
 

 

 

Zodra de overeengekomen leaseperiode is verstreken, bestaat vaak de behoefte om het 
leasevoertuig langer door te rijden. Dit gebeurt voornamelijk als een nieuw leasevoertuig nog niet 
afgeleverd kan worden. Vanzelfsprekend maakt Terberg Business Mobility dit mogelijk voor u. Nu u 
voor een langere periode in het leasevoertuig blijft rijden, blijven de Algemene Voorwaarden 
onverkort van toepassing. Graag attenderen wij u op de volgende uitgangspunten: 
 

• Terberg Business Mobility blijft zich inspannen om het voertuig tegen zo laag mogelijke 
kosten veilig en betrouwbaar te onderhouden en te repareren; 

• Terberg Business Mobility zal de contractueel overeengekomen leasevergoeding in rekening 
brengen, zolang het voertuig niet is ingeleverd. De betalingsverplichting blijft onveranderd; 

• Indien het voertuig door Terberg Business Mobility was verzekerd, blijft het leasevoertuig 
voor de periode dat u in het voertuig blijft rijden, verzekerd. Als u het voertuig zelf heeft 
verzekerd, dan dient u de betalingen hiervoor te continueren totdat het voertuig bij ons is 
ingeleverd; 

• Reparatie van banden en wisselingen van zomer-winterbanden kan plaatsvinden. Terberg 
Business Mobility zal geen nieuwe sets winter- en/of zomerbanden aanschaffen, tenzij u 
akkoord gaat met de kosten die hiermee gemoeid zijn. In opdracht aangekochte bandensets 
zijn en blijven eigendom van Terberg Business Mobility; 

• Na het verstrijken van de contractuele einddatum, is Terberg Business Mobility op grond van 
artikel 4.4.6 gerechtigd om eventuele kosten van Reparatie, Onderhoud en Banden (ROB) bij 
u in rekening te brengen. Wanneer er sprake is van een verrekening van de ROB kosten, dan 
zullen de werkzaamheden pas na schriftelijke goedkeuring op de verrekening van de kosten 
uitgevoerd worden. Deze verrekening staat los van een (eind)afrekening en is geen 
onderdeel van een eventueel overeengekomen winstdelingsregeling. De verrekening vindt 
plaats nadat het onderhoud is uitgevoerd. 

• Om onverwacht hoge kosten voor u te voorkomen, kan Terberg Business Mobility het 
voertuig op elk moment innemen. In een dergelijke situatie zal Terberg Business Mobility 
contact met u opnemen om uw mobiliteit te continueren. Terberg Business Mobility heeft 
hiervoor diverse verhuur- en shortleasemogelijkheden. 

 
Voor het inleveren van uw voertuig kunt u contact opnemen met onze afdeling Customer Care via 
030-2884774 of via 
customercare@terbergbusinessmobility.nl. Zij informeren u ook graag over onze inleverprocedure. 
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