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Addendum voortijdige opzegging 

 

Addendum behorende bij en deel uitmakende van de met u gesloten private leaseovereenkomst met 

Arval via het Autolease-collectief platform van de Consumentenbond. 

 

U least uw auto via: 

 

Arval bv 

Duwboot 10 

3991 CD  HOUTEN 

Nederland 

 

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30139084 

 

Aanvulling op de leaseovereenkomst 

 

Tussen u en Arval is een leaseovereenkomst gesloten waarop de Algemene Voorwaarden van het 

Keurmerk Private Lease (“AV KPL”) en de Aanvullende Voorwaarden van Arval (“AVA”) van 

toepassing zijn. Dat blijft ook zo. 

 

Specifiek voor de privatelease-overeenkomsten die worden gesloten via de veiling van de 

Consumentenbond (Autolease-collectief) die loopt van september tot december 2019 gelden de 

volgende aanvullende voorwaarden: 

 

1. In artikel 49 van de AV KPL, aangevuld met punt P van de AVA, wordt bepaald dat de private 

leaseovereenkomst voortijdig kan worden beëindigd bij overlijden van de eerste of tweede 

contractant. In aanvulling daarop mag de private leaseovereenkomst ook kosteloos worden 

beëindigd in de volgende gevallen: 

- wanneer de eerste contractant arbeidsongeschikt raakt 

- wanneer de eerste contractant werkloos raakt 

- in geval van echtscheiding of ontbinding van het samenlevingscontract van de eerste 

contractant 

- wanneer de eerste contractant om medische redenen de rijbevoegdheid verliest. 

 

2. Als een van de situaties zoals hierboven genoemd zich voordoet, kunt u een verzoek tot 

beëindiging sturen naar privatelease@arval.nl. Als Arval dat verzoek honoreert, geldt een 

opzegtermijn van één maand vanaf het moment van het verzoek. 

 

3. Arval kan bij een beroep op één van de beëindigingsopties bewijs vragen dat de genoemde 

situaties zich heeft voorgedaan. Is dat bewijs naar haar mening onvoldoende, dan blijft de 

privatelease-overeenkomst inclusief de bijbehorende verplichtingen in stand. Wilt u vervolgens 

toch de overeenkomst beëindigen, dan  bent u een opzeggingsvergoeding verschuldigd conform 

de AV KPL en AVA. 

 

4. Arval behoudt zich het recht voor om de aanvullende regeling uit dit addendum op een later 

moment anders in te (doen) vullen. Daarbij geldt dat die nieuwe invulling voor u geen nadelige 

gevolgen mag hebben. 
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