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Bij Justlease gunnen wij iedereen om te gaan en staan waar je wil. Als je kiest voor private lease bij 

Justlease doen we er alles aan om je iedere dag weer het ultieme gevoel van vrijheid en zekerheid te 

geven. Daarom zijn wij ook de eerste private lease aanbieder die van de kilometerbundels afstapt en 

Onbeperkt Kilometers biedt. 

FAIR USE POLICY ONBEPERKT KILOMETERS

Hoe we dit mogelijk maken is eenvoudig: we kennen 
de Nederlandse automobilist. In Nederland zitten we  
iedere dag met miljoenen mensen in de auto en kent 
iedere automobilist een uniek gebruikspatroon van 
zijn of haar auto. En toch verschillen we ook weer niet  
zo heel erg veel van elkaar. Maar of je veel of weinig 
rijdt, lang of kort op de weg zit, je auto voor privé of  
woon/werk gebruikt, je wel of niet de auto op vakantie  
mee wil nemen; je auto moet je een onbeperkt gevoel 
van vrijheid geven. Ook wanneer er zaken in je leven  
veranderen en je autogebruik daardoor ook verandert. 

Wij zijn niet zo bang om dit los te laten en de controle  
over jouw autogebruik aan jou over te laten. Zo maken 
we private lease voor iedereen interessant. Wat we wel  

willen is dat we elkaar goed begrijpen en we willen 
misbruik voorkomen. Want net zoals met voetbal, we 
willen niet dat een paar individuen het verpesten  
voor een veel grotere groep. Daarom hebben we deze 
Fair Use Policy opgesteld. Onze spelregels waardoor 
we misbruik voorkomen en Onbeperkt Kilometers 
kunnen blijven aanbieden. Deze spelregels vormen 
een aanvulling op de algemene voorwaarden en het 
privacyreglement, vanwege het specifieke product 
Onbeperkt Kilometers waarvoor je hebt gekozen. 
Daar waar er sprake is van een afwijking ten opzichte 
van de algemene voorwaarden, gaan deze specifieke 
regels inzake het Onbeperkt Kilometers rijden voor. 
In het onderstaande zetten we deze voor je op  
een rijtje.



Private lease gaat over privégebruik. Het is dus niet de bedoeling dat je de auto inzet voor commerciële 

diensten als taxidiensten, chauffeursdiensten, transport, postverkeer, accountmanagement, enzovoort. 

Wanneer de auto hoofdzakelijk gebruikt wordt voor commerciële en/of zakelijke doeleinden, behouden 

wij het recht voor de dienstverlening per direct te beëindigen.

WE VERKOPEN GEEN TAXI’S EN TRANSPORTMIDDELEN

Woon/Werkverkeer is dus geen probleem. De hoeveel-
heid kilometers en het aantal ritten die binnen een 
bepaalde periode wordt afgelegd, is voor ons een 
belangrijke indicator. 

Je geeft ons op basis van het Privacyreglement en 
dit Fair use Policy uitdrukkelijk toestemming om 
gebruikersdata te analyseren. We meten dit aan de 
hand van de dongel in de auto. We hebben een  
anoniem en onafhankelijk vergelijk van gebruikers 
die de auto gebruiken voor privé en woon-werk zoals 
bedoeld. De gedragspatronen drukken we uit in een 
blauwdruk, val je buiten de blauwdruk dan gaan we 
met je in gesprek. Mocht onze conclusie zijn dat er  

toch sprake is van gebruik van de auto voor com-
merciële en/of zakelijke doeleinden, dan zullen we 
je vragen binnen 5 werkdagen een verklaring c.q. je 
zienswijze hiervoor aan te leveren. Is deze onvoldoen-
de naar het oordeel van Justlease dan zal het contract 
worden omgezet naar een reguliere kilometerbundel, 
en kan je als je het hiermee niet eens bent de kwestie 
voorleggen aan de geschillencommissie. 

Als de dongel defect blijkt te zijn, zal Justlease je 
hierover informeren en heb je vijf werkdagen om 
een nieuwe variant te laten monteren bij de dichtst-
bijzijnde Profile vestiging in overleg met Justlease.



UITLENEN MAG, DELEN NIET

Justlease heeft er geen probleem mee als de auto 
een keer uitgeleend wordt aan een ander persoon. 
Iedereen met een Nederlands rijbewijs mag in onze 
auto’s rijden.

Wij hebben wel bezwaar tegen het feit dat de auto 
consequent door twee of meer berijders gebruikt 
wordt. Dit typeren wij als autodelen. Wij herkennen 
aan rijgedrag of de auto door 2 of meer bestuurders 
wordt gereden.
   

Mocht onze conclusie zijn dat er toch sprake is van 
het delen van de auto, dan zullen we je vragen binnen 
5 werkdagen een verklaring c.q. je zienswijze hiervoor 
aan te leveren. Is deze onvoldoende naar het oordeel 
van Justlease dan zal het contract worden omgezet  
naar een reguliere kilomterbundel, en kan je als je het 
hiermee niet eens bent de kwestie voorleggen aan 
de geschillencommissie. 

Oftewel, uitlenen mag, delen niet.

BUITENLAND 

We willen je juist de mogelijkheid geven om met je 
auto onbezorgd en in alle vrijheid te genieten van 
een vakantie. Dus ook in het buitenland.

Echter, een wekenlange rondreis door Europa niet  
of iedere week naar de zon of sneeuw rijden niet.



JE RIJDT GEWOON ERG VEEL

In het geval dat iemand veel rijdt maar zich gewoon aan de spelregels van deze fair use Policy en de algemene 
(aanvullende) voorwaarden houdt, wensen wij hem of haar gewoon nog steeds heel veel rijplezier en veilige 
kilometers toe.

Geniet dus extra van iedere rit!

 Justlease is aangesloten 
bij het Keurmerk  
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