
Inleverprotocol
Voorbeelden geaccepteerde 

en niet geaccepteerde 
schades



•  Krassen/beschadigingen op velgen en wieldoppen, 
zolang de velgen niet vervormd zijn of de wieldoppen 
gescheurd dan wel ernstig beschadigd zijn

•  Origineel geleverde (lichtmetalen) velgen

•  Winterbanden in de periode oktober t/m maart op 
originele velgen

•  Kleine beschadigingen waarbij canvas niet zichtbaar is

Banden - geaccepteerde schade

Velgen - geaccepteerde schade



•  Winterbanden in de periode april t/m september
•  Beschadigde banden, bijvoorbeeld scheuren waarbij 

het canvas van de band zichtbaar is

•  Uitstulpingen aan de buitenkant van de band

•  Ernstige krassen/beschadigingen op de velgen en 
wieldoppen of vervorming van de velgen

•  Stalen velgen met winterbanden als auto geleverd is 
met lichtmetalen velgen

•  Niet originele velgen

Banden - niet geaccepteerde schade

Velgen - niet geaccepteerde schade



•  Ondiepe krassen die door polijsten verdwijnen 
(tip: maak de kras nat, is deze dan niet meer zichtbaar, 
dan is polijsten mogelijk)

•  Lichte kras met een maximale lengte van 10 cm, 
maximaal één per carrosseriedeel

•  Steenslag op carrosserie door normaal gebruik met een 

maximale doorsnede van 2 mm
•  Lichte krassen op dakreling als gevolg van dak- dragers
•  Lichte lakschade op achterste deurrand
•  Ondiepe lichte krassen of schaafplekken niet langer 

dan 5 cm die nog weg te polijsten zijn op de zijspiegels

•  Lichte deuken met een maximale doorsnede van 2,5 
cm, maximaal twee per carrosseriedeel en zonder 
roestvorming

Laklaag - geaccepteerde schade

Carrosserie - geaccepteerde schade



•  Diepe krassen en schaafplekken die door polijsten 
niet verdwijnen

•  Krassen met een lengte van meer dan 10 cm
•  Meer dan één kras per carrosseriedeel
•  Aantasting van de lak (o.a. door vogelpoep of 

bestickering)

•  Meer dan 5 steeninslagen per 10cm2
•  Onvakkundig herstelde delen
•  Diepe krassen of schaafplekken langer dan 5 cm die 

niet weg te polijsten zijn op de zijspiegels

•  Deuken met een doorsnede van meer 2,5 cm
•  Diepe deuken met een doorsnede van minder dan 2,5 cm
•  Deuken met roestvorming
•  Meer dan twee deuken per carrosseriedeel
•  Deuken die van binnenuit zijn ontstaan
•  Hagelschade

•  Onvakkundig herstelde delen
•  Gebarsten zijspiegels
•  Ontbrekende delen
• Niet verwijderde reclame
•  Gaten of beschadigingen als gevolg van demontage van 

accessoires

Laklaag - niet geaccepteerde schade

Carrosserie - niet geaccepteerde schade



•  Lichte schaafplek op een bumper van maximaal  
2 bij 5 cm

•  Lichte schaafplekken op ongelakte stoot-  
en sierlijsten

•  Reparabele put of ster in de voorruit •  Lichte krassen

Bumpers - geaccepteerde schade

Ruiten & Verlichting - geaccepteerde schade



•  Schaafplek op een bumper groter dan 2 bij 5 cm
•  Schaafplek die niet door polijsten verdwijnt

•  Scheuren of vervormingen

•  Niet reparabele put of ster in de voorruit
•  Breuken of scheuren in het glas (ook van de 

verlichting) als gevolg van steenslag

•  Diepe krassen

Bumpers - niet geaccepteerde schade

Ruiten & Verlichting - niet geaccepteerde schade



•  Gebruiksporen als gevolg van slijtage door in- en 
uitstappen

•  Vervorming van de zitting als gevolg van in- en uitstappen
•  Beperkte ondiepe krassen en enige verkleuring dakhemel
•  Schuurplekken op en verkleuring van de vloerbedekking

•  Gebruiksporen op het stuur, maar niet gescheurd of 
doorgesleten

•  Gaten in dashboard als gevolg van montage van 
accessoires die niet in het zicht zitten

•  Lichte vlekken die met normale reiniging te verwijderen zijn

•  Gaten en lichte beschadigingen in dashboard die niet 
in het zicht zitten

Interieur - geaccepteerde schade

Inbouw accessoires - geaccepteerde schade



•  Vlekken die met normaal reinigen niet te  
verwijderen zijn

•  Scheuren, schroeiplekken of andere gaten  
in de stoel bekleding

•  Scheuren in dakhemel
•  Gaten in de vloerbedekking

•  Gescheurd en/of versleten stuur
•  Zwaar vervuild interieur
•  Niet verwijderde reclame
•  Vieze geur in het interieur of schimmel
•  Overige slijtage aan het interieur veroorzaakt  

door onzorgvuldig gebruik

•  Gaten en beschadigingen in dashboard die  
in het zicht zitten

Interieur - niet geaccepteerde schade

Inbouw accessoires - niet geaccepteerde schade
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Collectief Private Lease biedt de private leaseproducten aan van Volkswagen Pon Financial Services. Volkswagen Private Lease, SEAT Private Lease,  
ŠKODA Private lease en Audi Private Lease wordt onder de voorwaarden van het Keurmerk Private Lease aangeboden door Volkswagen Pon Financial 
Services, handelsnaam van Volkswagen Leasing B.V., ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 20073305. Vanaf tarieven zijn o.b.v.  
private lease inclusief BTW, bij 48 maanden, 10.000 km per jaar, € 125,- eigen risico en regio Utrecht. Tarieven kunnen per regio afwijken in verband 
met provinciale opcenten. Brandstof is niet inbegrepen. Na jaar 1 bedraagt de tussentijdse opzegvergoeding maximaal 40% van de resterende 
leasetermijnen. Afbeelding kan afwijken van de werkelijkheid. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel. De Algemene Voorwaarden zijn hier  
https://www.autoabonnement.nl/-/media/files/autoabonnement/algemene-voorwaarden-private-lease-vwpfs.pdf te vinden.


