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Actuele actievoorwaarden Opel Private Lease 10-daagse 
Van 1 tot en met 10 mei 2017 zijn vrijwel alle Opel Private Lease maandbedragen verlaagd.  
Tijdens deze actieperiode kunt u profiteren van extra scherpe maandtarieven met  
behoud van de goede voorwaarden van Opel Private Lease.  
 

Onderstaand treft u de campagnevoorwaarden van deze campagne aan. 
 
Opel Private Lease 10-daagse 

 Bij het afsluiten van een private lease contract via Opel Leasing van een kwalificerende Opel binnen de 
campagneperiode profiteert de klant van een verlaagd private lease actietarief.  

 Deze campagne is van toepassing op particuliere klanten van een private lease contract via Opel Leasing.  

 Alle overige klanten, zoals leasende klanten, dealerbedrijven, nationale en internationale 
verhuurmaatschappijen en overige bedrijven waarmee door Opel Nederland afzonderlijke afspraken zijn 
gemaakt, zijn uitgesloten van deze actie.  

 De aanvraag van het private leasecontract dient tussen maandag 1 mei en woensdag 10 mei 2017 bij een 
officiële Nederlandse Opel Dealer plaats te vinden.  

 De Opel Dealer zal uw aanvraag indienen bij Opel Leasing. Opel Leasing neemt vervolgens contact met u op 
om het acceptatieproces te doorlopen.  

 Na acceptatie door Opel Leasing en volledige ondertekening van de contracten door beide partijen is het 
private lease contract in combinatie met het actietarief bevestigd.  

 Onderdeel van het acceptatieproces is een externe toetsing door EDR Credit Services. EDR Credit Services 
zal tevens het contract registreren bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. 

 De volgende kosten voor het gebruik van de auto maken onderdeel uit van de getoonde maandtarieven: 
o Het recht op gebruik van de auto 
o Houderschapsbelasting 
o Reparaties, onderhoud en zomerbanden 
o WA Casco verzekering met een eigen bijdrage op Casco van € 150 
o Ongevallen inzittenden verzekering 
o Rechtsbijstandverzekering 
o 24-uurs internationale pechdienst 
o Vervangend vervoer na 48 uur 
o Afleverkosten 
o BTW 

 De vanaf prijs is gebaseerd op een looptijd van 60 maanden en 10.000 km/jaar. 

 Alle bedragen zijn maandtarieven inclusief BTW 

 De tarieven van Opel Private Lease en de actietarieven van de Opel Private Lease 10-daagse zijn online te 
raadplegen op: http://www.opel.nl/onze-modellen/opel-private-lease.html  

 Tevens kunt u Opel Leasing tijdens kantooruren bereiken op telefoonnummer 020-6583220 of per mail via 
sales@opelleasing.nl 
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 Opel Private Lease is op 1 februari 2016 als één van de eerste Private Lease aanbieders gecertificeerd door 
de Stichting Keurmerk Private Lease. Het Keurmerk Private Lease is hét kwaliteitskeurmerk om betrouwbaar 
een privé leasecontract af te sluiten. Het keurmerk is in samenwerking met de Consumentenbond 
ontwikkeld. De onafhankelijke Stichting Keurmerk Private Lease reikt het keurmerk uit. Als aanbieder van 
Private Lease is Opel Leasing, aanbieder van Opel Private Lease, uitgebreid getoetst voordat het keurmerk 
werd afgegeven. We houden ons aan de Algemene Voorwaarden met eerlijke spelregels. Zo kunt u met een 
gerust hart kiezen voor Opel Private Lease.  Het keurmerk staat voor veilig, verantwoord en vertrouwd privé 
leasen en biedt u de volgende 5 zekerheden: 

o Eerlijke voorwaarden.  De Algemene Voorwaarden zijn fair en tot stand gekomen in samenwerking 

met de Consumentenbond.   

o Compleet product. Het is duidelijk wat in de leaseprijs is opgenomen. Uw leasecontract is inclusief 

onderhoud, reparatie, verzekeringen, pechhulp, vervangend vervoer en wegenbelasting.   

o Bescherming tegen te hoge financiële lasten. De leasemaatschappij bekijkt en beoordeelt samen 
met u hoeveel u wilt en kunt betalen. Daardoor heeft u de zekerheid dat u de maandelijkse 

leasekosten financieel kunt dragen.  

o 14 dagen bedenktijd. U moet zorgeloos kunnen genieten van uw leaseauto en een weloverwogen 

keuze maken. Daarom heeft u op basis van het consumentenrecht 14 dagen bedenktijd.  

o Zekerheid bij klachten. Een eventueel geschil wordt snel en eenvoudig opgelost door een 
onafhankelijke geschillencommissie. 

 General Motors Nederland B.V. behoudt zich het recht voor deelnemers op enig moment uit te sluiten van 
de actie, wanneer zij van mening is dat de deelnemer één of meerdere deelnemingsvoorwaarden heeft 
overtreden, onjuiste of onvolledige informatie heeft opgegeven of op enige wijze wetgeving  heeft 
overtreden. De uitsluiting van de actie zal schriftelijk worden medegedeeld.   

 De gegevens van de deelnemers worden vastgelegd in een bestand van General Motors Nederland B.V.. Het 
doel van deze gegevensverwerking is om uitvoering te kunnen geven aan deze actie. Tevens kunnen de 
gegevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van producten, diensten en interessante 
aanbiedingen van General Motors Nederland B.V., haar dealers en met haar verbonden ondernemingen.  

 U hebt recht op inzage en eventuele correctie van de op u betrekking hebbende gegevens evenals van uw 
recht zich te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Hiertoe kunt 
u zich wenden tot de Data Privacy Officer van General Motors Nederland B.V., Lage Mosten 49-63, 4822 NK 
Breda. 

 General Motors Nederland B.V. behoudt zich het recht voor deze actie tussentijds aan te passen of te 
beëindigen indien dit noodzakelijk blijkt.  

 General Motors Nederland B.V. besteedt de grootst mogelijke aandacht aan de organisatie van haar acties 
en beheer van de website. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie 
niet volledig of niet juist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere fouten op de website 
www.opel.nl of andere door General Motors Nederland B.V. openbaar gemaakte (promotionele) materialen, 
kunnen niet aan General Motors Nederland B.V. worden tegengeworpen noch enige verplichting aan 
General Motors Nederland B.V. doen ontstaan.   

 Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over deze actie of de actievoorwaarden kunt u contact opnemen 
met uw officiële Opel dealer. Vraag de officiële Opel dealer naar de cumuleerbaarheid met andere 
nationale en/of dealer acties.  


