Voorwaarden Cascorisico

trekhaak, elektrisch bedien bare ruiten,

Deze voorwaarden zijn, naast de Algemene

stuurbekrachtiging, rembekrachtiging,

Leasevoorwaarden 2012, van toepassing op

afwijkende bekleding of stoelen en

de Leaseovereenkomst.

interieuraanpassingen op medische indicatie
en de eventuele opbouw, inbouw en

1. Definities

inrichting.

Gedefinieerde begrippen in deze voorwaarden
hebben dezelfde betekenis als gedefinieerde

1.3 Accessoires

begrippen in de Algemene Leasevoorwaarden

Door Athlon Car Lease geaccepteerde en niet

2012, tenzij anders gedefinieerd in deze

in de niet bij de catalogusprijs van het

voorwaarden.

Leaseobject inbegrepen overige
voorzieningen, anders dan bovengenoemde

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

extra voorzieningen die in één of andere
vorm aan, in of op het Leaseobject zijn

1.1 Casco waarde

bevestigd en dienen ter verfraaiing of

De door Athlon Car Lease geregistreerde

herkenning van het Leaseobject en/of dienen

economische waarde van het Leaseobject,

tot meer gemak, dan wel tot grotere

welke als volgt is opgebouwd:

veiligheid van bestuurder en passagiers.

- de catalogusprijs exclusief of, indien van

1.4 Totaal verlies

toepassing inclusief BTW, zoals vermeld in

Indien de reparatiekosten hoger zijn dan het

de prijscourant van de fabrikant, af

verschil in waarde onmiddellijk voor en na

importeur, op het moment van afgifte van

een gebeurtenis dan is er sprake van totaal

het kentekenbewijs deel 1, voor zover afgifte

verlies.

daarvan heeft plaatsgevonden;
- vermeerderd met het bedrag dat, indien

1.5 Schade

van toepassing voortvloeit uit de Wet

Iedere vermindering van de Casco waarde,

Belasting Personenauto's en Motorrijwielen

met inbegrip van totaal verlies en vermissing,

(Wet BPM);

als gevolg van een (externe) gebeurtenis of

- vermeerderd met de prijs van alle extra

gebeurtenissen, welke vermindering wordt

voorzieningen en accessoires, zoals bedoeld

gemeten als het verschil in waarde

onder 1.2 en 1.3, voor zover deze niet in de

onmiddellijk voor en na de gebeurtenis(sen).

catalogusprijs zijn begrepen; en

Bij totaal verlies wordt uitgegaan van een

- vermeerderd met de waarde van de

waarde onmiddellijk na de gebeurtenis gelijk

eventuele opbouw, inbouw en inrichting,

aan de opbrengst van de restanten. Bij

nadat Athlon Car Lease B.V. deze als zodanig

vermissing wordt uitgegaan van een waarde

heeft geaccepteerd.

onmiddellijk na de gebeurtenis gelijk aan nul.

1.2 Extra voorzieningen

2. SCHADE VOOR REKENING VAN

Door Athlon Car Lease geaccepteerde en niet

ATHLON CAR LEASE

in de niet bij de catalogusprijs van het

Schade boven het Eigen Risico komt in

Leaseobject inbegrepen metaal- of

beginsel voor rekening en risico van Athlon

signaalkleur, automaat, vijfversnellingsbak,

Car Lease in het bijzonder indien deze is

getint glas, L.P.G.-installatie, ml-behandeling,

veroorzaakt door:

schuifdak, zonnedak, ABS-systeem,
ASR-systeem, airbag, airconditioning,

a. brand, blikseminslag, explosie,

centrale deurvergrendeling, alarminstallatie,

zelfontbranding of kortsluiting.

De schade die ontstaat bij eventuele daaraan

l. Gevorderde bijdrage in de averijgrosse;

voorafgaande of daaruit voortvloeiende

m. te water of van de weg geraken, omslaan

gebeurtenissen daarbij uitgesloten;

en botsingen, ook indien een eigen gebrek

b. diefstal en verduistering van en joyriding

van het verzekerde object de oorzaak is;

met het Leaseobject alsmede poging

n. elk plotseling van buiten komend onheil.

daartoe. Hieronder wordt mede begrepen de
mogelijke schade aan het Leaseobject die bij
of na de vermissing is ontstaan, indien het

3. SCHADE VOOR REKENING VAN KLANT

Leaseobject binnen 30 dagen wordt

Schade komt voor rekening en risico van

teruggevonden. Onder diefstal wordt mede

Klant indien deze is veroorzaakt door:

begrepen oplichting, indien het Leaseobject
daardoor uit de feitelijke macht van de

a. Wedstrijden en snelheidsproeven

verzekerde geraakt;

Schade ontstaan tijdens het deelnemen aan

c. diefstal en verduistering van accessoires

wedstrijden en snelheidsproeven, tenzij het

en extra voorzieningen als bedoeld in artikel

gaat om puzzelritten waarbij het snelheids-

1.2 en 1.3, alsmede poging daartoe;

element niet overweegt.

d. botsing met vogels, loslopende dieren of

b. Onbevoegde bestuurder

overstekend wild. Derhalve niet schade die

Schade veroorzaakt terwijl de feitelijke

ontstaat bij eventuele daaraan voorafgaande

bestuurder:

of daaruit voortvloeiende botsingen;

- geen voor het Leaseobject wettelijk in

e. hagel, aardbeving, vulkanische uitbarsting,

Nederland voorgeschreven geldig rijbewijs

lawines, vallend berggesteente,

bezit;

aardverschuiving, overstroming en vloedgolf;

- de rijbevoegdheid is ontzegd, of niet

f. het door een storm, waaronder te verstaan

voldoet aan andere door of krachtens de wet

een windsnelheid van tenminste 14 meter per

gestelde bepalingen ter zake van de

seconde (windkracht 7), vallen van bomen,

bevoegdheid tot het besturen van het

takken, dakpannen of andere soorten

Leaseobject.

dakbedekking, en het omwaaien van het

c. Opzet

verzekerde object zelf;

Schade die voor Klant, passagier of feitelijk

g. relletjes;

bestuurder het beoogde of zekere gevolg is

h. het in aanraking komen met een vallend

van zijn of haar handelen of nalaten, met

luchtvaartuig of delen daarvan, en daaruit

inbegrip van alle daaruit voortvloeiende

vallende voorwerpen;

schade. Afgezien hiervan zal Athlon Car Lease

i. een plotseling van buitenkomend onheil,

geen beroep doen inzake eigen schuld.

gedurende de tijd dat het Leaseobject aan de

d. Rijden onder invloed

zorg van een vervoersonderneming ten

Schade veroorzaakt, terwijl de feitelijke

vervoer is toevertrouwd, in of tussen landen

bestuurder onder zodanige invloed van

behorend tot de EU. De enkele lakschade,

alcoholhoudende drank of enig bedwelmend

alsmede schade door takelen of slepen zijn

middel verkeerde, dat het besturen van het

echter uitgesloten.

Leaseobject hem door de wet of overheid is

j. Ruitbreuk, alsmede schade aan het

of zou zijn verboden.

Leaseobject door de ruitscherven

e. Eigen gebrek

veroorzaakt, uitsluitend indien bij dezelfde

Een eigen gebrek van het Leaseobject.

gebeurtenis geen andere schade aan het

Onder eigen gebrek wordt ook verstaan

Leaseobject is ontstaan.

onvoldoende smering of koeling, tenzij deze

k. Verlies van het kentekenbewijs deel 3 door

het gevolg is van een verzekerde gebeurtenis

een in dit artikel genoemde gebeurtenis;

Ook onder eigen gebrek wordt verstaan

die tijdens de schade of het voorval niet zelf

schade ontstaan door niet goed uitgevoerde

bestuurder of passagier van het Leaseobject

werkzaamheden wegens reparatie,

is geweest.

onderhoud of dergelijke behandeling,
behoudens de schade die, indien vallend
binnen de risicosfeer van Athlon Car Lease,

5. WAT TE DOEN BIJ SCHADE

ontstaat bij een daarop volgende gebeurtenis
als vermeld in artikel 2 onder m. Deze

5.1 Schademelding

bepaling geldt niet, indien de schade wordt

Klant is verplicht elke gebeurtenis, waaruit

veroorzaakt door brand, blikseminslag,

schade is ontstaan zo spoedig als

explosie, zelfontbranding of kortsluiting.

redelijkerwijs mogelijk is te melden bij

f. Technische schade door

Athlon. Klant dient vragen van Athlon zo

bedieningsfout

spoedig mogelijk en naar waarheid te

Schade ontstaan aan een technisch gedeelte

beantwoorden. Klant dient alle ontvangen

van het Leaseobject, zoals de motor, de

stukken over de schade - zoals

versnellingsbak en de elektronica, die het

aansprakelijkstellingen en dagvaardingen -

gevolg is van een bedieningsfout, behoudens

onbeantwoord aan Athlon door te zenden.

de schade die - indien vallend binnen de

Uitsluitend Athlon kan aansprakelijkheid

risicosfeer van Athlon Car Lease - ontstaat bij

erkennen. Klant is verplicht zich daarvan te

een daarop volgende gebeurtenis als vermeld

onthouden.

in artikel 2. onder m. Onder bedieningsfout
wordt ook verstaan het gebruik van een voor

5.2 Diefstal

het Leaseobject verkeerde brandstof. Deze

Bij diefstal, verduistering, joyriding of

bepaling geldt niet, indien de schade wordt

oplichting en de poging daartoe dient Klant

veroorzaakt door brand, blikseminslag,

onmiddellijk aangifte te doen bij de bevoegde

explosie, zelfontbranding of kortsluiting.

autoriteiten.

g. Bevriezing
Schade door bevriezing, tenzij deze het
gevolg is van een onder artikel 2. genoemde
gebeurtenis.
4. TOEREKENING
4.1 Het bepaalde in artikel 3. onder a. t/m d.
geldt niet voor de Klant die aantoont dat de
omstandigheden zich buiten zijn weten en
tegen zijn wil hebben voorgedaan en dat hem
ter zake van deze omstandigheden in
redelijkheid geen verwijt treft.
4.2 Bepalingen die betrekking hebben op
omstandigheden aan de zijde van de
bestuurder of een passagier van het
Leaseobject, kunnen (ook) worden
tegengeworpen aan de Klant,

