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Inleverhandleiding  
Wat te doen als uw leaseperiode erop zit

Leasefiets is onderdeel van Friesland Lease

Aan het eind van de Leaseperiode kunt u de fiets  
overnemen tegen een door Leasefiets vast te stellen
koopprijs. Indien u de fiets niet wilt overnemen of u 
gaat een nieuwe fiets leasen, dan levert u de fiets in bij 
de dealer. In deze Inleverhandleiding hebben we voor u 
uitgewerkt wat u kunt verwachten bij de inlevering,  
zo komt u niet voor verrassingen te staan.

Fiets inleveren
U kunt de fiets inleveren bij de leverende fietsdealer.  
Op het moment van inleveren wordt een inname formulier 
Leasefiets ingevuld door een medewerker van de  
fietsdealer. In dit rapport wordt de staat van de fiets  
en eventuele schades omschreven en genoteerd. 

Het innameformulier is een officieel document waarmee, 
na ondertekening door u en de vertegenwoordiger van 
Leasefiets, het Leasecontract wordt beëindigd.

Indien u niet zelf de fiets kunt inleveren en dit door 
iemand anders laat doen, is deze persoon uw vertegen-
woordiger en tekent daarmee ook het Innameformu-
lier namens u. U kunt later alleen nog reclameren zoals 
omschreven in het onderdeel ‘Verschil van inzicht over de 
staat van de fiets’ wat hieronder is vermeld.

Indien u voor eigen rekening accessoires toegevoegd 
heeft, dan verzoeken we u deze (zonder blijvende  
schade) van de fiets te verwijderen. Accessoires die  
onderdeel uitmaken van de Leaseovereenkomst dienen 
bij de fiets te blijven.

Bij de fiets in te leveren
Voor de soepele afhandeling van de Leaseovereenkomst 
hebben we onderstaand een checklist vermeld van zaken 
die ingeleverd dienen te worden en/of van belang zijn:
 Kentekencard (bij hi-speed bike)
 Alle sleutels (slot / accu)
 Lader + kabels behorende bij een e-bike
 Display
 Accessoires zoals genoemd in het leasecontract
 Schoon exterieur
 Eigen accessoires verwijderd
 Alle schades gemeld bij Leasefiets*

* Niet gemelde schades worden aan u in rekening  
gebracht voor de hoogte van het eigen risico.

Verschil van inzicht

Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met de 
omschreven staat van de fiets en de daarbij behorende 
consequenties, zoals doorbelasting van eigen risico(’s). 
We vinden het vervelend als we hierover een verschil van 
inzicht hebben en bieden u dan ook de gelegenheid om 
binnen 7 dagen na ondertekening van het Innameformu-
lier hierover bezwaar in te dienen.
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