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Wil jij van je private 
lease auto af?

Van je private 
lease-auto af in vier 
stappen



Je weet vast nog wel hoe je genoot van die eerste ritten 
in je nieuwe lease-auto. Maar het zou zomaar kunnen 
dat je vandaag de dag liever van je private lease auto 
af wilt. 

Er kunnen vele redenen zijn waarom je 
inmiddels liever afscheid neemt van de auto en 
het bijbehorende lease contract. Bijvoorbeeld 
omdat je: 

•  een hypotheek wilt afsluiten (zie meer
hierover in ons blog artikel Hypotheek en
private lease)

•  een andere baan hebt gevonden incl. een
auto van de zaak

• �je�financiële�situatie�is�veranderd
•  voor langere tijd in het buitenland gaat

verblijven
•  nog een kind verwacht waardoor de auto te

klein wordt
•  liever elektrisch of hybride gaat rijden
• je steeds meer vanuit huis werkt waardoor

de auto nauwelijks gebruikt wordt.
•  je oog hebt laten vallen op een andere auto

De kleine lettertjes
De meeste maatschappijen zijn 
aangesloten op het Keurmerk 
Private Lease. In de voorwaarden 
van maatschappijen die 
hierbij zijn aangesloten is 
opgenomen dat je op zijn 
vroegst je contract kunt na 
12 maanden kunt opzeggen 
met inachtneming van 1 
maand opzegtermijn. 

Geen probleem want je rijdt er langer in dan die 
12 maanden?! Helaas. Je kan nu wel opzeggen 
maar moet dan wel een ‚opzeggingsvergoeding‘ 
(Lees maar gerust BOETE)  betalen van maar 
liefst  50% van de resterende maandtermijnen. 

Een schrale troost: je bent echt de enige niet 
voor wie dit een onaangename verrassing is. De 
opzeggingsvergoeding staat namelijk vakkundig 
verstopt in artikel 46 op pagina 12 van 18 van 
de Algemene Voorwaarden Keurmerk Private 
Lease*. 
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* We zijn absoluut niet tegen het keurmerk want voor de komst van het
keurmerk was deze nieuwe markt helemaal niet transparant, en kon je 
als consument op veel minder terugvallen.

Welke reden je ook hebt, in de praktijk blijkt het 
nog helemaal niet zo eenvoudig om van je private 
lease auto af te komen.  Want heb je wel alle 
kleine lettertjes van het leasecontract zo goed 
gelezen? Die blijken namelijk bijzonder nadelige 
voorwaarden te bevatten voor het vroegtijdig 
opzeggen van je contract.
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hooguit nog een administratieve vergoeding.  
Reken hierbij op een bedrag tussen de €150 en 
€ 270. Dit verschilt per leasemaatschappij. 

Waarom zou iemand mijn auto willen 
overnemen?
Allereerst wordt het betalen voor gebruik in het 
algemeen populairder. Denk maar eens aan de 
diensten die we tegenwoordig al afnemen met 
een vast (maand)bedrag.  Ook voor het gebruik 
van een auto’s is een abonnement (leasen) 
vaak een goede optie. Je rijdt in een nieuwe 
auto zonder je spaargeld te hoeven gebruiken, 
je betaalt een vast maandbedrag inclusief 
verzekeringen, pechhulp en wegenbelasting 
en je hebt geen (onverwachte) kosten voor 
onderhoud, reparatie en onderdelen. Er zijn 
echter ook nadelen aan het leasen van een 
nieuwe auto verbonden.

Nadelen nieuwe lease auto

•  Lange looptijd
•  Wachttijd tot de auto beschikbaar is (zeker

in deze tijd van langere levertijden door het
chiptekort)

•  Forse maandlasten
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Rekenvoorbeeld opzegboete
Je huidige maandtermijn = 550 euro
Resterende maanden 30
Opzeggingsvergoeding = 30 x 550 euro x 50% = 

€ 8.250!!! 

Tip!
Lees naast de Algemene Voorwaarden ook de 
overige documenten die je hebt ondertekend 
goed door. Hier kunnen namelijk nog 
belangrijke aanvullende voorwaarden in staan. 
In sommige gevallen staat daar bijvoorbeeld 
dat er bij ontslag, ziekte of overlijden andere 
regels gelden.

De opzegboete
Als het aan het keurmerk ligt heb je dus geen auto 
meer voor de deur, maar moet je wel over alle 
resterende maanden 50% van het maandbedrag 
betalen (zie artikel 46 Algemene Voorwaarden 
Keurmerk Private Lease). De zogenaamde 
‘opzeggingsvergoeding’, een mooie juridische 
term, betekent feitelijk dat jij je leasecontract 
af moet kopen als je er tussentijds vanaf wil. En 
dat�kan�flink�oplopen�afhankelijk�van�het�aantal� 
resterende maanden van je contract. Wij noemen 
het dan ook liever een ‘opzegboete’. Dat is wel zo 
duidelijk. Terwijl jij de opzegboete afbetaalt, rijdt 
er al weer een andere (betalende) leaserijder 
rond in jouw auto of is deze verkocht. Mogelijk 
had je zelf ook al ontdekt hoe nadelig dit is en 
ben je nu aan het rondkijken hoe je zo goedkoop 
mogelijk onder je private lease contract uit kunt 
komen. 

Niet opzeggen maar overnemen
En dan nu het goede nieuws. Er is een uitweg! Een 
manier om onder die hoge boete uit te komen. 
Namelijk, door je auto compleet met contract te 
laten overnemen.  Dan ben je niet de opzegboete 
verschuldigd aan de leasemaatschappij, maar 
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De voordelen van het overnemen van een 
private lease auto
Private lease occasions doen in de regel 
absoluut niet onder voor nieuwe auto’s. Ze zijn 
door de merkdealer onderhouden en nooit 
ouder dan een paar jaar. Daarbij biedt het 
overnemen van een lease-occasion een aantal 
significante� voordelen� voor� de� overnemende�
partij: 

•  Auto is direct beschikbaar, direct rijden dus.
•  Kortere looptijd
•  Lagere maandlasten dan bij een nieuw kort

contract

•  Er is vaak sprake van een overname bonus

Door deze voordelen is het overnemen van een 
private leasecontract voor veel mensen een 
aantrekkelijke optie.   Als  jij deze mensen weet 
te bereiken en daar een overname kandidaat 
voor jouw auto tussenzit, kun jij voorkomen dat 
je die opzegboete moet betalen. 

Kortom, je contract niet opzeggen maar laten 
overnemen is verreweg de beste optie om van 
je auto met leasecontract af te komen. Maar 
hoe ga je te werk? 

Hieronder leggen wij je in vier stappen de 
kortste en makkelijkste weg uit om je auto over 
te laten nemen. 
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Van je private lease auto 
af in vier stappen

STAP 1  |  Het aanbieden van
je auto aan de juiste doelgroep

Je kunt natuurlijk allereerst in je directe 
omgeving bekend maken dat jij je auto ter 
overname aanbiedt.  Als je (veel) geluk hebt, 
zit er tussen je vrienden, kennissen en familie 
toevallig net iemand die interesse heeft. Vaak zul 
je echter buiten je directe kring op zoek moeten. 
Je kunt natuurlijk een bordje achter je autoraam 
plakken met “ter overname aangeboden”. 
Je bereikt dan echter slechts een handjevol 
mensen. Beter is het je auto aan te bieden op 
het internet.  
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Er zijn veel websites waarop auto’s en ook private lease occasions worden 
aangeboden. Die zijn over het algemeen op een breed publiek gericht. Je kunt 
je kansen aanzienlijk vergroten door (ook) op een van de gespecialiseerde 
websites voor leasecontract overnames te adverteren.  In Nederland zijn er 
verschillende websites die zich hierop richten. Deze verschillen onderling 
aanzienlijk in welk bereik ze hebben, welke diensten inbegrepen zijn en welke 
tarieven daarvoor gerekend worden. Kijk maar eens de volgende vergelijking  

Aanbod v.a. prijs incl.Btw Opmerkingen

privateleaseovernemen.nl  175 auto’s € 9,95 Auto wordt automatisch ook op face-
book, instagram en twitter geplaatst. 

autoleasecontract.nl 70 auto’s € 69,- Auto incl. 1 foto op website. Voor meer 
foto’s moet bijbetaald worden. 

leasetrader.nl 12 auto’s € 151,25 Meer gericht op zakelijke lease-
contracten.

*Ten tijde van het uitkomen van deze gids

De meeste kans om van je auto af te komen maak je uiteraard door zoveel 
mogelijk mensen te bereiken die precies in jouw doelgroep vallen. Op 
PrivateLeaseOvernemen.nl wordt jouw auto aan een zeer gericht publiek 
aangeboden op de website en social media kanalen. Met 6000 bezoekers 
per� maand� is� de� kans� op� een� snelle� overname� van� je� contract� reëel.�
Privateleaseovernemen.nl toont niet je naam of e-mailadres bij je advertentie 
om je privacy te waarborgen. Berichten lopen via de site naar jouw eigen 
mailadres waarna je in direct contact bent met geïnteresseerden.

Websites voor private lease overname
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Als jij je auto gaat adverteren kun je zelf je kansen vergroten met een goede advertentie. 
Wat is een goede advertentie? Let in ieder geval op de volgende zaken:

•  Zorg voor een goede kwaliteit foto’s
Liggend formaat, bij helder daglicht, mooie rustige achtergrond, auto schoon van binnen en 

buiten.  Let op: zorg de de EERSTE FOTO de mooiste foto van de gehele auto is. 

• Zorg voor voldoende foto’s
 Maak foto’s van de auto in zijn geheel van alle hoeken, maak foto’s van de opties of opvallende 

kenmerken. Maak foto’s van het interieur.  (INZET Goede foto’s vs slechte foto’s)

•  Maak je advertentie zo compleet mogelijk
Vermeld alle details en opties, hoe meer hoe beter. 

• Schrijf een wervende advertentietekst
Gebruik woorden als zeer mooie, nette, hagelnieuwe enzovoort. 

• Omschrijf duidelijk de eventuele overnamebonus die je wilt aanbieden
 Als je snel van je auto af wilt, kan een goede overnamebonus enorm helpen. Bijvoorbeeld de eerste 

twee termijnen gratis, of gratis volle tank en 500 euro. 

• Maak contact opnemen makkelijk,
Je telefoonnummer maakt het makkelijker voor mensen om je te bereiken en de deal snel te sluiten. 

Beantwoord vragen en reacties die binnenkomen van geïnteresseerde 
overnamekandidaten totdat je een geschikte overname-kandidaat hebt gevonden. 

STAP 2  |  Je auto zo
aantrekkelijk mogelijk adverteren



Tips bij het reageren

•  Reageer zo snel mogelijk
 Geïnteresseerden reageren vaak op meerdere auto’s. De snelheid waarmee ze antwoordt krijgen is 

dan van belang. Bovendien willen sommige geïnteresseerden zo snel mogelijk op pad.  

• Reageer zo compleet mogelijk
 Probeer de vragen zo compleet mogelijk te beantwoorden.  Hoe completer hoe minder 

contactmomenten er tot de overname nodig zijn. 

• Wees beleefd en welwillend
 Over het algemeen wordt beleefdheid geassocieerd met netheid. Iets dat zeker meetelt in de keuze 

voor een gebruikte auto. 

STAP 3  |  reageren op
interesse
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Heb je een geïnteresseerde kandidaat gevonden?  Dan kun je de overname in 
gang zetten bij de leasemaatschappij waar jij je auto hebt geleased.  De meeste 
leasemaatschappijen�hebben�een�overname�regeling�op�de�plank�liggen.�Zij�profiteren�
namelijk ook van een overname versus het inleveren van de auto. 
De leasemaatschappij zal in de meeste gevallen een betrekkelijk kleine vergoeding 
vragen voor het administratief afhandelen van de overname. 

Succes!

Met de aanwijzingen uit deze gids hopen wij je zo goed mogelijk te hebben geïnformeerd 
over hoe je de vaak torenhoge opzegboete kunt vermijden door het laten overnemen 
van je private lease contract.  Als jij in de nabije toekomst van je private lease auto af 
wilt, raden wij je aan zo snel mogelijk actie te ondernemen. 

Deze gids werd jou aangeboden door:

Trompstraat 34, 
1271 TB Huizen
085-8086938
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