA Heerhugowaard

Tel: 072-5721616

Autogroep Ursem Barten Hoofddorp Hyundai

Opaallaan 8, 2132 XT Hoofddorp

Tel: 023-5630425

Autogroep Ursem Barten Schagen

Witte Paal 321, 1742 LD Schagen

Tel: 0224-214204

Autogroep Ursem Barten Amstelveen

Pletterij 2, 1185 ZK Amstelveen

Tel: 020-6433733

Autoschade Ursem Barten

Rijksstraatweg 32, 1964 LJ Heemskerk

Tel:0251-234350
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Schouwing door één van de Autogroep Ursem Barten Vestigingen.
Op het moment van inleveren op één van de vestigingen wordt door de deskundige de volgende procedure
gevolgd:
1. Noteren van de inleverdatum.
2. Noteren van ontvangst van het kentekenbewijs.
3. Controle van de kilometerstand.
4. Controle van de technische staat door middel van een proefrit.
5. Controle van alle aanwezige accessoires, boekjes, sleutels en aanvullende zaken welke van belang zijn.
6. Fotograferen van de auto en eventuele direct zichtbare schades.
7. Invoeren van alle bevindingen in ons taxatiesysteem. Er wordt nog geen schadevaststelling opgemaakt.
8. E-mailen van het taxatierapport en (getekende) innamerapport naar autolease@ursembarten.nl.
9. Transporteren via intern transport naar Autoschade Ursem Barten in Heemskerk.

Voortijdige schouwing door Autoschade Ursem Barten
Indien u meerdere schades aan de auto heeft en vooraf zekerheid wilt hebben over de verwachte kosten, kunt u de
auto rechtstreeks bij ons innamepunt bij Autoschade Ursem Barten in Heemskerk aanbieden voor schouwing door
de deskundige. Indien gewenst kunt u de auto ook gelijk inleveren.
Autoschade Ursem Barten Heemskerk

Rijksstraatweg 32, 1964 LJ Heemskerk

Tel: 0251-234350

Wij vragen u om altijd vooraf een afspraak te maken bij uw inleverlocatie. Zo kunnen wij u ter plekke nog sneller
van dienst zijn.
Mocht in de tussentijd alsnog schade worden gemaakt, dient u dit binnen 48 uur na constatering bij Autolease
Ursem Barten te melden.

Definitieve inname van de auto





De deskundige controleert de auto na ontvangst bij het Autoschade Ursem Barten. Zijn bevindingen zijn
bindend.
Voor niet-gemelde schadegevallen brengen wij per schade een eigen risico in rekening. De hoogte van de
het eigen risico vindt u in uw leasecontract. Verder in deze brochure ziet u wat wel of geen acceptabele
schade is.
Na de schouwing ondertekent u samen (indien aanwezig) met de deskundige het innamerapport die
leidend is voor de schadebeoordeling bij inname.
De auto wordt gevrijwaard en u ontvangt hiervan het vrijwaringsbewijs (per email).
Houdt u er rekening mee dat u tot moment van vrijwaarding verantwoordelijk bent voor de auto.
De definitieve schouwing vindt te allen tijde plaats bij Autoschade Ursem Barten Heemskerk.

Let op:

Vergeet u niet om de auto telefonisch of per e-mail af te melden
bij Autoschade Ursem Barten?
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Innamerapport

Bij de inname bij Autoschade Ursem Barten in Heemskerk stellen wij een innamerapport op. Dit rapport
beschrijft de staat van de auto en wordt samen met u (indien aanwezig) ondertekend. Er wordt gelet op het
interieur, het exterieur en de aanwezigheid van onderdelen en mee geleaset accessoires.
Uiteraard is het noodzakelijk dat u de auto compleet inlevert.

 De stelregel hiervoor is simpel:
Alles wat in de auto aanwezig was bij aflevering hoort ook weer te worden ingeleverd

Wat levert u bij de auto in?













Alle (originele) sleutels: reservesleutel en moedersleutel en eventueel de codekaart.
De kentekendocumenten / Kentekencard.
APK keuringsbewijs*.
Het onderhoudsboekje en het instructieboekje.
Bijgeleverde pasjes/pincodes van audio, navigatie en alarm*.
Eventuele software voor het navigatiesysteem (Cd's, Dvd's, SD card, etc.)*.
Het reservewiel of het reparatiesysteem en de krik*.
De verloopnippel van de slotbouten van lichtmetalen velgen*.
Beide nummerplaten en eventuele extra (witte) platen.
De hoedenplank / afdekrolhoes.
Alle accessoires (zoals afneembare trekhaak) die extra meegenomen zijn in het leasecontract.
Alle (laad)kabels behorend bij de elektrische / hybride auto*.
*= indien van toepassing



Schoon
Let u er op dat de auto zowel van buiten als binnen schoon is als u deze inlevert. Zo voorkomt u dat achteraf
reinigingskosten in rekening worden gebracht.

 Accessoires
Indien u voor eigen rekening accessoires toegevoegd heeft, dan verzoeken we u deze (zonder blijvende schade) uit
de auto te verwijderen. Accessoires die onderdeel uitmaken van het leasecontract dienen in of op de auto te
blijven.



Winterbanden
Is uw auto uitgerust met winterbanden? De losse winterbanden of winterbandenset op velg levert u gelijktijdig met
de auto.
Let u er dan op dat uw auto wordt ingeleverd op zomerbanden en daarbij behorende (lichtmetalen) velgen. Ook in
de winterperiode.



Schades
Het is belangrijk dat u alle schades heeft gemeld voordat u de auto inlevert. U kunt dat doen via het Digitale
Europeesche schadeformulier dat u samen met de berijdershandleiding heeft ontvangen. Worden er bij de inname
niet gemelde schades geconstateerd die niet vallen onder de aanvaardbare gebruiksschades, dan brengen wij per
schade een eigen bijdrage in rekening. De hoogte van de eigen bijdrage vindt u in uw leasecontract.
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 Checklist
 Is de auto schoon?
 Zijn alle schades aan de auto vooraf gemeld?
 Zijn alle documenten compleet die bij de leaseauto horen?
 Zijn alle onderdelen, accessoires en opties aanwezig die in de overeenkomst zijn
opgenomen (en waarvoor Autolease Ursem Barten de factuur heeft betaald)?

 Hebt u de auto afgemeld bij Autolease Ursem Barten?
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Zelf de leaseauto kopen

Wij bieden u de interessante mogelijkheid om uw leaseauto niet in te leveren maar deze zelf te kopen. Dat levert
u een aantal aantrekkelijke voordelen op. Uiteraard kan de auto ook worden verkocht aan vrienden, familie,
buren of collega’s.

 Voordeel 1
Als berijder heeft u de kwaliteiten van de auto de afgelopen tijd goed leren kennen en is ook de historie van
onderhoud en eventuele schade(s) bekend. Als u toch privé een auto wilt aanschaffen, biedt het overnemen van
uw leaseauto u dus extra zekerheid.

 Voordeel 2
Door het kopen van uw leaseauto bespaart u uzelf de nodige tijd en moeite om een andere geschikte auto te
zoeken.

 Voordeel 3
U kunt de auto kopen voor een aantrekkelijkere prijs dan vanuit de showroom.
Hebt u interesse in de overname van uw leaseauto, neem dan contact op met de leasecoördinator van Autolease
Ursem Barten op telefoonnummer 072-2040437.
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Wel of geen acceptabele schade?

In de volgende voorbeelden geven we uitleg wat we zien als acceptabele en niet-acceptabele schades. Zo weet u
precies waar u aan toe bent en wat u kunt verwachten bij het inleveren van de auto. Dit zijn de meest
voorkomende schades en verontreinigingen die geconstateerd worden bij het innemen van de auto.
Redelijke slijtage of beschadiging wordt bij inname vastgesteld. Beschadiging en slijtage kan alleen bij een
kilometerstand boven de 25.000 en bij een auto ouder dan 1 jaar acceptabel zijn. Bij een auto jonger dan 1 jaar en
met minder dan 25.000 kilometer en meer dan 5.000 kilometer zijn beschadigingen kleiner dan 2 mm acceptabel.
Auto’s met minder dan 5.000 kilometer mogen geen enkele schade vertonen.

Beschrijving onder normaal gebruik
Onder normaal gebruik verstaan wij:



De auto vertoont bij inspectie geen sporen van gebruik met de volgende attributen of inrichtingen:
Dubbele bediening, gemonteerd zwaailicht, bestickering of andere in interieur of exterieur gemonteerde
delen die niet bij het originele auto behoren. Of vervorming veroorzaakt door belading/belasting.
De auto is niet in gebruik geweest op circuits, met te zware en/of te grote belading of op onverharde weg
met bodemschade tot gevolg.

 Acceptabel

 Niet acceptabel

 De acceptabele schades worden niet in rekening gebracht.
 De niet-acceptabele schades worden wel in rekening gebracht voor een maximum van de eigen bijdrage
per schadegeval (indien het schadebedrag lager is dan de eigen bijdrage, geldt het schadebedrag).
Alle niet acceptabele beschadigingen dienen vóór inname bij Autolease Ursem Barten gemeld te zijn. Neem bij
twijfel contact op met Autolease Ursem Barten.
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Exterieur
Deuken


 Kleine deukjes als gevolg van deurinslag en

parkeerbeschadiging worden beoordeeld als
gebruiksschade als die is ontstaan door
normaal gebruik van de auto, gerelateerd aan
de kilometerstand en de leeftijd.


 Alle deuken, glooiingen of pitten groter dan
een € 2,- munt zijn niet acceptabel.

 Alle deuken, glooiingen of pitten die door de
lak heen zijn, zijn niet acceptabel.

 Alle deuken, glooiingen of pitten met een
vouw zijn niet acceptabel.

 Alle deuken, glooiingen of pitten waarbij het
aantal groter is dan 3 restyle deukjes per
carrosseriedeel zijn niet acceptabel.
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Bumpers, grills en stootstrips


 Krassen die kleiner zijn dan 10 cm en gepolijst kunnen worden zijn acceptabel.
 Schaafschade en krassen die zich aan de rand bevinden en kleiner zijn dan 6 cm zijn acceptabel.

 Kentekenplaten mogen niet beschadigd of omgebogen zijn.

 Gebroken, gebarsten, vervormde of losgelaten
bumpers, grills of stootstrips.


 Krassen door de lak heen of schade aan de
onderbumper zijn niet acceptabel.

 Schaafschade op een bumperhoek groter dan
een € 2,- muntstuk is niet acceptabel.
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Buitenspiegels en antennes


 Oppervlakkige beschadigingen (niet door de lak heen) zijn acceptabel.
 Krassen die kleiner zijn dan 10 cm en gepolijst kunnen worden zijn acceptabel.

 Beschadigde of gebarsten glas is niet acceptabel.
 Een gebarsten behuizing is niet acceptabel.
 Eén of beide afgerukte of loshangende spiegels zijn niet acceptabel
 Beschadigingen door de lak heen en groter dan een € 2,- muntstuk zijn niet acceptabel.
 Een ontbrekende of verwijderde antenne is niet acceptabel.
Dorpels


 Lakschade aan dorpels als gevolg van instappen, welke niet zichtbaar zijn met gesloten deur zijn
acceptabel.


 Deuken zijn niet acceptabel.
Sponningen


 Krassen aan sponningen als het plaatwerk niet is ontzet en het niet zichtbaar is aan de buitenkant
wanneer de portieren zijn gesloten zijn acceptabel.


 Deuken aan sponningen zijn niet acceptabel.
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Raamrubbers


 Een scheur in raamrubbers, ongeacht de grootte is niet acceptabel.

Verlichting


 Een lichte beschadiging van een lichtunit welke nog kan worden gepolijst is acceptabel.

 Indien er stukken van de unit ontbreken, of delen van de lichtunit zijn gebroken of gescheurd is het niet
acceptabel.

 Er mogen geen krassen op de unit aanwezig zijn.
 Een lamp in een staat die bij een Apk-keuring wordt afgekeurd.
 Barsten en scheuren in reflectoren zijn niet acceptabel.
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Glaswerk


 Een voorruit mag per 60.000 kilometer en buiten het gezichtsveld, één ster of één pit hebben kleiner
dan 3,5 cm. Groter dan 3,5 cm kan niet meer gerepareerd worden.

 Krasjes die gepolijst kunnen worden zijn acceptabel.


 Krassen op een ruit die met de nagel voelbaar zijn, zijn niet acceptabel.
 Elke scheur, ongeacht de grootte is niet acceptabel.
 Schuif- of panoramadaken en ramen die niet naar behoren functioneren zijn niet acceptabel.
 Elke breuk, ongeacht de grootte is niet acceptabel.
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Steenslag
Steenslagschade kan bij personenauto’s voorkomen op de voorzijde van de carrosserie, de motorkap, de grille,
de bumper en de spoiler. Steenslag op één deel van de auto wordt gezien als één beschadiging. Bij de
hoeveelheid steenslag wordt gekeken naar de kilometerstand en leeftijd van de auto.


 Steenslag die niet het zicht belemmerd (binnen 2x A4 boven stuurwiel) is acceptabel.
 Steenslag is acceptabel vanaf een kilometerstand van 100.000 kilometer
 Bij auto’s ouder dan 5 jaar mag steenslag licht ingeroest zijn.

 Steenslagschade (of een andere vervorming) in het gezichtsveld (binnen 2x A4 boven stuurwiel)
groter dan 2 cm zijn niet acceptabel.

Bestickering/ Reclame op auto’s




Alle reclame op auto’s, gespoten of geplakt, wordt beoordeeld als onaanvaardbare schade.
Omdat alle ex-leaseauto’s worden doorverkocht, willen wij voorkomen dat deze auto’s met reclame-uitingen
in omloop komen. Wanneer u ervoor kiest om deze reclame door ons te laten verwijderen, dan zullen er
kosten in rekening worden gebracht.




Verwijderde reclame waarbij lakschade of kleurverschil wordt geconstateerd is niet acceptabel.

Wanneer de lak dusdanig dof is geworden dat er delen gepolijst moeten worden, wordt dit
aangerekend als niet acceptabel.
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Krassen en lakbeschadigingen
Als u de kras vochtig maakt en de kras is vervolgens niet tot nauwelijks zichtbaar, dan is de kras niet door de lak
heen. Als dit wel het geval is en het is voelbaar als u met uw nagel langs de kras gaat, dan is de kras
waarschijnlijk door de lak heen. Lakschade waarbij delen van de auto opnieuw gespoten moeten worden,
vallen onder niet-acceptabele schade.





 Lichte krassen en oppervlakkige

 Krassen door de lak, dof gepoetste plekken,

beschadigingen van de bovenste (blanke)
laklaag zijn acceptabel mits deze niet door de
lak heen zijn en kunnen worden weggepoetst.

roestvorming en andere lak beschadigingen
zijn niet acceptabel indien groter dan € 2,munt.


 Schade aan de deurranden, onderzijde van de kofferbakrand en de bovenzijde van de achterbumper is
acceptabel, mits deze maximaal vijf chips omvat. Een chip is een ontbrekend stukje van de lak van
maximaal twee bij twee millimeter waarbij geen roest te zien is.

 Ook acceptabel is een oppervlakkige beschadiging die niet door de lak heen is.


 Wasstraat krassen welke zichtbaar zijn in zonlicht zijn acceptabel.
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 Krassen op handgrepen van autodeuren door

 Krassen rondom het slot en krassen die door

bij. sleutels of nagels die langs de lak gaan bij
het openen van de deur zijn acceptabel.

de lak heen zijn niet acceptabel

 Krassen die niet verdwijnen door polijsten die

 Schaafplekken zijn acceptabel als deze niet

groter zijn dan € 2,- munt.

door de laklaag heen zijn en weggepoetst
kunnen worden of als deze zich aan de
onderzijde van de voorspoiler bevinden.


 Deukjes van meer dan 2 mm diep, of groter dan een muntstuk van € 2,- munt.
 Iedere schade waarbij de lak aangetast is.
 Achtergebleven gaten als gevolg van gedemonteerde zaken
Ingewerkt vuil


 Vogelvuil veroorzaakt lakbeschadiging wanneer dit niet tijdig wordt verwijderd van de auto. Een
lakbeschadiging door de inwerking van vogelpoep of andere (vloei-)stoffen is niet acceptabel.
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Velgen, wieldoppen en banden


 Een velg of wieldop mag licht beschadigd zijn door schaafplekken op de buitenste rand, tot een
maximum van 10 centimeter.


 Beschadigingen aan de band waardoor de band vervangen of gerepareerd moet worden zijn niet
acceptabel.

 Het reservewiel dat aanwezig is mag geen beschadigde band hebben. Het reservewiel moet gebruikt
kunnen worden. De afwezigheid of onbruikbaar zijn van een reservewiel is niet acceptabel.

 Indien er een reparatieset mee geleverd is in plaats van een reservewiel, dan dient deze compleet

aanwezig te zijn wanneer de auto wordt ingeleverd. Afwezigheid van een reparatieset (indien geleverd
i.p.v. reservewiel) is niet acceptabel.

 Er morgen geen happen uit de velg of wieldop zijn en deze mogen ook niet verbogen zijn.
 Een ontbrekende wieldop is niet acceptabel.
 Gebarsten of ernstig gekraste velgen c.q. wieldoppen zijn niet acceptabel.
 Elke zichtbare vervorming aan een velg of wieldop is niet acceptabel. (Bijvoorbeeld door tegen de
stoeprand op te rijden.)
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Interieur
Bekleding


 Eén of meerdere vlekken die te verwijderen zijn met normale schoonmaakmiddelen zijn acceptabel.
 Slijtplekken door de bekleding heen zijn alleen acceptabel voor de bestuurdersstoel bij personenauto’s
met meer dan 100.000 kilometer op de teller.

 De hemelbekleding mag enkele onregelmatigheden of vervuilde plekjes hebben ter grootte van een €
2,- munt.


 Een interieur dat zo vuil is dat reiniging of reparatie noodzakelijk is, is niet acceptabel
 Een hardnekkige vieze geur (bijvoorbeeld van sigarettenrook of hondengeur) is niet acceptabel.
 Brand-, schroeiplekken of blijvende plekken, op welk materiaal dan ook is niet acceptabel.

Dashboard, middenconsole en sierdelen


 Lichte krassen op kuntstofdelen zijn acceptabel.

18
Autolease Ursem Barten
Wolvenkoog 10, 1822 BE Alkmaar
Tel: 072 2040437, E-mail: autolease@ursembarten.nl Website: www.ursembarten.nl
KvK nr. Alkmaar 66608341 Rabobank IBAN: NL87RABO0311552498 BTW nr. NL856629170B01


 Krassen welke duidelijk voelbaar zijn met een nagel zijn niet acceptabel.
 Krassen aan delen die allen door middel van kuntstofreparatie te herstellen zijn, zijn niet acceptabel.
In sommige gevallen is reparatie niet meer mogelijk en zal het deel vervangen moeten worden.

 Scheuren en gaten in het auto-interieur, in welk materiaal dan ook is niet acceptabel.
 Brand-, schroeiplekken of blijvende plekken, op welk materiaal dan ook is niet acceptabel.
Matten en vloerbekleding


 Slijtage aan mattensets zijn acceptabel.

 Beschadigingen aan de vaste mat/ bekleding is niet acceptabel.
 Vlekken in de bagageruimte welke niet met reinigingsmiddelen te verwijderen zijn, zijn niet acceptabel.
Instrumenten


 Kleine gebruikskrasjes aan teller klokken, displays en navigatiesystemen zijn acceptabel.

 Grote krassen, barsten en scheuren zijn niet acceptabel.
De delen zullen hierdoor vervangen moeten worden.

 Beschadigingen aan interieur door gedemonteerde accessoires, waaronder GSM-, navigatie- en
mediasystemen zijn niet acceptabel.

Laadruimte (bij bedrijfswagens)


 Krassen en schaafschade op de laadvloer zijn acceptabel.
 Krassen aan de laadruimte is acceptabel.

19
Autolease Ursem Barten
Wolvenkoog 10, 1822 BE Alkmaar
Tel: 072 2040437, E-mail: autolease@ursembarten.nl Website: www.ursembarten.nl
KvK nr. Alkmaar 66608341 Rabobank IBAN: NL87RABO0311552498 BTW nr. NL856629170B01

 Gedeukte wielkasten zijn niet acceptabel
 Deuken van binnen naar buiten of andere schade door niet vastgezette lading is niet acceptabel.
 Laadruimte die door vloeistof is aangetast is niet acceptabel.
Kofferbakruimte (alleen bij personen auto’s)


 Vlekken die zonder hulp van professionele reinigingsapparatuur te verwijderen zijn, zijn acceptabel.

 Krassen en beschadigingen in de kunststof of metalen delen zijn niet acceptabel.
Hemelbekleding


 Vlekken die zonder hulp van professionele reinigingsapparatuur te verwijderen zijn, zijn acceptabel.

 Diepe vlekken, (brand) gaten, schroeiplekken, scheuren en schade aan een panoramadak zijn niet
acceptabel.

 Geur van dieren en rook is niet acceptabel.
Een rooklucht in de auto kan alleen door een gespecialiseerd bedrijf worden verwijderd.

 Een niet geleegde asbak is niet acceptabel.
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Extra


 Beschadigde of ontbrekende (laad)kabels zijn niet acceptabel (Uiteraard alleen als deze waren geleverd
bij de auto).

 Sleutels waarvan het rubberen gedeelte gescheurd is zijn niet acceptabel. Evenals sleutels welke
zichtbaar zijn gelijmd, danwel geplakt.

Kenteken
Bij de auto hoort een kenteken. Dit bestaat uit deel 1A (hierop staan de gegevens van de auto), deel 1B (hierop
staan de gegevens van de eigenaar/houder) en het overschrijvingsbewijs. U dient altijd deel 1A en 1B bij de auto in
te leveren. Per 2014 is het kentekenbewijs vervangen door een kentekencard (pasje). De kentekencard dient, net
als het kentekenbewijs, ingeleverd te worden. Het overschrijvingsbewijs is meestal in bezit van de
leasemaatschappij maar als deze in uw bezit is dan dient deze ook ingeleverd te worden. Als Autolease Ursem
Barten een nieuw kenteken moet aanvragen dan zal deze de administratiekosten aan u doorberekenen.

Niet vermelde schade
Mocht u een schade hebben die hier niet wordt vermeld, dan kunt u gerust contact met ons opnemen en dan
leggen wij u uit of dit onder acceptabele of niet-acceptabele schade valt.
Wij zijn telefonisch bereikbaar op 088-3741744 of per e-mail autolease@ursembarten.nl.
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