Innameprotocol.

Inleveren van de leaseauto.
De leaseauto wordt ten kantore van Vision Car Lease,
Kerkhofstraat 21 te Valkenswaard, ingeleverd. Het schouwen
van de leaseauto geschied in bijzijn van de
bestuurder.
Bel dan met ons kantoor via: 040-2089221. Wij zijn bereikbaar
van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur of vul
het contact formulier in via onze website en wij nemen binnen
24 uur contact met u op.
E-mail: info@visioncarlease.com
Website: www.visioncarlease.com
Telefoon: 040-2089221

De onderstaande bescheiden worden op aanwezigheid
gecontroleerd en vastgelegd:
alle sleutels, inclusief sleutelnummers.
radio- en sleutelcodes, indien van toepassing
het complete kentekenbewijs of de kentekenkaart
het APK rapport van de laatste APK keuring
de groene kaart
brandstofpas
reservewiel (indien af fabriek aanwezig)
rolhoes (bagagehoes).
onderhoud- en instructieboekjes
mee -geleasete accessoires. (zoals bijvoorbeeld
navigatiesoftware, radio, dakdragers, etc.)
alarmcertificaat (indien van toepassing).
lever de leaseauto met minimaal 1/4 gevulde tank in.
de auto moet van binnen en buiten schoon zijn
de auto moet op zomerbanden worden ingeleverd (indien
van toepassing)

Inleiding.

Protocol.

Leaseauto's die aan het einde van een contract bij
Vision Car Lease worden ingeleverd, vertonen altijd
enige mate van schade. Dat is heel gewoon. Ze zijn
tenslotte een aantal jaar gebruikt en hebben de nodige
kilometers gemaakt. Maar wat is nu een acceptabele
gebruiksschade en wat niet? Vision Car Lease stelde,
om deze vraag goed te kunnen beantwoorden, dit
protocol voor u samen. U leest hierin welke criteria wij
hanteren. Dit wordt – waar mogelijk – aan de hand
van foto’s verduidelijkt.

Partijen kunnen van mening verschillen over het soort
schade dat aanwezig is op een leaseauto bij inlevering.
Wanneer
is iets
een gebruiksschade
wanneer
Voor
dringende
zaken en
zoals
pecheen
en schade staan
schade? Omdat aan een schade kosten zijn verbonden,
wij 7 dagen per week / 24 uur per dag voor u klaar!
kan een dergelijk meningsverschil tot een lastige
discussie leiden. Bij Vision Car Lease hebben wij er
daarom voor gekozen om bij de schadecontrole
van ingenomen leaseauto’s een protocol te hanteren.
Het hieronder beschreven protocol zal dienen als
standaard bij de inname van Vision Car Lease auto’s.
Indien dit noodzakelijk wordt geacht, is Vision Car
Lease echter te allen tijde gerechtigd van het
standaard protocol af te wijken. De leaseauto wordt
pas ingenomen en afgerekend nadat de auto is
geïnspecteerd. Indien nodig zal Vision Car Lease hierbij
een externe partij raadplegen. Voor beoordeling dient
het voertuig zowel van binnen als van buiten schoon te
zijn.

I | 2020 Brand Guidelinaes

Wat is aanvaardbaar
en wat niet?
Alle beschadigingen worden met de bestuurder bekeken. Het
innamerapport wordt opgemaakt waarop de status van de
leaseauto gedetailleerd wordt weergegeven en ondertekend
door de bestuurder.
Gebruiksschade en schade
Bij Vision Car Lease wordt een onderscheid gemaakt tussen
gebruiksschade en schade. Onder gebruiksschade valt alle
schade die gezien de leeftijd en de kilometer -stand verwacht
mag worden en waarbij de herstelkosten niet meer
bedragen dan € 225,- exclusief BTW. Wanneer er gesproken
wordt over schade dan gaat het in de meeste gevallen om
schade die het gevolg is van een (lichte) aanrijding en
waarvan het herstel verlangt dat plaat- of spuitwerk wordt
verricht of dat delen worden vervangen.

Schadecontrole
Of een schade gebruiksschade is of niet: daarover
kunnen partijen van mening verschillen. Aangezien er
aan schadeherstel kosten zijn verbonden, kan zo’n
meningsverschil tot een lastige discussie leiden. Bij
Vision Car Lease is daarom gekozen om bij de
schadecontrole van ingenomen auto’s een protocol te
hanteren.
Rapportage
Bij inname van de auto wordt de auto gecontroleerd
op schade. Van iedere schade wordt een digitale foto
gemaakt en wordt er een schademelding vastgelegd.
De herstelkosten worden begroot aan de hand van een
in de schadebranche gehanteerde standaard
(Audatex).
Elke denkbare schadevorm is in het inname- protocol
omschreven en in beeld gebracht. Zo weet u precies
welke criteria wij hanteren bij inname van de auto.
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Terminologie.
Gebruiksschade

Gebruiksschade

Alle schade die redelijkerwijs is ontstaan door
normaal gebruik en waarbij de herstelkosten niet
meer bedragen dan € 225,- exclusief BTW.
Gebruiksschades zijn inherent aan de
kilometerstand en de leeftijd van de auto.
Een bestelauto (grijs kenteken) heeft op bepaalde
punten meer aanvaardbare
gebruiksschade omdat deze in het
algemeen intensiever wordt gebruikt.

Een motorvoertuig dat is ingericht voor het vervoer
van goederen met een GVW van maximaal 3500 kg.
Deel
Een deel van de auto dat demontabel is. Voorbeeld:
deuren,motorkap, bumper. Achterschermen en dak
worden beschouwd als losse delen.

Schade
Alle schade waar plaat- of spuitwerk verricht moet
worden of delen vervangen dienen
te worden.
Beschadiging door de lak
Indien onderliggende laklagen of het metaal
zichtbaar is.
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Inhoudsopgave.
GEBRUIKSSCHADE
STEENSLAG VOORZIJDE
DEURINSLAGEN EN PARKEERBSCHADIGINGEN
WASSTRAATKRASSEN
POETSKRASSEN
KRASJES BIJ PORIERSLOTEN
DORPELS BESCHADIGD DOOR INSTAPPEN
BESCHADIGDE KOFFERBAKRANDEN
LAKBESCHADIGING AAN DEURRANDEN
SPONNING BESCHADIGD DOOR VEILIGHEIDSRIEM
SCHAAFSCHADE OP BUMPERS, STRIPING EN SPIEGELS
VELGEN LICHT BESCHADIGD
PITJES OF KRASSEN IN DE RUIT
KOP- OF MISTLAMP BESCHADIGD DOOR STEENSLAG
INTERIEURVLEKKEN
SLIJTPLEKKEN OP DE BESTUURDERSSTOEL
BESCHADIGING VAN LAADVLOER
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Inhoudsopgave.
SCHADE
INBRAAKSCHADE
KRASSEN DOOR DE LAK HEEN
BOORGATEN VAN ACCESSOIRES
DEUKEN
INGEBRANDE VOGELPOEP
DEUKEN VAN BINNEN NAAR BUITEN
BRANDGATEN IN DE BEKLEDING
SCHEUREN IN DE BEKLEDING EN ZIJPANELEN
RECLAME OP AUTO'S
SCHADE ALS GEVOLG VAN HET VERWIJDEREN VAN ACCESSOIRES
SPIEGELSCHADE
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2.1
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1. Gebruiksschade
1.1 Steenslag voorzijde

1.2 Deur inslagen en parkeerbeschadigingen

Steenslagschade op de voorzijde van de auto:
motorkap, grill, bumper of spoiler. Aanvaardbare
steenslag wordt als volgt beoordeeld:

Kleine deuken krijgen de kwalificatie ‘gebruiksschade’
indien de beschadiging:

• De schade moet in verhouding tot de kilometerstand
en de leeftijd staan.
• Een deukje in het plaatwerk dat als gevolg van
steenslag is ontstaan, wordt niet als steenslag
beschouwd.
• Voor bedrijfsauto’s gelden deze criteria ook in geval
van steenslag aan de voorzijde van het dak.

• Niet door de lak heen is.
• Niet meer dan één deukje per deel betreft.
• Niet gevouwen is en/of totale herstelkosten niet
meer dan € 225,- exclusief BTW bedragen.

Aanvaardbaar

Aanvaardbaar > 100.000 km

Aanvaardbaar bedrijfswagens

Niet aanvaardbaar

1.3 Wasstraatkrassen

1.5 Krasjes bij de portiersloten

Wasstraatkrassen zijn – vooral op auto’s met een
donkere kleur - bij een felle lichtbron of in de felle zon
goed zichtbaar. Deze krassen worden aanvaardbaar
geacht mits deze na polijsten zijn verdwenen.

Krasjes bij sloten zijn alleen aanvaardbaar indien zij
niet door de lak heen zijn.

1.4 Poetskrassen
Poetskrassen zijn oppervlakkige beschadigingen van
de bovenste (blanke) laklaag. Ze zijn niet door de lak
heen en kunnen worden weggepoetst. Deze krassen
zijn aanvaardbaar. Een plek die dof gepoetst is, is
niet aanvaardbaar.

Niet aanvaardbaar

1.6 Dorpels beschadigd door instappen
Dorpels mogen bekrast zijn en de beschadiging mag
door de lak heen zijn. Bij gesloten portieren mag de
beschadiging niet zichtbaar zijn. Roest en deuken zijn
niet aanvaardbaar. Voor bestelauto’s is beschadiging
van dorpels altijd aanvaardbaar; deuken zijn dat niet.

Aanvaardbaar

Niet aanvaardbaar

Aanvaardbaar

1.7 beschadigde kofferbakranden

1.8 Lakbeschadiging aan deurranden

Schade aan de onderzijde van de kofferbakrand is
aanvaardbaar zolang de herstelkosten hiervoor niet
meer bedragen dan € 300,- excl. BTW. Schade die niet
door de lak heen is, is eveneens aanvaardbaar.
Indien de kofferbakrand op de bumper aansluit, zijn
deze criteria ook van toepassing op de achterbumper.
Voor bedrijfsauto’s is beschadiging zonder deuken van
kofferbakranden en achterbumper altijd
aanvaardbaar.

Deurranden die zijn beschadigd door normaal gebruik,
zonder deuken of omvouwen, zijn aanvaardbaar.

Aanvaardbaar

Aanvaardbaar

Niet aanvaardbaar

Niet aanvaardbaar

1.9 Sponning beschadigd door veiligheidsriem

1.10 Schaafschade op bumpers, striping en spiegels

Beschadiging door de veiligheidsriem is niet
aanvaardbaar indien:

Schaafplekken zijn aanvaardbaar zolang zij niet tot op
de grondlak of plaat gaan. Bumpers dienen geen
gaten en / of scheuren te vertonen.

• De schade aan de buitenzijde zichtbaar is.
• Het plaatwerk ontzet is.
• De schade door de deurpanelen heen is.
De beschadiging mag door de lak heen zijn.

Aanvaardbaar

Niet aanvaardbaar

1.11 Velgen licht beschadigd

Aanvaardbaar

Een velg mag beschadigd zijn en de schade is
aanvaardbaar als:
• De schade zich aan de uiterste rand bevindt.
• Er geen happen uit de velgrand zijn.

Aanvaardbaar

1.12 Pitjes of krassen in een ruit

1.10 Schaafschade op bumpers, striping en spiegels

Pitjes in de voorruit zijn niet aanvaardbaar indien zij:
• Zijn uitgelopen in een scheur.
• Niet te herstellen zijn.

Schaafplekken zijn aanvaardbaar zolang zij niet tot op
de grondlak of plaat gaan. Bumpers dienen geen
gaten en / of scheuren te vertonen.

Krassen in de ruit zijn niet aanvaardbaar.

Aanvaardbaar
Niet aanvaardbaar

Niet aanvaardbaar

1.11 Velgen licht beschadigd

1.13 Kop- of mistlamp beschadigd door steenslag
Steenslag in een kop- of mistlamp is niet
aanvaardbaar indien:
• Er stukken van de lamp ontbreken.
• Er delen van de unit zijn gebroken

Een velg mag beschadigd zijn en de schade is
aanvaardbaar als:
• De schade zich aan de uiterste rand bevindt.
• Er geen happen uit de velgrand zijn.

Aanvaardbaar

Autolease met een
andere visie.

