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Bescherming vroegtijdige stopzetting 
 

Algemene voorwaarden SME 
 
Artikel 1 – Definities 
 
Aanvangsdatum 
De datum waarop het betreffende (individuele) voertuig voor het eerst wordt afgeleverd aan de 
Werkgever of de Opgegeven bestuurder, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met LeasePlan. 
 
Arbeidsovereenkomst 
Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur aangeboden door de Werkgever aan de Opgegeven 
bestuurder. Het omvat geen tijd- of projectgebonden contracten of zelfstandige 
samenwerkingsovereenkomsten. 
 
Ontslag 
Formele kennisgeving aan de Opgegeven bestuurder van beëindiging van de arbeidsovereenkomst 
door de Werkgever. 
 
Vervroegd pensioen  
De vrijwillige formele kennisgeving door de Opgegeven bestuurder of de beslissing van de Werkgever 
om de tewerkstelling bij de Werkgever definitief te beëindigen op een vervroegde pensioendatum vóór 
het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd. 
 
Werkgever 
Elke rechtspersoon die een arbeidsovereenkomst aanbiedt aan de Opgegeven bestuurder. Deze 
definitie omvat alle moedermaatschappijen, dochterondernemingen of gelieerde entiteiten van de 
Werkgever. 
 
Uitsluitingsperiode (van 12 maanden) 
Periode van 12 maanden waarin LeasePlan geen vergoedingen zal uitkeren uit hoofde van deze 
overeenkomst, zoals beschreven in artikel 2, met ingang van: 

A. de Aanvangsdatum in geval van een nieuw voertuig; 
B. de ingangsdatum van deze overeenkomst in geval van een voertuig dat reeds in het verkeer 

is gesteld (of wordt gebruikt door de Opgegeven bestuurder). 

 
Tussenkomst 
De kosten van vroegtijdige stopzetting die  in rekening gebracht worden door de leasingmaatschappij 
(ten gevolge van de vroegtijdige stopzetting van het gebruiksrecht van het betreffende voertuig) 
overeenkomstig de algemene voorwaarden van de leasingovereenkomst (en de bijlage per voertuig). 
 
Beschermingsperiode 
De periode die begint op de dag na het verstrijken van de Uitsluitingsperiode en die eindigt op de 
Inleveringsdatum van het betreffende voertuig. 
 
Provisie 
Het bedrag dat de Werkgever aan LeasePlan moet betalen op grond van deze algemene voorwaarden 
met betrekking tot de daarin geboden dekking. 
 
Opgegeven bestuurder 
Werknemer van de Werkgever die werd opgegeven als de vaste bestuurder van het betreffende voertuig 
door de Werkgever: 

1. op de Aanvangsdatum van deze overeenkomst;  OF 
2. in geval van een wijziging van bestuurder tijdens de Beschermingsperiode, de werknemer 

aan wie het gebruiksrecht van het betreffende voertuig werd verleend, in zoverre deze 
wijziging van bestuurder expliciet werd meegedeeld aan LeasePlan. 
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Inleveringsdatum 
Datum waarop het gebruiksrecht van het betreffende voertuig eindigt en het voertuig moet worden 
ingeleverd bij de leasingmaatschappij overeenkomstig de algemene voorwaarden van de 
leasingovereenkomst (en de bijlage per voertuig). 
 
Beëindigingsdatum 
Datum, vóór de Inleveringsdatum, waarop het gebruiksrecht met betrekking tot het betreffende voertuig 
wordt beëindigd ten gevolge van een gebeurtenis zoals uiteengezet in artikel 2. 
 
Territoriale beperkingen 
De tussenkomst in de kosten van vroegtijdige beëindiging is geldig voor voertuigen die binnen het 
geografische gebied van Europa (zoals hieronder gedefinieerd) circuleren of elk ander gebied dat 
schriftelijk is overeengekomen door LeasePlan tijdens de Beschermingsperiode. 
 
Europa: 
Voor de toepassing van deze algemene voorwaarden, wordt Europa gedefinieerd als zijnde de landen 
die deelnemen aan de Overeenkomst tussen de Nationale Verzekeraarsbureaus van de Lidstaten van 
de Europese Economische Ruimte en andere geassocieerde landen, namelijk: Andorra, Oostenrijk, 
België, Bulgarije , Kroatië, Cyprus, Tsjechische Republiek, Denemarken (inclusief de Faro-eilanden), 
Estland, Finland, Frankrijk (inclusief Monaco), Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië 
(inclusief Vaticaanstad), Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, 
Roemenië, Slowaakse Republiek, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland (inclusief Liechtenstein), 
Verenigd Koninkrijk (inclusief de Kanaaleilanden, Gibraltar en het eiland Man). 
 
 

Artikel 2 – Inhoud bescherming 
 
2.1. Toepasbaarheid 
 
De Werkgever komt in aanmerking voor de Tussenkomst kosten vroegtijdige stopzetting voor zover aan 
alle volgende voorwaarden wordt voldaan: 

• de Opgegeven bestuurder is een bestuurder van een bedrijfswagen of een werknemer die 
deelneemt aan een door een werkgever opgezet Cafetariaplan; 

• de Opgegeven bestuurder is de vaste bestuurder van het betreffende voertuig. 

 
2.2 Dekking 
 
Onder voorbehoud van de Uitsluitingsperiode, zal Leaseplan namens de Werkgever het bedrag van de 
Tussenkomst betalen, dat anders door de Werkgever verschuldigd zou zijn aan de leasingmaatschappij, 
in geval van een vroegtijdige stopzetting van het gebruiksrecht van het betreffende voertuig 
overeenkomstig de definitie van Beëindigingsdatum, op voorwaarde dat een dergelijke vroegtijdige 
stopzetting rechtstreeks wordt veroorzaakt door een van de volgende gebeurtenissen: 
 
A -    Faillissement van de Werkgever; 
B -  Ontslag van de Opgegeven bestuurder door de Werkgever; 
C -  Een van de volgende gebeurtenissen : 

i) De Opgegeven bestuurder mag omwille van medische redenen het voertuig voor meer dan 
6 maanden of op definitieve wijze niet meer besturen of het rijbewijs van de Opgegeven 
bestuurder wordt definitief of voor meer dan 6 maanden ingetrokken om medische redenen 
door de rechter OF; 

ii) Overlijden van de Opgegeven bestuurder; 
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op voorwaarde dat (voor alle bovengenoemde gebeurtenissen) de vroegtijdige stopzetting van het 
gebruiksrecht een rechtstreeks gevolg is van één van de bovenstaande gebeurtenissen en het voertuig 
wordt ingeleverd bij de leasingmaatschappij. 
 
Voor alle duidelijkheid, LeasePlan is niet aansprakelijk voor de betaling van enig bedrag in verband met 
enige lasten of kosten andere dan diegene die vallen onder deze overeenkomst. 

 
2.3 Contractuele schadevergoeding 
 
Voor elke vroegtijdige stopzetting die valt onder de dekkingsvoorwaarden draagt de Werkgever een 
deel van de kosten, contractuele schadevergoeding genoemd. Het bedrag van deze contractuele 
schadevergoeding bedraagt €500 en zal aan de Werkgever gefactureerd worden per stopgezet 
voertuig. 

 
 

Artikel 3 – Voorwaarden 
 
1. De schadeloosstelling is beperkt tot een maximale vordering van € 10.000 per betrokken 

voertuig. 
 
 

2. LeasePlan verleent tussenkomst zoals beschreven in deze overeenkomst enkel indien de 
rechthebbende voldoet aan alle voorwaarden van deze overeenkomst. 
 

 
3. In geval van een gebeurtenis die aanleiding kan geven tot een vordering uit hoofde van deze 

overeenkomst, moet de Werkgever : 
- LeasePlan  in kennis stellen binnen de 30 dagen nadat hij kennis heeft genomen van het 

optreden van de gebeurtenis; 
- de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen om de schade te beperken en verdere schade 

te voorkomen; 
- LeasePlan  alle informatie en bijstand verlenen die nodig is voor de afwikkeling van de 

vordering. 
- De nodige bewijsstukken voorleggen om aan te tonen dat is voldaan aan de voorwaarden 

van dekking : 
A. in geval van faillissement: 

- kopie van rechterlijk vonnis van faillissement; 

B. in geval van Ontslag van de Opgegeven bestuurder door de Werkgever: 

- bewijs van ontslag door de Werkgever;  
- kopie van het tewerkstellingsattest;   

C. in geval de Opgegeven bestuurder niet meer in staat is om het betreffende voertuig te 
besturen als gevolg van een medische reden: 
- het medisch attest waaruit blijkt dat de Opgegeven bestuurder voor een periode 

van meer dan 6 maanden of definitief niet meer met het betreffende voertuig mag 
rijden; 

- vonnis van de rechter waaruit blijkt dat het rijbewijs voor meer dan 6 maanden of 
definitief wordt ingetrokken als gevolg van een medische reden; 

D. in geval van overlijden: 
- een uittreksel van de overlijdensakte zoals opgesteld door het gemeentebestuur 

van de gemeende waar de Opgegeven bestuurder overleden is. 

 
4. In geval de Werkgever onjuiste verklaringen heeft voorgelegd, heeft LeasePlan  het recht om 

alle reeds betaalde Provisies  te behouden. De Werkgever  is verplicht om zijn medewerking te 
verlenen aan LeasePlan  voorafgaand aan de aanvaarding en toepassing van de Provisie of 
algemene voorwaarden door deze laatste en op eender welk ogenblik gedurende de 
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Beschermingsperiode en is verplicht om accurate informatie door te geven om ervoor te zorgen 
dat alle aan LeasePlan verschafte gegevens feitelijk correct zijn. 
 

5. De Tussenkomst verleend door deze overeenkomst geldt voor alle betrokken voertuigen vanaf 
de periode die begint op de dag na het verstrijken van de Uitsluitingsperiode en die eindigt op 
de Inleveringsdatum van het betreffende voertuig. 
 

 
 

Artikel 4 – Uitsluitingen 
 
Deze overeenkomst  biedt geen dekking voor de volgende gebeurtenissen : 
 
1. Eventuele kosten voor te veel gereden kilometers of revisiekosten; 

 
2. Onderhoudskosten. Voor alle duidelijkheid, onderhoudskosten zijn niet inbegrepen in de 

berekening van de Provisie en worden derhalve niet meegerekend bij de berekening van een 
vordering; 
 

3. BTW-aspecten die voortvloeien uit de leasingovereenkomst; 

 

4. In geval van een elektrisch voertuig: opgenomen kosten in de leasingovereenkomst (en meer 
bepaald in de maandelijkse huurtermijn) met betrekking tot de laadpaal en de installatie ervan 
bij de Opgegeven bestuurder; 

 

5. Ontslagen of  andere gebeurtenissen zoals beschreven in artikel 2.2 die zich voordoen tijdens 
de Uitsluitingsperiode; 
 

6. Waardeverminderingen van het voertuig na schadeherstel; 
 

7. Overplaatsing van de Opgegeven bestuurder naar een andere werklocatie buiten de territoriale 
beperkingen van de bescherming; 

 
8. Indien het rijbewijs van de Opgegeven bestuurder wordt ingetrokken of geschorst wegens 

verkeers- of rijovertredingen; 
 

9. Stopzetting van de tewerkstelling of het salaris van de Opgegeven bestuurder als gevolg van 
een strafbaar feit; 
 

10. Verlies, schade of aansprakelijkheid die gedekt wordt door een andere dekking, met 
uitzondering van bedragen die de limiet van die beschermingen overschrijden en op voorwaarde 
dat dergelijke bedragen anders vergoed zouden worden  op grond van onderhavige dekking; 
 

11. Uit hoofde van de leasingovereenkomst (en de bijlage per betrokken voertuig) verschuldigde 
bedragen ten gevolge van vertragingen veroorzaakt door de Opgegeven bestuurder of de 
Werkgever: 
 
- bij het verstrekken van de benodigde documenten; of 

             - bij het bereiken van een minnelijke schikkingsovereenkomst; 
 
12. Verliezen ten gevolge van: 

- een gebeurtenis als gevolg waarvan  het voertuig niet langer verkeersveilig is; 
             - een daad van terrorisme; 
 
13. Verliezen die zich voordoen buiten het Territorium van deze overeenkomst; 

 
14. Poolwagens zonder Opgegeven bestuurder; 
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15. Opgegeven bestuurders met een zelfstandige samenwerkingsovereenkomst; 
 

16. Opgegeven bestuurders die met Vervroegd pensioen gaan. 
 

17. Eventuele abnormale schade aan het voertuig (de zogenaamde “Fair Wear and Tear” norm) 
die wordt vastgesteld op het einde van het gebruiksrecht, op de Inleveringsdatum. 
 

18.  Ontslag om bedrijfseconomische redenen al dan niet in het kader van collectief ontslag. 
 

 


