Inname procedure
Waar kan je jouw privé lease auto inleveren?
Wanneer je jouw privé lease auto in wil leveren kan je een afspraak maken bij een Athlon inleverpunt: een Schadenet
vestiging.
Bij het inleveren van je privé lease auto wordt er een
innamerapport opgesteld. In het rapport worden de
inleverschades geregistreerd. Bij Athlon in Almere
wordt aan de hand van de schademeter beoordeeld of
het om gebruikersschade gaat, of om een schade evenement
waar het eigen risico op toepassing van kan zijn. Als
je privé lease auto niet schoon is, kan er geen bindend
innamerapport worden opgesteld.

Openingstijden inleverpunt:
 Schadenet vestiging tussen 08:00 – 17:30

De inname wordt uitgevoerd volgens het innameprotocol, zoals we bij het aangaan van de privé lease overeenkomst
hebben opgenomen in de Aanvullende Algemene Voorwaarden.

Wat neem je mee bij inlevering van de auto?







Kentekencard;
De groene kaart en het onderhoudsboekje;
Reservesleutels en de eventuele codekaart;
Alle meegeleaste accessoires;
Eventuele software voor het navigatiesysteem;
APK bewijs (indien van toepassing).

Mocht je beschikken
over een tank- of
laadpas, dan hoef je
deze niet in te leveren.
Deze mag je
doorknippen en
weggooien.

Wat is de schademeter?
De schademeter is een handig hulpmiddel om vast te stellen hoe groot de schade is en of deze onder gebruikersschade
valt. Kleinere schades die onder gebruikersschade vallen, hoef je niet te melden en neemt Athlon voor haar rekening.
De schademeter maakt onderdeel uit van het welkomstpakket.

Innamerapport
Met het innamerapport leg je samen met Athlon vast in welke staat je de privé lease auto hebt ingeleverd. Je vindt een
blanco innamerapport in de bijlage.

Athlon Innameformulier
Kenteken

: ____-____-____

Kilometerstand

: ___________

Merk en type

: _______________________

Is de auto schoon*

: ja/nee

Is de auto gewrapt/bestickerd* : ja/nee
Schade(s):
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Onderhoudsboekje aanwezig

: ja/nee

Sleutel+reservesleutel aanwezig

: ja/nee

Kentekenbewijs compleet

: ja/nee

Losse Navigaties/schermen

: ja/nee

Laadkabel (indien van toepassing)

: ja/nee

Opmerking(en):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

De auto is gecontroleerd d.d.

:____/____/_____

Bij naam bedrijf

:__________________________________________________

Voor akkoord:

Naam berijd(st)er

Handtekening

: __________________

Gecontroleerd door

: _________________

Handtekening

Dit formulier is een bindende inname. Adhv de schademeter bepaalt Athlon in Almere wat gebruiksschade is en
wat een schade-evenement is waar een eigenrisico op van toepassing (kan) zijn.
*indien de auto niet schoon is of gewrapt/bestickerd dan is de bindende inname niet geldig.

________________________________________________________________________________________________Athlon
Car Lease Nederland B.V. Veluwezoom 4, 1327 AG ALMERE, tel. 036 – 547 1100.

Facturatie
Wanneer de privé lease auto is ingeleverd ontvang je binnen 4 weken je eindfactuur. Hiermee worden ook de vooruit
gefactureerde leasetermijnen en eventueel meer gereden kilometers verrekend.
Je leasetermijn wordt vooraf gefactureerd. Dit betekent dat rond 1 augustus de factuur voor september wordt
opgesteld, en dat deze rond 1 september wordt afgeschreven. Het kan zo zijn dat je half augustus de auto gaat
inleveren. Omdat op 1 augustus je overeenkomst nog actief is wordt de leasetermijn van september nog wel aan je
gefactureerd. Deze factuur wordt geïncasseerd terwijl je de auto al hebt ingeleverd. Natuurlijk betaal je alleen voor de
periode dat je de auto daadwerkelijk in je bezit hebt: de te veel gefactureerde maand(en) wordt in je eindfactuur
verrekend. Je kunt ervoor kiezen om de maandtermijn van september te storneren, laat ons dit weten via
privelease.nl@athlon.com zodat we je geen storneringsmail sturen. In dit geval wordt dit bedrag niet meer
meegenomen in de eindafrekening.

