
Berijdersinstructies

Wij wensen u vele veilige kilometers met uw leaseauto!

Postadres Yourlease B.V. 
Postbus 187
2130 AD Hoofddorp
T 035 - 603 99 88

Bezoekadres Yourlease B.V. 
Koningsweg 14
3762 EC Soest
T 035 - 603 99 88 

Vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Wijzigingen voorbehouden. 

info@yourlease.nl
www.yourlease.nl

190422

Belangrijk: i.v.m. lange onderhoudsintervallen dient u wekelijks 
uw oliepeil en overige vloeistoffen te controleren en bij te vullen
indien nodig.

Let op: Alle onderhoudswerkzaamheden en reparaties aan uw leaseauto dienen te 
worden uitgevoerd door het servicecenter van onze partner Auto Smeeing. Tenzij u 
heeft gekozen voor onderhoud extern bij het afsluiten van uw overeenkomst. 

Wat te doen bij pech?
• Kunt u niet meer veilig verder rijden door schade, is uw

motor uitgevallen of is er iets anders met uw auto aan de
hand waardoor u niet verder kunt rijden?

Bel direct naar 088 – 554 39 87



Pechhulp
24-uurs (internationale*) hulp bij pech; 
storing of uitvallen motor, lekke band etc.:

Bel +31 (0)88 - 55 43 987

Pechhulp binnen- en buitenland:
•  Als de bestuurder door ziekte het voertuig

niet kan besturen.
•  Ten gevolge van een mechanische storing.

* U geniet internationale pechhulp als u
voor een module heeft gekozen bij het
afsluiten van de overeenkomst.

Schade direct melden
Indien u onverhoopt met een schadegeval 
wordt geconfronteerd, ongeacht de oorzaak 
en de omvang ervan, is het van groot belang 
dat dit direct wordt gemeld bij onze partner 
Hiltermann lease:
via telefoon +31 (0)88 - 55 43 880 of per 
e-mail: schade@hiltermannlease.nl

Vervolgens stuurt u binnen 24 uur een op 
de voor- én achterzijde volledig ingevuld of 
ondertekend schadeformulier op.

In geval van vandalisme, diefstal of inbraak 
dient er door u altijd aangifte te worden 
gedaan bij de politie. Dit kan ook via internet. 
Het proces-verbaal stuurt u op samen met het 
volledig ingevulde schadeformulier.

Vervanging van ruiten aan voor-, zij- en/of 
achterkant ten gevolge van ruitbreuk of een 

barst, dient te worden uitgevoerd door het 
servicecenter van Auto Smeeing.

Auto Smeeing Koningsweg 14 T +31 (0)35 - 603 99 09 / E receptiesoest@autosmeeing.nl

Yourlease Koningsweg 14 T +31 (0)35 - 60 399 88 / E info@yourlease.nl

Ruitschade
In geval van ruitreparaties zoals het her-
stellen van een ster of put in de voorruit, 
dient zo spoedig mogelijk contact te 
worden opgenomen met 123RUIT om te 
voorkomen dat de ruit gaat scheuren: 
T +31 (0)88 - 554 - 3997

Onderhoud, reparatie en banden
Let op: Alle onderhoudswerkzaamheden 
en reparaties aan uw leaseauto dienen te 
worden uitgevoerd door het servicecenter 
van onze partner Auto Smeeing. Tenzij u 
heeft gekozen voor onderhoud extern bij 
het afsluiten van uw overeenkomst.  

Van harte gefeliciteerd met uw Yourlease auto. 

Voor een optimaal gebruik en plezier van uw leaseauto verzoeken wij u deze 
berijdersinstructies aandachtig door te nemen. 

Gebruik van uw auto
•  Uitsluitend voor gebruik zoals

overeengekomen met Yourlease B.V.
•  De bestuurder moet in het bezit zijn van

een geldig Nederlands rijbewijs.
•  Verhuur, vervoer tegen betaling en/

of gebruik tijdens wedstrijden is niet
toegestaan.

Onderhoud en reparatie
Houd u aan het onderhoudsschema zoals 
vermeld op het afsprakenkaartje in uw 
auto. Wij wijzen u erop dat afwijken van 
dit schema de prestaties van uw leaseauto 
ongunstig kan beïnvloeden en dat dit 
kan zorgen voor het vervallen van de 
fabrieksgarantie en kan leiden tot overige 
onnodige kosten. Voor vragen over het 
onderhoudsschema dient u contact op te 
nemen met Auto Smeeing.

Oliepeil
Als contractant bent u verplicht om minstens 
1 keer per week het oliepeil van uw lease-
auto zelf te controleren. Verzuimt u dit dan 
zijn bij de hierdoor veroorzaakte schades de 
kosten voor uw rekening. Eventuele kosten 
van overmatige slijtage en/of motorschade 
die zijn ontstaan door nalatigheid worden op 
de contractant verhaald.

Banden
Met een juiste bandenspanning verhoogt 
u uw veiligheid en kunt u besparen op uw
brandstofverbruik. Laat u voor de juiste
bandenspanning van uw auto adviseren door
de bandenspecialisten van Auto Smeeing.
Voor het vervangen van uw banden of  het
wisselen van winterbanden dient u contact
op te nemen met Auto Smeeing.

Vervangend vervoer
Indien u uw leaseauto heeft aangeboden 
bij schade of voor onderhoud, heeft u 
bij Auto Smeeing recht op vervangend 
vervoer indien de werkzaamheden langer 
dan 72 uur duren. Op standaard gepland 
onderhoud kan gewacht worden of 

vervangend vervoer gereserveerd worden 
v.a. € 14,50 per dag.

Accessoires
Accessoires mogen alleen na nadrukkelijke 
schriftelijke toestemming van Yourlease 
worden aangebracht en zijn voor rekening 
van de contractant. Voorafgaand aan 
het inleveren van de leaseauto dienen de 
accessoires gedemonteerd te zijn zonder 
dat er hierbij montagesporen zichtbaar zijn.

Verzekering
Uw leaseauto is WA casco verzekerd. 
Op de groene kaart staat de verzekerings-
maatschappij en het polisnummer vermeld 
en in welke landen uw leaseauto verzekerd 
is. 

Brandstofpas
Indien gebruik gemaakt wordt van een 
brandstofpas dient bij verlies of diefstal dit 
direct gemeld te worden aan Yourlease. 
Wij verzoeken u bij iedere tankbeurt de 
juiste kilometerstand in te voeren. 

Richtlijnen inleveren leaseauto
U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig 
inleveren en afmelden van de leaseauto, 
maar kort voor afloop van de leaseperiode 
wordt er contact met u opgenomen voor 
het maken van een afspraak voor een 
definitieve inname.

Er wordt hierbij een innameformulier 
ingevuld met de staat van de auto en 
vervolgens wordt een inspectierapport 
opgemaakt waarna de eventuele niet 
gemelde schades en ontbrekende zaken in 
rekening worden gebracht.
Bij het inleveren van de leaseauto bij 
Yourlease dient deze zowel van binnen als 
van buiten schoon te zijn. Alleen dan kan 
er een juiste beoordeling worden gemaakt 
van de staat van het voertuig. Wanneer 
de leaseauto onverhoopt niet schoon 
wordt aangeleverd kan er geen inname 
plaatsvinden. Eindreiniging kan eventueel 



Schade aan interieur dashboard en bekledingter plaatse worden uitgevoerd. De kosten 
daarvan zullen worden doorbelast en u zult 
moeten wachten totdat e.e.a. is gerealiseerd.

Bij het afleveren moeten de volgende 
zaken in de leaseauto aanwezig zijn:

Doorbelasten kosten
Het ontbreken van bovenstaande zaken 
leidt tot uitstel van de inname en brengt 
extra kosten met zich mee. 

Reservewiel / mobiliteitsset
Het reservewiel dient in goede staat 
aan boord te zijn van uw leaseauto. 
Tegenwoordig worden veel auto’s uitgerust 
met een zogeheten mobiliteitsset. Deze 
bestaat uit een dichtmiddel en een 
luchtcompressor. Indien uw leaseauto met 
een mobiliteitsset is uitgerust dient deze bij 
inlevering compleet en in goede staat in de 
leaseauto aanwezig te zijn.

Winterbanden
Wanneer er in uw leasecontract 
winterbanden zijn opgenomen kunt u 
de leaseauto op winterbanden inleveren. 
U dient dan op het innameformulier te 
vermelden waar de zomerbanden zijn 
opgeslagen. Alle banden zijn en blijven 
eigendom van Yourlease.

Acceptabele gebruiksschade
Hieronder verstaan wij een schade die 
is ontstaan bij normaal gebruik van het 
voertuig. Deze schade valt in het ‘groene’ 
gebied en hier zijn geen kosten voor u aan 
verbonden.

Onacceptabele gebruiksschade
Dit zijn schades die binnen het ‘rode’ 
gebied vallen. Deze schades worden niet 
toegerekend aan normaal gebruik en 
worden daarom niet geaccepteerd. 
Voor details verwijzen wij u naar de 
volgende pagina’s.

Aantasting van de lak door het inwerken 
van zuren van buitenaf (vogelpoep, 
harsen of andere stoffen) worden niet 
geaccepteerd. De kosten om deze schade 
te herstellen zullen worden doorbelast. 

Alle sleutels

•  Hoofdsleutel/card
• Reservesleutel/card 
•  Moedersleutel (indien van 

toepassing)
•  Codekaart (indien van 

toepassing)

Documenten in het
dashboardkastje

• Kentekencard
• Groene kaart
•  APK rapport (indien van 

toepassing)
•  Onderhouds- en 

instructieboekje
•  Navigatie CD/DVD/SD 

(indien van toepassing

Overige

•  Alle meegeleverde 
accessoires

•  Volledige boorduitrusting 
(gevarendriehoek, 
sleuteltjes wielslot LM 
velgen, reservelampjes, 
reservewiel/reparatieset, 
krik)

•  Certificaten airco, alarm, etc.

Acceptabel Schroefgaten van verwijderde accessoires die niet 
zichtbaar zijn of zich bevinden aan de zijkanten van 
de middenconsole.

Vloerbekleding die slijtage vertoont in de vorm van 
verkleuring en/of schuurplekken.

Verkleurde dakbekleding ontstaan door het gebruik 
van het open dak.

Dakbekleding met krassen of slijtageplekken.

Sponning beschadigd door de veiligheidsriem zolang 
dit niet zichtbaar is aan de buitenzijde.

Acceptabel Maximaal 2 butsen of deuken per carrosseriedeel, die 
niet vallen onder onacceptabele schade.

Deuken waarbij de laklaag beschadigd is mogen 
maximaal 20 mm in doorsnede zijn.

Krassen in de lak die door middel van polijsten 
kunnen worden verwijderd en waarvoor spuitwerk 
niet noodzakelijk is.

Krassen, schuurplekken of reparaties van het lakwerk 
die op 75 cm afstand niet zichtbaar zijn.

Onacceptabel Interieurvlekken die niet door normale reiniging 
kunnen worden verwijderd.

Scheuren of gaten in de dakbekleding. 
Scheuren of gaten in de bekleding

Schroeiplekken of brandgaten in de bekleding en/of 
op het dashboard.

Zichtbare schroefgaten van gedemonteerde 
accessoires.

Onacceptabel Deuken of butsen met een doorsnee van meer dan 
20 millimeter.

Krassen langer dan 100 millimeter of meerdere 
krassen op hetzelfde carrosseriedeel die niet door 
polijsten kunnen worden weggewerkt.

Lakschade als gevolg van het inwerken van zuren, 
bijv. vogelpoep of hars afkomstig van bomen.

Deuken, krassen of butsen waarbij de laklaag tot op 
het basismateriaal beschadigd is.

Zichtbare roestplekken.



Acceptabel Schuurplekken of krassen van maximaal100 
millimeter lang die niet door de laklaag dringen.

Beschadigingen aan de lak, maximaal twee per 
bumper, zonder dat reparatie van het lakwerk 
noodzakelijk is.

Krassen mogen bij ongelakte bumpers niet door het 
basismateriaal dringen en deuken of butsen mogen 
niet groter zijn dan 20 millimeter.

Verkleuringen door externe oorzaken zoals 
bijvoorbeeld het weer.

Acceptabel Krassen of schuurplekken op de wieldop waarbij het 
materiaal niet gescheurd of gebarsten is. Wieldoppen 
mogen geen vervorming vertonen.

Krassen, schuurplekken en afzetting op de velgen 
zolang de velg niet vervormd is.

Zomerbanden met een minimum-profiel van 2 
milimeter of banden die aan de lokale wettelijke eisen 
voldoen.

Roestplekken op de wielbouten, zolang deze zich niet 
rondom bevinden en verwijderd kunnen worden.

Acceptabel Steenslag op de mistlampen, koplampen of 
richtingaanwijzers waarbij er geen sprake is van 
glasbreuk en de werking niet wordt aangetast.

Steenslag op de voorruit waarbij er geen sprake is van 
barsten in de buitenste laag.

(Kleine) stickers op de binnen- of buitenzijde van het 
glas.

Krassen (ook als gevolg van steenslag) op de 
mistlampen, koplampen of richtingaanwijzers waarbij 
geen sprake is van glasbreuk en de werking niet 
wordt aangetast.

Onacceptabel Barsten in het glas van de spiegel.

Een spiegel die vervormd/ beschadigd is en daardoor 
een verminderde werking heeft.

Accessoires die glasbreuk vertonen of die niet juist 
zijn gemonteerd.

Onacceptabel Krassen of schuurplekken die door het basismateriaal 
dringen of het visuele aspect nadelig beïnvloeden.

Een bumper waarvan afdekkingen (afneembare 
trekhaak) ontbreken.

Barsten in de bumper.

Breuken in de gril als gevolg van steenslag of 
incidenten.

Krassen of schuurplekken met een oppervlak van 
meer dan 20 millimeter.

Vervormingen van de bumper.

Onacceptabel Gecorrodeerde, zwaar beschadigde of vervormde 
velgen.

Beschadigingen aan de banden als gevolg van 
inparkeren, langs trottoirs schuren, onzorgvuldig 
rijden, etc.

Zichtbare uitstulpingen in de banden en scheuren of 
barsten in de zijwanden of in het het loopvlak van de 
band.

Barsten in de wieldoppen en schuurplekken of 
krassen die de wieldop hebben vervormd.

Onacceptabel Een barst in de voorruit en steenslag die leidt 
tot spiegeling of die het zicht van de bestuurder 
beïnvloedt bij het rijden in het donker.

Barsten, scheuren in de voorruit ongeacht de lengte 
en locatie.

Barst of gaatje in de koplamp met negatieve gevolgen 
voor de werking.

Steenslag op mistlampen, koplampen of 
richtingaanwijzers waarbij sprake is van breuk van het 
glas of de behuizing.




