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1. Productvoorwaarden 

 De definities in deze Productvoorwaarden (ook wel 

‘Algemene Leasevoorwaarden’ genoemd) en de 

Productovereenkomst (ook wel ‘Leaseovereenkomst’ 

genoemd) hebben de betekenis zoals daaraan is 

toegekend in de Mantelovereenkomst, tenzij anders is 

aangegeven in deze Productvoorwaarden. 

 Deze Productvoorwaarden bevatten de bepalingen die 

van toepassing zijn op alle aanvragen van Klant, offertes 

van Athlon en overeenkomsten tussen Klant en Athlon 

met betrekking tot door Athlon te leveren diensten op 

het gebied van operational lease. 

 Bij tegenstrijdigheid tussen een bepaling van de 

Productovereenkomst en een bepaling van deze 

Productvoorwaarden, gaat de bepaling van de 

Productovereenkomst voor. 

 Bepalingen van de Mantelovereenkomst, de 

Productovereenkomst of deze Productvoorwaarden gaan 

voor wettelijke bepalingen met betrekking tot huur en 

verhuur, welke worden uitgesloten met uitzondering van 

artikel 226 boek 7 BW. 

2. Gebruiker 

 Onder Gebruiker (ook wel ‘Leaserijder’ genoemd) wordt 

ook verstaan, degene die door Klant is aangewezen het 

Object (ook wel ‘Leaseobject’ genoemd) te mogen 

gebruiken. Waar gesproken wordt van ‘Klant’ dient - 

waar van toepassing - ‘Gebruiker’ te worden gelezen. 

Athlon heeft het recht om, zonder opgave van redenen, 

het gebruik van het Object door bepaalde personen te 

verbieden. 

 Klant zal de verplichtingen uit de Mantelovereenkomst, 

de Productovereenkomst en deze Productvoorwaarden 

bij Gebruiker bekend maken. Klant is ervoor 

verantwoordelijk dat (i) Gebruiker de verplichtingen 

nakomt en (ii) Gebruiker voldoet aan de eisen die, in het 

land waar het Object wordt gebruikt, aan een bestuurder 

van een Object worden gesteld. Als er in strijd wordt 

gehandeld met deze verplichtingen, is Klant daarvoor 

tegenover Athlon volledig aansprakelijk. 

 Als Gebruiker het Object niet meer kan of mag 

gebruiken, zoals wanneer het rijbewijs van Gebruiker is 

ingetrokken, aan Gebruiker de rijbevoegdheid is 

ontzegd of het Object in beslag is genomen, blijven de 

verplichtingen van Klantuit de Mantelovereenkomst, de 

Productovereenkomst en deze Productvoorwaarden 

onverminderd gelden. 

 Klant kan Athlon schriftelijk verzoeken zaken, zoals 

bekeuringen en/of brandstof(credit) cards, rechtstreeks 

aan Gebruiker te sturen. Athlon kan hier voorwaarden 

en/of kosten aan verbinden. Klant blijft te allen tijde 

aansprakelijk ten aanzien van deze zaken.

3. Gebruiksduur 
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4. Gebruiksvergoeding 

 De Gebruiksvergoeding (ook wel ‘Leasetarief’ genoemd) 

is gebaseerd op het prijspeil op de datum van 

ondertekening van de Productovereenkomst door 

Athlon. 

 De Gebruiksvergoeding is verschuldigd vanaf het 

moment van terbeschikkingstelling van het Object tot 

het moment van teruggave van het Object aan Athlon 

(Artikel 19 Teruggave). 

 Onder de Gebruiksvergoeding kunnen onder meer de 

volgende componenten vallen, afhankelijk van de 

afgenomen diensten: 

 Vaste kosten: afschrijving, (voorfinancierings)rente, 

risico-opslag, WA-verzekering, het cascorisico, 

schadeafhandeling, houderschapsbelasting, door de 

overheid opgelegde heffingen (van welke aard dan 

ook), administratiekosten, management fee, kosten 

van het kentekenbewijs en registratie, keuringen en 

heffingen; 

 Variabele kosten: kosten van onderhoud, reparatie, 

banden en vervangend vervoer, kosten die, op grond 

van voorcalculatie, een voorschot vormen op de 

werkelijke kosten zoals brandstofkosten; 

 de geldende BTW. 

5. Aanpassen Gebruiksvergoeding 

5.1 Athlon heeft het recht de Gebruiksvergoeding direct aan 

te passen of de kosten apart door te belasten als:  

Bij de terbeschikkingstelling van het Object  

a) Onderdeel 1 de catalogusprijs van het Object, opties 

en/of accessoires afwijkt ten opzichte van het 

moment van ondertekening van de Product-

overeenkomst door Athlon; 

b) het rentepercentage op basis waarvan Athlon het 

Object financiert afwijkt ten opzichte van het moment 

van ondertekening van de Productovereenkomst door 

Athlon; 

c) zich tariefswijzigingen1 voordoen met betrekking tot 

houderschapsbelasting, verzekeringstarieven, 

kentekenkosten, keurings-kosten, brandstofkosten, 

milieuheffingen en/of andere door de overheid of 

overheidsinstantie opgelegde kosten, heffingen en/of 

belastingen ten opzichte van het moment van 

ondertekening van de Productovereenkomst door 

Athlon; 

Tijdens de Gebruiksduur 

d) het voorschotbedrag voor brandstofkosten de 

werkelijk gemaakte brandstofkosten niet dekt; 

e) het risicoprofiel van Klant naar het oordeel van Athlon 

aanleiding geeft tot het verhogen van de risico-

opslag. Onder risicoprofiel wordt onder meer 

verstaan de mate waarin Klant in staat is om aan zijn 

verplichtingen uit de Mantelovereenkomst, 

Productovereenkomst en deze Productvoorwaarden 

te voldoen en ook de mate waarin voor het Object 

reparaties en onderhoud dienen te worden verricht 

(al dan niet als gevolg van schade); 

f) het onder b en c van dit artikel bepaalde is van 

overeenkomstige toepassing tijdens de Gebruiks-

duur; 

g) door de overheid of overheidsinstantie nieuwe 

kosten, heffingen en/of belastingen worden opgelegd 

die behoren te worden opgenomen in de 

Gebruiksvergoeding of van invloed zijn op de 

vaststelling daarvan door Athlon; 

h) door (fiscale) wetgeving subsidies, kortingen en/of 

investeringspremies worden toegekend en door 

Athlon worden ontvangen; 

i) door (fiscale) wetgeving wijzigingen in de grondslag 

van de berekening van het Object (bijvoorbeeld de 

berekende restwaarde) worden veroorzaakt; 

j) het aantal werkelijk met het Object gereden 

kilometers per jaar meer dan 10% afwijkt van het 

voor het Object overeengekomen aantal kilometers 

per jaar. 

k) zich een wijziging van in totaal 5% of meer voordoet 

in het prijsniveau van het arbeidsloon en onderdelen 

(voor onderhoud, reparatie en banden) ten opzichte 

van de datum van ondertekening van de Product- 

overeenkomst door Athlon c.q. de datum van laatste 

prijswijziging, één en ander gebaseerd op de prijs- 

indexcijfers van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (Bestedingscategorie 072300) en/of de 

gegevens van de BOVAG, een soortgelijke partij, of 

Athlon. 

l) Als het schadeverloop van Klant en/of één van de 

Gebruikers daartoe aanleiding geeft en/of 

verzekeringsmaatschappij daartoe besluit, kunnen de 

verzekeringsmaatschappijen of Athlon eenzijdig de 

verzekeringstarieven en/of de eigen bijdrage Casco 

schades en/of eigen bijdrage WAM schades te 

verhogen, dan wel andere condities te hanteren of 

aanvullende eisen te stellen aan het terugbrengen 

van schaden. Verhogingen voor rekening zijn van 

Klant. 

 

Wijzigingen in deze componenten zullen vanaf het 

moment waarop zij van toepassing zijn, worden door- 

berekend. Een nabetaling is door Klant direct verschuldigd 

en zal in rekening worden gebracht bij de eerstvolgende 

factuur.

  

1 De definitieve tarieven van houderschapsbelasting en verzekeringstarieven zijn pas te bepalen als het uiteindelijke gewicht en de verzekerde waarde van 

het Object bekend is. 
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6. Brandstofkosten 

 Als de kosten voor brandstof onderdeel vormen van een 

Productovereenkomst, zal Athlon alle hiermee verband 

houdende kosten doorbelasten. Onder deze kosten 

worden onder meer verstaan de kosten voor (het 

vervangen van) de brandstof(credit)card en de 

(administratie)kosten van het met de brandstofkosten 

samenhangende betalingsverkeer en de 

(administratie)kosten voor het doorberekenen van de 

brandstofkosten volledig bij Klant in rekening brengen. 

Voor tanken in het buitenland wordt geen BTW 

teruggevorderd. 

 De werkelijk gemaakte brandstofkosten zullen periodiek 

worden verrekend met de betaalde voorschotten voor 

brandstofkosten. Elektriciteit wordt ook als brandstof 

gezien. 

 Athlon geeft aan Klant een brandstof(credit)card in 

bruikleen. Door het eindigen van de Productovereen- 

komst, eindigt de geldigheid van de brandstof(credit) 

card. Klant is verplicht om bij een tankbeurt de juiste 

kilometerstand van het Object te vermelden, tenzij het 

gaat om een volledig elektrisch aangedreven voertuig. 

Op eerste verzoek van Athlon dient Klant de 

kilometerstand van het Object door te geven. Als Athlon 

daartoe in staat is, is Athlon gerechtigd data met 

betrekking tot het Object van afstand uit te lezen, zoals 

de kilometerstand. De met behulp van data-uitwisseling 

op afstand uitgelezen kilometerstand is behoudens 

tegenbewijs leidend voor vaststelling van de 

kilometerstand. 

 Bij verlies of diefstal van de brandstof(credit)card en/of 

pincode is Klant verplicht een verzoek in te dienen de 

brandstof(credit)card door Athlon te laten blokkeren, 

binnen 24 uur aangifte te doen bij de politie en binnen 

dezelfde termijn een kopie van deze aangifte naar 

Athlon te sturen. De brandstof(credit)card zal na 

melding worden vervangen. 

 Klant is vanaf het moment van verzending verant-

woordelijk en aansprakelijk voor gebruik van de 

brandstof(credit) card. Athlon heeft het recht om alle 

(brandstof)kosten in verband met onjuist gebruik bij 

Klant in rekening te brengen. 

 De brandstof(credit)card zal na het verstrijken van de 

geldigheidsduur door Klant onbruikbaar worden 

gemaakt, bijvoorbeeld door het doorknippen van de 

brandstof(credit)card. Klant is aansprakelijk voor alle 

directe en indirecte schade die voortvloeit uit het niet 

nakomen van deze verplichting. 

 Athlon heeft het recht om tijdens de Gebruiksduur over 

te stappen naar een andere aanbieder van brandstof- 

(credit)cards. Als Athlon overstapt, zal Klant de 

instructies van Athlon hierover opvolgen en alleen nog 

gebruik maken van de brandstof(credit)card van de 

nieuwe brandstof(credit)cardaanbieder. 
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7. Object 

 Het Object is en blijft eigendom van Athlon en in het 

Object aangebrachte zaken worden ook eigendom van 

Athlon. 

 Het Object zal door Athlon ter beschikking worden 

gesteld in standaarduitvoering, voorzien van de in de 

Productovereenkomst vastgelegde extra uitrusting. 

Onder standaarduitvoering wordt verstaan het Object 

zoals door de fabrikant gespecificeerd en in overeen- 

stemming met de voor het Object geldende wettelijke 

vereisten op het moment van terbeschikkingstelling. 

 Athlon kan een Object voor de resterende Gebruiksduur 

vervangen door een gelijkwaardig object dat in principe 

niet meer kilometers heeft gereden dan het Object. 

Athlon zal de overeengekomen extra uitrusting 

aanbrengen of overplaatsen. De Gebruiksvergoeding 

van het vervangende object is gebaseerd op de 

Gebruiksvergoeding van het oorspronkelijke Object.  

 Op het Object en het gebruik daarvan is een fabrieks- 

garantie van toepassing. Klant heeft in dit kader niet 

meer rechten dan Athlon. Athlon is niet aansprakelijk 

voor schade of kosten die het gevolg zijn van het niet 

(naar verwachting) functioneren van het Object. 

 Athlon heeft het recht om het Object te allen tijde te 

(doen) inspecteren en alle documenten met betrekking 

tot het Object in te zien. Klant zal Athlon en/of bevoegde 

autoriteiten direct na een verzoek in staat stellen het 

Object te bezichtigen of te inspecteren op een door 

Athlon en/of de bevoegde autoriteiten aan te wijzen 

plaats en tijd. 

 Klant mag geen accessoires aan het Object bevestigen 

en geen wijzigingen of ingrijpende veranderingen aan 

het Object aanbrengen, tenzij Athlon hiervoor 

schriftelijke toestemming heeft verleend en alleen als 

deze worden uitgevoerd door een erkende installateur, 

voldoen aan de wettelijke eisen en er geen schade aan 

het 

 

Object wordt toegebracht. Toevoeging van accessoires 

in aanvulling op de door Klant opgegeven extra 

uitrusting is voor rekening van Klant, ook als deze 

accessoires verplicht zijn op grond van nieuwe wettelijke 

voorschriften. Klant draagt het risico van verlies en/of 

beschadiging en de kosten van onderhoud en reparatie 

van deze accessoires. 

 Klant zal op zorgvuldige wijze zorgen voor beveiliging 

van het Object tegen diefstal, brand en beschadiging als 

een goed huisvader en zoals door Athlon, verzekeraar of 

bevoegde autoriteiten is voorgeschreven. Als Klant of 

Gebruiker het Object niet langer onder zich heeft, is 

Klant verplicht zijn medewerking te verlenen aan de 

opsporing van het Object. 

8. Terbeschikkingstelling 

 Athlon zal het Object aan Klant ter beschikking stellen 

na ondertekening van de Productovereenkomst.  

 Het moment van terbeschikkingstelling is de gecom- 

municeerde datum waarop het Object gereed staat. 

Deze datum is indicatief en geen fatale termijn als 

bedoeld in artikel 6:83 sub a BW. Athlon is niet 

aansprakelijk voor schade of kosten door vertraging in 

de terbeschikkingstelling van het Object. 

 Bij terbeschikkingstelling dient Klant zich te legitimeren 

en een ontvangstbewijs te tekenen waarop de 

kilometerstand op het moment van 

terbeschikkingstelling, de afleverdatum en de extra 

uitrusting worden vermeld.  

 Athlon belast de brandstofkosten die niet zijn 

inbegrepen in de kosten voor rijklaar maken apart aan 

Klant door. 
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9. Gebruik 

 Klant verplicht zich:  

 het Object zorgvuldig en als goed huisvader te 

gebruiken; 

 bij het gebruik van het Object te houden aan alle 

geldende wettelijke regels en voorschriften; en 

 het Object volgens de door de fabrikant gegeven 

voorschriften en garantiebepalingen te besturen, 

behandelen en verzorgen. Het bepaalde in dit artikel 

is ook van toepassing op laadpunten die Klant 

afneemt bij of via Athlon. 

 Klant zal in ieder geval niet: 

 met het Object deelnemen aan prestatie- of snel- 

heidsritten of soortgelijke evenementen; met het 

Object rijinstructie geven en deelnemen aan een 

rijvaardigheidstraining of opleiding, tenzij dat door 

Athlon schriftelijk is goedgekeurd;  

 met het Object gevaarlijke en/of explosieve stoffen 

vervoeren tenzij de Klant en/of Gebruiker de juiste 

vergunningen daarvoor heeft en schriftelijke 

toestemming daarvoor heeft gekregen van Athlon;  

 het Object aan derden in huur, onderhuur of com- 

mercieel gebruik te geven zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Athlon; 

 het Object verpanden of anderszins bezwaren; 

 de sleutels of andere voorwerpen waarmee het 

Object kan worden geopend in het Object laten zitten 

of zonder beveiliging voor handen laten zijn of 

achterlaten, verkeerde brandstof tanken en 

energieverbruikers aanlaten;  

 het Object buiten het dekkingsgebied van de 

verzekering (volgens het internationaal-

motorrijtuigen verzekeringsbewijs (Groene Kaart)) 

brengen, tenzij dat door Athlon schriftelijk is 

goedgekeurd.  

 De kosten die niet worden vergoed op basis van (een) 

verzekering(en) zoals genoemd in Artikel 14 

Verzekeringen of valt onder de dekking zoals genoemd 

in Artikel 15 Cascorisicoverdeling en verhaalservice en 

die naar het oordeel van Athlon het gevolg zijn van het 

onjuist of onzorgvuldig gebruiken van het Object, zijn 

voor rekening van Klant. 

 Als Klant het Object geheel of gedeeltelijk niet kan 

gebruiken, komt dit voor rekening en risico van Klant. 

Klant blijft verplicht de Gebruiksvergoeding te voldoen.  

 Als het Object langer dan een maand achtereen buiten 

Nederland zal worden gebruikt, is Klant verplicht 

daarvoor vooraf bij Athlon schriftelijk toestemming te 

krijgen. Athlon kan in dat geval beperkingen of 

voorwaarden opleggen.
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10. Onderhoud en reparatie 

 Klant zal het Object in goede staat houden volgens de 

door fabrikant en/of Athlon gegeven richtlijnen voor 

gebruik en onderhoud en zal de aanwijzingen en 

instructies van Athlon en/of leverancier hierover 

opvolgen. 

 Klant zorgt op zorgvuldige wijze voor onderhoud, herstel 

en vervanging van onderdelen en zal de grote 

onderhoudsbeurten (zoals door de fabrikant 

vastgesteld) en de wettelijke keuringen (zoveel mogelijk 

in combinatie met de grote onderhoudsbeurten) tijdig 

laten uitvoeren. 

 Klant zal het onderhoud en de reparaties laten uitvoeren 

door een bij Athlon aangesloten reparateur of een Athlon 

Service Center of, bij gebreke daarvan, door de 

merkdealer. 

 De kosten van onderhoud, herstel en de vervanging van 

onderdelen en banden komen voor rekening van Athlon, 

als deze verband houden met het correcte gebruik van 

het Object en Athlon vooraf toestemming heeft 

gegeven. Anders zijn de kosten voor rekening van Klant. 

Kosten door verfraaiingen en/of uitbreidingen, zoals een 

kaartenupdate voor het navigatiesysteem, komen voor 

rekening van Klant. 

 Als in een noodgeval onderhoud- en/of herstelwerk- 

zaamheden aan het Object buiten Nederland moeten 

worden uitgevoerd, zal Klant de kosten daarvan zelf 

betalen. Als Klant de noodzaak van de reparatie 

aannemelijk heeft gemaakt, zal Athlon deze kosten 

vergoeden, alleen als Klant de originele, op naam van 

Athlon gestelde facturen aan Athlon heeft toegestuurd. 

Klant kan de kosten met het daarvoor bedoelde 

declaratieformulier bij Athlon in rekening brengen. 

 De volgende kosten komen in ieder geval voor rekening 

van Klant: 

 kosten voor brandstof, stallingkosten, tussentijds 

bijvullen van motorolie, AdBlue, ruitensproeier-

vloeistof en koelvloeistof en wassen en poetsen; 

 kosten van reparatie en onderhoud aan delen van het 

Object die niet in de Gebruiksvergoeding zijn 

opgenomen; 

 

 kosten ontstaan door de schuld, onachtzaamheid/ 

nalatigheid van Klant en/of van personen voor wie hij 

verantwoordelijk is; 

 kosten van voortijdige vervanging van banden als 

gevolg van canvasbreuk, inrijdingen of overmatige 

slijtage, te beoordelen door Athlon aan de hand van 

de geleverde prestatie ten opzichte van de 

gemiddelde prestatie. 

 Het Object zal na reparatie direct door Klant worden 

opgehaald bij het onderhoud- of reparatieadres, bij 

gebreke waarvan Athlon kosten bij Klant in rekening kan 

brengen. 

 Athlon heeft het recht om een onderzoek te laten uit- 

voeren naar de oorzaak van eventuele noodzakelijke 

reparaties door een onafhankelijk expertisebureau. De 

uitkomst van het onderzoek is voor beide Partijen 

bindend. De kosten voor het onderzoek komen voor 

rekening van de in het ongelijk gestelde partij. 

11. Vervangend vervoer en assistentie 

11.1 Op de volgende webpagina wordt uiteengezet in welke 

gevallen Klant recht heeft op vervangend  

vervoer en assistentie: 

https://www.athlon.com/nl/productvoorwaarden-

lease/vervangend-vervoer-en-assistentie

12. Bijzondere bepalingen ten aanzien van elektrisch vervoer 

12.1 Er gelden bijzondere bepalingen ten aanzien van 

elektrisch vervoer. Deze bepalingen zijn te vinden op 

de volgende webpagina: 

https://www.athlon.com/nl/productvoorwaarden-

lease/elektrisch. 

  

https://www.athlon.com/nl/productvoorwaarden-lease/vervangend-vervoer-en-assistentie
https://www.athlon.com/nl/productvoorwaarden-lease/vervangend-vervoer-en-assistentie
https://www.athlon.com/nl/productvoorwaarden-lease/elektrisch
https://www.athlon.com/nl/productvoorwaarden-lease/elektrisch
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13. Schade 

13.1 Klant is verplicht iedere schade zo spoedig mogelijk 

maar uiterlijk binnen 24 uur bij Athlon te melden. Klant 

dient dit te doen door een Europees schadeformulier in 

te vullen en op te sturen naar Athlon. Klant zal geen 

uitspraken doen over de schuldvraag. 

13.2 Alle schade aan het Object en bijbehorende accessoires 

en onderdelen en alle schade ontstaan als gevolg van 

het gebruik van het Object is voor rekening van Klant en 

Klant vrijwaart Athlon tegen aanspraken van derden 

voor schade, tenzij de schade wordt vergoed op basis 

van (een) verzekering(en) zoals genoemd in Artikel 14 

Verzekeringen of valt onder de dekking zoals genoemd 

in Artikel 15 Cascodekking en verhaalservice. 

13.3 Als bij een ongeval lichamelijk letsel is toegebracht en/of 

derden zijn betrokken, is Klant verplicht er voor te 

zorgen dat door een daartoe bevoegd overheidsorgaan 

proces-verbaal is opgemaakt en/of zodanige 

maatregelen zijn getroffen, zodat de verzekeraar op 

grond hiervan de schade kan beoordelen. Bij een 

eenzijdig ongeval is Klant verplicht hiervan direct  

melding te doen via de Athlon Driver Desk 

(https://www.athlon.com/nl/zakelijk/uw-

leaseauto/rijden/driver-desk). 

13.4 Bij een strafbaar feit zoals (poging tot) diefstal van of 

uit het Object, parkeerschade door een onbekende 

tegenpartij, schade door vandalisme, of joyriding is 

Klant verplicht direct, maar uiterlijk binnen 24 uur 

aangifte te doen bij de politie en Athlon een kopie van 

het proces-verbaal toe te sturen. 

13.5 Klant is verplicht de door of namens Athlon gegeven 

aanwijzingen voor het laten herstellen van de schade op 

te volgen. 

13.6 Bij het nalaten van enige verplichting van welke aard 

dan ook is Klant aansprakelijk voor de daaruit voort- 

vloeiende schade. Athlon zal de kosten verbonden aan 

reparaties dan niet vergoeden en geen vervangend 

vervoer ter beschikking stellen.

14. Verzekeringen 

14.1 Athlon zal het risico voor wettelijke aansprakelijkheid 

motorrijtuigen (‘WAM’), veroorzaakt door of met het 

Object, verzekeren, tenzij met de Klant is overeen- 

gekomen dat de Klant het risico zelf onderbrengt bij een 

WAM verzekeraar van zijn keuze. Als in de 

Productovereenkomst is vermeld dat Klant recht heeft 

op een ongevallen inzittenden verzekering (OIV) en/of 

schade verzekering inzittenden (SVI), zal Athlon deze 

verzekering(en) afsluiten. 

14.2 Klant draagt per verzekerd schadegeval een bedrag aan 

eigen bijdrage Casco schades of eigen bijdrage WAM 

schades zoals vermeld in de Productovereenkomst. 

Waar in de Productovereenkomst gesproken wordt van 

‘eigen risico’, wordt in deze Productvoorwaarden ‘eigen 

bijdrage’ bedoeld. Als Klant ten tijde van het 

schadegeval 23 jaar of jonger is, kan een hogere eigen 

bijdrage Casco schades of eigen bijdrage WAM schades 

gelden. Athlon heeft het recht om de eigen bijdrage 

Casco schades of eigen bijdrage WAM schades met 

vermelding van de reden aan te passen. 

14.3 Bij wijziging van de verzekerings- en 

dekkingsvoorwaarden gelden voor Klant de gewijzigde 

voorwaarden. De meest recente versie van de 

voorwaarden kunt u vinden op de volgende webpagina: 

https://www.athlon.com/nl/productvoorwaarden-

lease/verzekerings-en-dekkingsvoorwaarden. Athlon zal 

alle wijzigingen van de verzekerings- en 

dekkingsvoorwaarden aan Klant doorgeven. Op verzoek 

van Klant zal Athlon de meest recente verzekerings- en 

dekkingsvoorwaarden toesturen. Klant is verplicht de 

(meest recente versie van de) verzekerings- en 

dekkingsvoorwaarden ter beschikking te stellen aan 

Gebruiker.  

14.4 Athlon kan zonder toestemming van Klant van 

verzekeringsmaatschappij wisselen, alleen als de 

verzekerings- en dekkingsvoorwaarden en overige 

condities minimaal gelijkwaardig zijn naar het oordeel 

van Athlon. 

14.5 Klant is verplicht alle door of namens Athlon gegeven 

aanwijzingen op te volgen en alle verplichtingen uit de 

verzekerings- en dekkingsvoorwaarden na te leven. 

https://www.athlon.com/nl/zakelijk/uw-leaseauto/rijden/driver-desk
https://www.athlon.com/nl/zakelijk/uw-leaseauto/rijden/driver-desk
https://www.athlon.com/nl/productvoorwaarden-lease/verzekerings-en-dekkingsvoorwaarden
https://www.athlon.com/nl/productvoorwaarden-lease/verzekerings-en-dekkingsvoorwaarden
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15. Cascorisicoverdeling en verhaalservice 

15.1 Athlon draagt het risico voor (casco)schade aan het 

Object veroorzaakt door één of meerdere (externe) 

gebeurtenissen, volgens het onderdeel Risicoverdeling 

Cascoschade van de verzekerings- en 

dekkingsvoorwaarden. 

15.2 Klant betaalt per verzekerd schadegeval een bedrag aan 

eigen bijdrage Casco schades zoals vermeld in de 

Productovereenkomst. Athlon heeft het recht met 

vermelding van de reden het bedrag aan te passen. 

15.3 Als de Productovereenkomst vermeldt dat Klant het 

risico voor (casco)schade aan het Object zelf verzekert, 

is Klant: 

 verplicht voor ieder schadegeval de schade- 

behandeling door Athlon te laten verzorgen en is 

Artikel 13 van toepassing, 

 zonder schriftelijke toestemming van Athlon niet 

toegestaan het risico voor (casco)schade in eigen 

beheer te nemen. Aan deze toestemming kan Athlon 

voorwaarden verbinden. 

 Verplicht het Object verzekerd te houden tot het 

moment van teruggave bij een Athlon inleverpunt. 

15.4 Athlon spant zich in de (casco)schade die is ontstaan 

door een derde te verhalen volgens de in de 

verzekerings- en dekkingsvoorwaarden genoemde 

Voorwaarden Verhaalservice als Klant hier recht op 

heeft. Klant krijgt de betaalde eigen bijdrage Casco 

schades terug van Athlon als het hele 

(casco)schadebedrag verhaald wordt. 

15.5 Bij wijziging van de in de verzekerings- en 

dekkingsvoorwaarden genoemde Voorwaarden 

Risicoverdeling Cascoschade en/of de Voorwaarden 

Verhaalservice gelden de gewijzigde voorwaarden.

16. Inbeslagname 

16.1 Als derden ten aanzien van het Object rechten (willen) 

uitoefenen of maatregelen (willen) treffen, zal Klant hen 

direct melden dat het Object eigendom van Athlon is. 

16.2 Als een Object uit de macht van Klant raakt, zal Klant 

Athlon binnen 24 uur inlichten en zo nodig maatregelen 

treffen om het eigendomsrecht van Athlon te 

beschermen. Athlon kan alle door haar nodig bevonden 

maatregelen treffen, ook namens Klant, waartoe Klant 

Athlon hierbij volmachtigt. De kosten van die 

maatregelen zijn voor Klant, tenzij de aanleiding tot die 

maatregelen redelijkerwijs aan Athlon toe te rekenen is. 

Klant zal deze kosten direct aan Athlon betalen. 

16.3 Als de inbeslagneming niet ongedaan kan worden 

gemaakt, of als het Object verbeurd wordt verklaard, is 

Klant verplicht alle schade als gevolg daarvan aan 

Athlon te melden en te vergoeden. 

17. Bekeuringen en beschikkingen 

17.1 Als Athlon door een overheid of een overheidsinstantie 

wordt aangesproken voor overtredingen van wettelijke 

regels of strafbare feiten met het Object gepleegd, 

komen de financiële gevolgen daarvan voor rekening 

van Klant. Athlon heeft het recht om in deze gevallen op 

verzoek de gegevens van Klant kenbaar te maken. 

17.2 Een door Athlon betaalde bekeuring zal worden door- 

belast en wordt na het vervallen van de betaaltermijn 

verhoogd met een vergoeding voor administratiekosten.  

17.3 Klant vrijwaart Athlon tegen alle aanspraken en boetes 

voor overtreding van wettelijke voorschriften of 

strafbare feiten met betrekking tot de staat en/of het 

gebruik van het Object. 
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18. Eindiging 

18.1 De Productovereenkomst eindigt van rechtswege na de 

teruggave van het Object. Als Klant het Object niet 

teruggeeft na het verstrijken van de Gebruiksduur dan 

wordt de Gebruiksduur verlengd tot het moment van 

teruggave. Aan deze verlenging kan Athlon 

(aanvullende) voorwaarden verbinden. Athlon kan 

echter besluiten om teruggave te vorderen na het 

verstrijken van de oorspronkelijke Gebruiksduur. 

18.2 In aanvulling op het bepaalde in Artikel 9.1 en 9.2 

(Tussentijdse beëindiging) van de Mantelovereen-

komst, heeft Athlon het recht de Productovereenkomst 

direct en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen 

indien:  

 Klant het Object niet in gebruik neemt binnen de door 

Athlon gestelde termijn; 

 Klant het Object zonder toestemming van Athlon 

tijdens de Gebruiksduur van een Productover-

eenkomst teruggeeft; 

 de kosten van reparatie en onderhoud van het Object 

naar het oordeel van Athlon bovenmatig stijgen, of 

naar het oordeel van Athlon het ter beschikking 

stellen van het Object niet langer verantwoord is door 

technische gebreken, ernstige schade of 

onvoldoende bedrijfszekerheid; 

 door de verzekeringsmaatschappij de WA-dekking 

voor het Object wordt beëindigd en onvoldoende 

dekking kan worden verkregen tegen een naar het 

oordeel van Athlon aanvaardbaar tarief; 

 in verband met het schadeverloop van Klant het risico 

voor cascoschade naar het oordeel van Athlon niet 

langer voor rekening van Athlon kan komen; 

 Klant het Object niet langer onder zich heeft en niet 

binnen dertig dagen is teruggevonden; 

 het Object gebruikt wordt voor of bij strafbare feiten 

of een verdenking daarvan; 

 Klant in voorlopige hechtenis wordt genomen of 

wordt veroordeeld tot gevangenisstraf; 

 Athlon dat om een andere reden noodzakelijk vindt.  

De Klant zal het Object dan binnen één werkdag na 

beëindiging aan Athlon teruggeven conform hetgeen 

daarover bepaald in artikel 19 (Teruggave). Als Klant 

hier niet aan voldoet kan Athlon het Object terughalen. 

Klant is verplicht hieraan zijn volledige medewerking te 

verlenen. 

18.3 Artikel 9.2 van de Mantelovereenkomst is van 

toepassing, als de oorzaak van de in artikel 18.2 

genoemde voorvallen binnen de risico- of invloedssfeer 

van Klant ligt. De vergoeding zoals genoemd in Artikel 

9.3 van de Mantelovereenkomst wordt vastgesteld via 

een herberekening van de Gebruiksvergoeding op basis 

van historische grondslagen, de verstreken 

Gebruiksduur en gereden kilometers. De herberekening 

vindt met terugwerkende kracht plaats vanaf het 

moment van terbeschikkingstelling van het Object. De 

som van de op basis van herberekening verschuldigde 

Gebruiksvergoedingen zal verminderd worden met de al 

betaalde Gebruiksvergoedingen. 

18.4 Het annuleren van een bestelling van het Object wordt 

beschouwd als beëindiging van de 

Productovereenkomst. Alle kosten - waaronder 

administratiekosten en annuleringskosten - komen voor 

rekening van Klant.  

18.5 Alle voorwaarden blijven tussen Partijen van kracht tot 

het moment waarop het Object aan Athlon is 

teruggegeven en Klant aan zijn verplichtingen tegenover 

Athlon heeft voldaan. 

19. Teruggave 

19.1 Klant geeft het Object weer terug met alle accessoires 

en toebehoren en in dezelfde staat als Klant van Athlon 

heeft gekregen, behoudens gebruikelijke slijtage en 

veroudering en conform de voorwaarden die  

te vinden zijn op de volgende webpagina: 

https://www.athlon.com/nl/productvoorwaarden-

lease/teruggave. Klant is verantwoordelijk voor het juist 

en tijdig afmelden van het Object via 

https://www.athlon.com/nl/zakelijk/uw-

leaseauto/teruggeven/inname. 

  

https://www.athlon.com/nl/productvoorwaarden-lease/teruggave
https://www.athlon.com/nl/productvoorwaarden-lease/teruggave
https://www.athlon.com/nl/zakelijk/uw-leaseauto/teruggeven/inname
https://www.athlon.com/nl/zakelijk/uw-leaseauto/teruggeven/inname
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20. Meer/minder kilometers 

20.1 Aan het einde van ieder gebruiksjaar en bij eindiging van 

de Productovereenkomst kan Athlon eventuele meer- en 

minderkilometers afrekenen. Tussentijdse afrekening 

van meer- of minderkilometers door Athlon is altijd 

mogelijk. 

20.2 Athlon zal het aantal gereden kilometers, vermeerderd 

met kilometers gereden in vervangend vervoer, 

tussentijds vaststellen aan de hand van de bij haar 

bekende gegevens. Klant is verplicht op verzoek van 

Athlon gegevens met betrekking tot de kilometerstand 

te verschaffen. Als Klant dit nalaat dan heeft Athlon het 

recht het aantal kilometers door schatting vast te 

stellen. 

20.3 Bij teruggave van het Object zal het aantal gereden 

kilometers worden vastgesteld aan de hand van de in 

het Object aanwezige kilometerteller - vermeerderd met 

kilometers gereden in vervangend vervoer. Klant meldt 

defecten aan de kilometerteller direct aan Athlon. Het 

aantal gereden kilometers zal in geval van een defecte 

kilometerteller door Athlon worden geschat. 

20.4 De afrekening vindt plaats tegen de overeengekomen 

prijs voor meer- en minderkilometers. Bij deze 

afrekening zal rekening worden gehouden met de 

eventuele voorlopige kilometerverrekeningen en 

tussentijdse aanpassingen van de Product-

overeenkomst. 

21. Bureau Krediet Registratie 

21.1 Athlon is aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie 

(BKR). Indien Klant een natuurlijke persoon is die een 

beroep of bedrijf uitoefent, dan betekent dit voor Klant 

dat Athlon: 

- Klant zijn gegevens opvraagt bij BKR als Klant een 

aanvraag bij Athlon doet; 

- BKR informeert als Klant de Productovereenkomst 

met Athlon aangaat; 

- BKR informeert als Klant een betalingsachterstand 

heeft van 60 dagen of meer. 

22. Persoonsgegevens 

22.1 Wanneer persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen 

Partijen in het kader van operational lease en de 

Productovereenkomst zal Athlon worden beschouwd als 

verwerkingsverantwoordelijke voor de 

persoonsgegevens die Athlon verwerkt en zal Klant 

worden beschouwd als de verwerkings-

verantwoordelijke van de persoonsgegevens die hij 

verwerkt. 

23. Wijzigingen 

23.1 Deze Productvoorwaarden kunnen door Athlon eenzijdig 

worden gewijzigd als de wet- of regelgeving Athlon 

daartoe, naar haar oordeel, verplicht. Athlon zal Klant 

over een wijziging schriftelijk informeren. 

23.2 Bij wijzigingen van deze Productvoorwaarden, anders 

dan ten gevolge van wettelijke voorschriften, heeft Klant 

de mogelijkheid daartegen binnen veertien dagen na 

ontvangst van de gewijzigde voorwaarden schriftelijk 

bezwaar te maken. Athlon zal Klant steeds schriftelijk, 

onder opgaaf van redenen, over de wijzigingen 

informeren. 

23.3 Als Klant binnen de termijn bezwaar maakt, blijven de 

ongewijzigde voorwaarden van kracht op de lopende 

Productovereenkomsten. Op nieuwe 

Productovereenkomsten zijn de gewijzigde voorwaarden 

van toepassing. 

  



 

   
 

 


