
 
 

LEENOVEREENKOMST LESAUTO G-033-HH 

Ondergetekenden: 

Autorijschool:……………………………………………………………………………… 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 

Naam: ................................................ Voorletter(s): .............................................. 

Adres: .................................................................................................................................. 

PC: .......................Woonplaats: ............................................................................................ 

Geboortedatum:................................... Geboorteplaats: ..................................................... 

Rijbewijsnummer:………………………………………………………………………….. 

KVK:……………………………………………………………………………………….. 

Instructeurspasnummer:…………………………………………………………………… 

verder te noemen “ de Autorijschool”  en 

 

Autorijschoolverzekering.nl, Willemskade 2 (8911 BA Leeuwarden), KVK 54938899 - AFM 12041190 - 

KiFiD 300015118 rechtsgeldig vertegenwoordigd door: P.A. Boogaard verder te noemen 

“ Autorijschoolverzekering.nl” , komen het volgende overeen: 

 

1.  Doel van de overeenkomst 

De onderhavige overeenkomst heeft tot doel de voorwaarden vast te leggen waaronder “ de 

Autorijschool”  de in artikel 2 beschreven auto van “ Autorijschoolverzekering.nl”  zal kunnen 

lenen. 

2.  Object van de overeenkomst 

Het object van de onderhavige overeenkomst is uitsluitend en alleen de personenauto, ingericht 

voor lesdoeleinden met het kenteken G-036-HH, verder te noemen “ het voertuig” . 

3.  Voorwaarden voor gebruik van de auto 

 De onder artikel 2 genoemde auto wordt door “ Autorijschoolverzekering.nl”  

uitgeleend aan “ de Autorijschool”  tegen de in deze overeenkomst vastgelegde 

voorwaarden.  

 Het voertuig wordt uitgeleend aan “ de autorijschool”   indien een voertuig, dat is 

verzekerd via autorijschoolverzekering.nl: 

o pech heeft; de leentermijn duurt totdat de pech verholpen is, maar bedraagt 

maximaal 1 week 

o verzekerde schade heeft ; de leentermijn eindigt dan als het aangewezen 

schadeherstelbedrijf een vervangende auto ter beschikking heeft gesteld. 

o onverzekerde schade heeft; de leentermijn eindigt dan als het aangewezen 

schadeherstelbedrijf een vervangende auto ter beschikking heeft gesteld, of 



 
 

indien dit niet van toepassing is, totdat de schade is gerepareerd. De 

leentermijn is maximaal 2 weken. 

 Het voertuig mag uitsluitend door “ de autorijschool”  of door een kandidaat onder 

toezicht van “ de autorijschool”  bestuurd worden. 

 Legitimatie verplicht. (Instructeurspas, rijbewijs (minimaal 1 jaar geldig), en paspoort of 

identiteitsbewijs, deze moeten geldig zijn t/m de dag van inleveren van het huurvoertuig) 

en een (kopie van een) KvK-nummer. 

 Het voertuig is verzekerd. Het standaard eigen risico voor “ de autorijschool”   

bedraagt €  150,- per gebeurtenis. 

 “ De autorijschool”   is tijdens de leenperiode verantwoordelijk voor de auto, vanaf het 

moment van levering totdat deze weer is terug gebracht of opgehaald. 

 “ De autorijschool”   is tijdens de leenperiode tevens verantwoordelijk voor de originele 

autodocumenten en autosleutels. 

 De leenauto kan 24 uur per dag worden opgehaald of teruggebracht (in overleg ook 

buiten kantooruren). 

 De leenauto dient van binnen schoon te worden teruggebracht. Roken in de auto is ten 

strengste verboden. 

 Het is verboden om de auto voor andere doeleinden in te zetten dan het geven van 

rijlessen door een instructeur die in het bezit is van een instructeurspas. 

 Het is verboden honden of andere huisdieren in de auto te vervoeren. 

 De brandstoftank van de auto dient bij terugkomst volledig afgetankt te zijn. Indien niet 

afgetankt worden de brandstofkosten apart in rekening gebracht. 

8.  Boetes en bekeuringen 

(a) Alle boetes en bekeuringen komen voor rekening van “ de autorijschool”  gedurende de 

leentermijn. 

(b) Ingeval van inbeslagname en verbeurdverklaring van de auto als gevolg van optreden of 

nalaten van “ de autorijschool”  dient “ de autorijschool”  “ Autorijschoolverzekering.nl”  

schadeloos te stellen.   

9.  Aanvang en duur van de overeenkomst 

De Autorijschool en autorijschoolverzekering.nl gaan de onderhavige overeenkomst aan met 

ingang van   . . . . . . . . . . . . . . .voor de duur genoemd in artikel 3.   

10. Ondertekening 

Autorijschool       Autorijschoolverzekering.nl 

Naam:.................................................  P.A. Boogaard 

handtekening   

plaats: .....................................................  plaats: ................................................ 

datum ......................................................  datum ................................................ 


