Overzicht van wijzigingen
Algemene voorwaarden
Operational Lease
Offertes
Om altijd de meest actuele prijzen en acties te
hanteren in offertes, zijn de offertes vanaf 1 juli 2019
één maand geldig.

Artikel 4 onder k.
Om meer duidelijkheid te scheppen, zijn binnen het
Leasetarief de overige kosten nader gespecificeerd,
de kentekenkaart is hieraan toegevoegd.

Definities

Artikel 5 - Prijswijzigingen

Binnen de ‘Definities’ zijn de volgende begrippen
toegevoegd:
- Add-on Mobility
- Commercieel vervoer
- Rastercomponenten
- Wachttijd

Artikel 5 onder e.
Vanaf nu zijn wijzigingen in de Rente bij een afwijking
van meer of minder dan 0,25 % mogelijk. De Klant kan
dus profiteren van een lagere Rente. Een wijziging kan
niet resulteren in een negatieve Rente.

Artikel 3 - Het Leasecontract

Artikel 6.5
Voortaan staan we ook Commercieel vervoer van
goederen toe; alleen nog voor bode- en koeriersdiensten
is op voorhand toestemming vereist.

Artikel 3.2
Voor een snellere afwikkeling van Leasecontract(en)
werken wij vanaf nu digitaal. Wanneer je toch een fysiek
Leasecontract wenst, brengt Alphabet hier kosten voor
in rekening.

Artikel 4 - Het Leasetarief
Artikel 4 onder c en d.
Ter verduidelijking, bij de componenten van het
Leasetarief is een splitsing aangebracht in de premie voor
de WA-verzekering en vergoeding voor cascodekking en
aanvullende verzekeringen. (Dit onderscheid zie je ook
terug in artikel 5.2 onder d en artikel 8.)

Artikel 6 - Gebruik

Artikel 7 - Accessoires
Artikel 7.5 (ALO1)
Wegens wetgeving en afspraken rondom de verzekering,
is het helaas niet meer mogelijk om accessoires mee te
verzekeren.

Artikel 8 - Verzekering en hulpverlening

Artikel 17 - Inlevering

Artikel 8.5
Om meer duidelijkheid te geven over onze omgang met
schadekosten en de daarbij behorende eigen risico’s,
is nu verduidelijkt dat niet gedekte schades worden
doorbelast aan de Klant. En niet verhaalbare schades
leiden tot het doorbelasten van een eigen risico.

Artikel 17.6
Om de privacy van onze Klanten zo goed mogelijk te
bewaren, verzoeken wij bij inname van een Leasevoertuig
alle persoonlijke gegevens te wissen uit de voertuigsystemen zoals het navigatiesysteem.

Artikel 8.7
Ter verduidelijking is omschreven dat zowel de tarieven,
als de voorwaarden van alle verzekeringen en dekkingen
kunnen wijzigen.

Artikel 18.5
Om het facturatieproces te bespoedigen, verloopt dit
vanaf nu enkel digitaal.

Artikel 9 - Reparatie, onderhoud en banden

Artikel 19.1 onder a.
De essentie van dit Artikellid is gelijk gebleven, enkel is
dit tekstueel verduidelijkt.

Artikel 9.3
Wij verwachten dat het Leasevoertuig na afronding van
de reparatie, direct weer opgehaald / in gebruik genomen
wordt door de Klant.

Artikel 11 - Persoonsgegevens en geheimhouding
Artikel 11.1
Wij hechten groot belang aan zorgvuldige omgang met
persoonsgegevens. Daarom handelen wij zoals ons is
voorgeschreven, op basis van wet- en regelgeving en
verwachten wij hetzelfde van onze Klanten.

Artikel 13 - Opschorting

Artikel 18 - Financiële voorwaarden

Artikel 19 - Niet-nakoming en ontbinding

Artikel 20 - Aansprakelijkheid, vrijwaring
en overmacht
Artikel 20.4
Ter verduidelijking is toegevoegd dat slechts afstand
wordt gedaan van vorderingen in verband met het
bezit en gebruik van een Leasevoertuig, indien en voor
zover deze eventuele vorderingen van Alphabet zouden
doorkruisen in de uitoefening van haar rechten als
eigenaar van een Leasevoertuig.

Artikel 13.3
Wanneer je niet alleen incl. assurantie leaset, maar nu
ook wanneer je excl. assurantie leaset, krijg je korting
op het Leasetarief, wanneer je gebruik maakt van het
product Opschorting.

Artikel 20.7 (ALO1)
In de nieuwe voorwaarden komt niet meer terug dat
Alphabet niet aansprakelijk is voor schade veroorzaakt
door het gebruik van elektrisch vervoer.

Artikel 14 - Raster

Artikel 23
Om het gemak van een tijdelijke andere Leaseauto voor
iedereen mogelijk te maken, hebben wij de voorwaarden
aangevuld met ons product Add-on Mobility.

Artikel 14.1 onder a.
Het Raster wordt toegepast bij tussentijdse wijzigingen
als het Jaarkilometrage met meer dan 20% afwijkt van de
waarde in het Leasecontract; voorheen was dit 10%.

Artikel 15 - Beëindiging Leasecontracten
Artikel 15.4 onder a.
Aan dit artikel is toegevoegd dat wij het Leasetarief
achteraf opnieuw berekenen wanneer het Leasevoertuig
in de eerste twee jaar voortijdig wordt ingeleverd. Deze
toevoeging geeft inzicht op de wijze waarop we omgaan
met meer/minder kilometerafrekening.

Artikel 23 - Add-on Mobility

Artikel 25 - Overige bepalingen
Artikel 25.9
Op verzoek kan Alphabet een Leasevoertuig op naam
van de klant zetten. Op naam van een Berijder is niet
langer mogelijk.

