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Innameprotocol That’s Lease
Auto’s die na het einde van een leasecontract worden ingenomen kunnen enige mate van
gebruikssporen vertonen. Na een periode van intensief gebruik is dat ook vrij normaal. Om
onduidelijkheid tijdens het innemen van de auto te voorkomen is dit innameprotocol geschreven.
Om het innameproces voor u zo helder mogelijk te maken, staat hierin vermeld wat acceptabele en
niet-acceptabele schades zijn.

Geaccepteerde en niet geaccepteerde schades
Tijdens de inname van uw auto noteren wij alle door ons geconstateerde schades. Na de inname
beoordelen wij deze schades waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen “acceptabele schades
(gebruikssporen, die voor u of uw werkgever geen schadekosten opleveren) en “niet acceptabele
schade(s)” (meer dan gebruikssporen die voor u of uw werkgever wel schadekosten opleveren).
Toelichting:
Alle niet-acceptabele schades die niet voor de inname gemeld zijn (inclusief schadeformulier, zie
berijdershandleiding) worden conform de matrix (zie bijlage 1) aan uw werkgever doorbelast.
Voor het vaststellen van het schadebedrag wordt gebruik gemaakt van het Audatex calculatie
systeem.
Schademeldingen door de berijder kunnen alleen worden gedaan voor inname (volgens het hiervoor
geldende protocol; zie hiervoor de autoregeling van uw werkgever of raadpleeg de
wagenparkbeheerder) en niet tijdens of na de inname.
Niet acceptabele schades
Niet acceptabele schades: schades die niet vallen onder gebruiksschades. Schades die reeds voor
inname gemeld zijn bij That’s Lease, maar die in overleg tussen u (de berijder) , That’s Lease en uw
wagenparkbeheerder, niet hersteld zijn worden uiteraard buiten beschouwing gelaten.

Het innameproces
Voorafgaand aan de inname van de auto ontvangt u van ons een e-mail met daarin instructies. Om
uw auto op het moment van inname goed te kunnen beoordelen is het van groot belang dat u deze
instructies met zorg opvolgt.
Met u wordt een afspraak gemaakt over de datum en tijdstip van inname. Van belang is dat u bij de
inname aanwezig bent.
Staat van de auto:
De auto levert u (van binnen en buiten) schoon in. Ook reclamestickers dienen verwijderd te zijn. De
inname kan niet worden afgerond als de auto niet schoon is. In dat geval is een eventueel beroep
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door u op onbekende schades helaas niet meer mogelijk. Inname van de auto kan alleen geschieden
bij voldoende (dag)licht en droog weer.

Bij de inname moeten de volgende zaken worden ingeleverd(indien van toepassing):










De sleutels van de auto (inclusief reservesleutel(s) of eventuele sleutelkaart)
Kentekenkaart en groene kaart
Onderhouds- en instructieboekjes
Afneembaar frontje/scherm van radio/navigatie systemen
Accessoires zoals afneembare trekhaakkogel, imperiaal, hoedenplank en/of carkit
Originele laadkabel (bij hybride of volledig elektrische voertuigen)
Afdekhoes van de bagageruimte
Hoofdsteunen
Alle overige accessoires in mee zijn genomen in de leaseprijs.
o Bijvoorbeeld: Imperiaal, fietsendrager, bedrijfsinrichting.
§ Bij het ontbreken ervan worden de vervangingskosten in rekening
gebracht.
Tijdens de inname van uw auto noteren wij alle door ons geconstateerde schades; deze worden
digitaal vastgelegd op het innameformulier.
Uzelf, of iemand anders die u hier zelf voor aanwijst, ondertekent het innameformulier.
Als u ervoor kiest de auto bij een dealer, of op een andere locatie achter te laten wijzen wij u erop
dat u verantwoordelijk blijft voor de auto en de staat daarvan totdat wij de definitieve inname op
onze locatie hebben afgehandeld.
•
Alle schades worden geregistreerd, ook de schades die reeds bij ons bekend zijn. Na inname
vergelijken wij het afleverrapport dat bij aflevering van de auto is getekend met het
innamerapport, vervolgens beoordelen wij de schades op acceptabel en niet acceptabel.
Binnen 4 werkdagen stellen wij u op de hoogte van eventuele onvermelde onacceptabele
schadeposten en de kosten die wij hiervoor in rekening brengen.

Algemeen geaccepteerde en niet-geaccepteerde schades
Carrosserie/ lak:
Geaccepteerde schades:
 Krassen die niet door de lak heen zijn (mits niet groter dan 10 cm en maximaal 2 krassen per
carrosserie deel. Indien u een witte veeg ziet in het hart van de kras betekend dit dat deze
door de laklaag heen is; (zie begrippenlijst voor omschrijving)

 Krasjes bij portiersloten en handvaten; maximale vingergrootte.
 Gebieden met steenslag, mits minder dan 25% van het carrosseriepaneel is aangetast en er
geen roestvorming is opgetreden.
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Niet-geaccepteerde schades:








Krassen door de lak heen en niet meer weg te poetsen zijn; groter dan 10 cm.
Roest en/of gaten;
Ingebrande vogelpoep groter dan 5 cm;
Gebieden met steenslag, meer dan 25% van het carrosseriepaneel is aangetast en/of er
roestvorming is opgetreden.
Krassen door onzorgvuldig poetsen, of door wassen/poetsen met schurende materialen;
bijvoorbeeld door gebruik van een schuurspons.
Deuken of butsen groter dan 2 cm;
Reclamestickers van uw onderneming.

Grill/ bumper:
Geaccepteerde schades:
 Schaafplek mits deze niet door de lak heen is en dus weg te poetsen is
Let op; deze schaafplek mag niet meer dan 10 cm lang zijn en 4 cm hoog.
Niet-geaccepteerde schades:
 Schaafplek die door de lak heen is;
 Gebroken/ gescheurde grill of wanneer deze helemaal niet meer aanwezig is;
 Scheuren en/of gaten in het materiaal

Banden/velgen:
Geaccepteerde schades:
 Beschadigingen van velgen door factoren van buitenaf. Denk hierbij aan remstof, of oxidatie.
 Schaafplekken/krassen van maximaal 3 cm. (Maximaal 2 per velg/wieldop).
Niet-geaccepteerde schades:
 Ontbreken van wieldoppen;
 Ontbreken van het reservewiel (mits deze is meegeleverd met de auto);
 Beschadigingen aan velgen groter dan 3 cm.
 Schade aan band waarbij het canvas zichtbaar is.

Glas schade:
Geaccepteerde schade:
 Pitjes/sterren/barsten in de voorruit mits deze nog te herstellen zijn d.m.v. harsen.

Niet-geaccepteerde schade:
 Pitjes/sterren/barsten in de voorruit die groter zijn dan 2 centimeter en/of uitgelopen zijn;
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Diepe krassen in ruiten.

Buitenspiegels:
Geaccepteerde schade:
 Krassen die niet door de lak heen zijn;
Niet-geaccepteerde schade:
 Krassen door de lak heen groter dan 10 centimeter;
 Een barst in het spiegelglas
 Een breuk in de spiegelkap en/of bijbehorende verlichting;

Externe accessoires:
Dit zijn accessores die niet in het leasecontract zijn opgenomen
Niet-geaccepteerde schade:
 Gaten en/of krassen ten gevolge van het niet zorgvuldig monteren van bijvoorbeeld een
telefoonhouder/navigatiesysteem of trekhaak.

Interieur:
Geaccepteerde schade:
 Beschadigingen die door “normaal “gebruik zijn ontstaan. Denk hierbij aan slijtplekken op de
stoelbekleding door in en uitstappen;
 Slijtplekken in de losse vloermat.
Niet-geaccepteerde schade:
 Overmatige vlekken in de bekleding;
 Scheuren en/of gaten in de dak bekleding/stoelen, portierbekleding en dashboard;
 Slijtplekken in de vaste vloerbedekking;
 Scheuren/gaten/diepe krassen aan matten/zijkanten/hoedenplanken van de kofferruimte
 Rooklucht;
 Geur van huisdieren en/of andere penetrante geuren.
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Bijlage 1
Matrix inlever schaderegeling voor niet- geaccepteerde schade.
Inleveren voor einde
12 mnd
18 mnd
24 mnd
30 mnd
36 mnd
48 mnd
60 mnd

Percentage Audatex
100%
90%
75%
65%
55%
40%
30%
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Bijlage 2
Begrippenlijst





Carrosseriedeel: De carrosserie is het koetswerk van een motorvoertuig (auto of bus), dat wil
zeggen de constructie zonder de losse onderdelen, zoals de motor, de wielen, de aandrijflijn,
en het interieur (met name de zitplaatsen). Vaak wordt de carrosserie op het chassis
geplaatst. Een carrosseriedeel kan dus een deur zijn, voorscherm, motorkap etc.
Kras door lak: een kras door lak heen kan je herkennen aan het feit dat je deze kan voelen
door er met je nagel langs te gaan. Je nagel blijft dan als het ware hangen. Meestal is er ook
een metaal/primer kleur zichtbaar.
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Bijlage 3
Foto’s
In deze bijlage vind u voorbeelden van schades die wel en niet geaccepteerd worden.

Geaccepteerde schades:
Dit is een kras op een achterbumper. Dat kan
natuurlijk altijd gebeuren bij spullen in en uit
laden. Deze kras is door de lak heen maar kleiner
dan 10 cm. Kortom, deze word geaccepteerd.
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Niet geaccepteerde schades:
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