ALGEMENE VOORWAARDEN PRIVÉLEASE
MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES NEDERLAND B.V.

Definities
U
Wij
Dealer
Overeenkomst
Looptijd
Jaarkilometrage
Leasetarief
Auto

U bent de persoon met wie wij de overeenkomst hebben afgesloten. Met ‘u’ bedoelen wij ook de eventuele
medeondertekenaar.
Wij zijn Mercedes-Benz Financial Services Nederland B.V. Wij spreken verder over ‘wij’ en ‘ons / onze’.
De officiële dealer die de auto aan u heeft afgeleverd.
De privélease overeenkomst die wij met u hebben afgesloten.
De duur van de overeenkomst.
Het afgesproken aantal kilometers dat u per jaar rijdt.
Het bedrag dat u per maand aan ons betaalt.
De auto waarvoor u deze overeenkomst hebt afgesloten. Inclusief onderdelen die gedurende de
overeenkomst worden vernieuwd of vervangen.

De start van de overeenkomst
1. Start
De overeenkomst start vanaf het moment dat u de overeenkomst hebt ondertekend en de auto in gebruik neemt.
2. Stichting Bureau Krediet Registratie
Wij zijn aangesloten bij Stichting Bureau Krediet Registratie (www.bkr.nl). Dit betekent het volgende voor u.
Wij vragen informatie over u op en beoordelen of een privélease overeenkomst verantwoord voor u is.
Wij melden de overeenkomst aan zodra u deze hebt ondertekend.
Wij melden een betalingsachterstand.
Wij melden de overeenkomst af zodra u alle openstaande bedragen hebt betaald.
U kunt zelf uw gegevens inzien via www.bkr.nl.
Betalingen en Leasetarief
3. Maandelijkse betalingen van het leasetarief
3.1
U machtigt ons voor het automatisch incasseren van het leasetarief.
3.2
Wij incasseren elke maand vooraf het leasetarief van uw rekening.
3.3
U blijft altijd verantwoordelijk voor betaling van de leasetarieven.
4. Betalingsachterstand
Wij rekenen erop dat u op tijd betaalt. Dit zijn de gevolgen als u te laat betaalt:
4.1
U ontvangt een ingebrekestelling van ons. Als u dan nog niet betaalt, moet u extra kosten betalen. Dit heet de
vertragingsvergoeding.
4.2
Deze vertragingsvergoeding wordt in dagen nauwkeurig uitgerekend over het bedrag dat u niet betaald hebt. Het
vertragingsvergoedingspercentage is gelijk aan het rentepercentage in de overeenkomst. En wordt berekend over het bedrag dat
u te laat betaalt.
4.3
Als wij advocaten, deurwaarders of anderen inschakelen om ons geld te ontvangen, dan betaalt u deze kosten. Wij houden ons
aan de wettelijke staffel van de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) en het daarbij behorende besluit.
5. Kan het leasetarief veranderen?
In sommige gevallen mogen wij het leasetarief veranderen. U mag de overeenkomst dan niet opzeggen. Het gaat om de volgende situaties:
a. als de prijs van de auto / en of van de BPM verhoogd is tussen het moment waarop de auto besteld is en aan u afgeleverd
wordt;
b. als de overheid de belasting voor bezit of gebruik van de auto verhoogt of andere maatregelen neemt die hiervoor aanleiding
geven;
c. als de verzekeringspremie voor de auto is gestegen;
d. als u verhuist kunnen de kosten voor motorrijtuigenbelasting (ook wel genoemd Houderschapsbelasting) veranderen;
e. als wij extra kosten hebben omdat u de auto afwijkend of bijzonder hebt gebruikt. Deze kosten berekenen wij dan aan u door;
f. als de kosten van onderhoud en reparatie of de kosten van banden aanzienlijk zijn gestegen;
g. als de auto meer of minder dan 10% van het afgesproken jaarkilometrage rijdt, mogen wij het leasetarief aanpassen;
Dit mag met terugwerkende kracht tot aan het begin van de overeenkomst. Ook mogen wij dan de restant looptijd aanpassen.
De auto
6. De aflevering van de auto
6.1
De auto wordt door de dealer aan u afgeleverd.
6.2
U krijgt de auto in de uitvoering die u afgesproken hebt.
6.3
Bij de aflevering moet u de auto controleren. Is dit de auto die u besteld hebt, is de auto schadevrij?
7. Wie is eigenaar van de auto?
7.1
Wij zijn de eigenaar van de auto. U mag in de auto rijden zolang de overeenkomst duurt.
7.2
Personen met een geldig rijbewijs mogen in de auto rijden. Maar u of iemand anders, mag de auto niet verkopen en niet als
zekerheid of een ander recht aan iemand anders geven.

7.3
7.4
7.5

Het kentekenbewijs wordt op uw naam gezet. U krijgt een kentekencard van het RDW. Wij ontvangen en bewaren de
tenaamstellingscode.
U bent verantwoordelijk voor de kentekencard en de kentekenplaten. Zijn deze kwijt, gestolen of verloren, dan informeert u ons
hier direct over. U zorgt zelf voor aangifte bij de politie, vervanging van de card en / of platen en u betaalt de kosten hiervoor. Ook
betaalt u eventuele schade die door het verlies is ontstaan.
U mag niets aan de auto veranderen of toevoegen zonder onze toestemming. Dit geldt bijvoorbeeld voor chip tuning. Als u na
onze goedkeuring een accessoire of iets extra’s toevoegt (bijvoorbeeld een trekhaak) dan wordt dit onderdeel van de auto én valt
deze onder de overeenkomst. Als u op eigen kosten een accessoire toevoegt, moet u deze extra’s bij het inleveren van de auto
schadevrij verwijderen. De kosten en het risico zijn dan voor u.

8. Het gebruik van de auto
8.1
U gaat zorgvuldig met de auto om en u zorgt ervoor dat andere bestuurders of inzittenden dit ook doen.
8.2
U zorgt ervoor dat alleen iemand met een geldig rijbewijs in de auto rijdt. En dat alle bestuurders en inzittenden van de auto zich
houden aan alle verkeerswetten en –regels.
8.3
U zorgt ervoor dat niemand de auto gebruikt voor:
- snelheidsritten, prestatieritten, trainingen of rijlessen;
- betaald vervoer van personen of spullen;
- verhuur van de auto of als deelauto.
8.4
U neemt redelijke maatregelen ter voorkoming van diefstal, brand en beschadiging.
8.5
U bent verantwoordelijk voor alles wat bij de auto hoort, zoals bijvoorbeeld sleutels en kentekencard. Is er iets kwijt of kapot? Dan
betaalt u ervoor.
8.6
U bent aansprakelijk voor schade, heffingen en boetes als gevolg van het gebruik van de auto.
8.7
U mag de auto niet vervreemden, verpanden, verhuren, bezwaren of in welke vorm dan ook als zekerheid afgeven.
9. Afspraken voor reparatie en onderhoud
9.1
U gaat zorgvuldig met de auto om, zorgt ervoor dat deze steeds in een complete, originele en goede staat is en u houdt zich aan
de onderhouds- en reparatie instructies van de fabrikant.
9.2
U bent er verantwoordelijk voor dat de auto op tijd onderhoud krijgt, wordt gerepareerd en APK gekeurd is. U houdt zich daarbij
aan de voorschriften van de fabrikant, het onderhoudsschema en de systemen in de auto.
9.3
Wij betalen de kosten voor reparatie en onderhoud, met de benodigde smeeroliën, vetten en het uitvoeren van het onderhoud.
9.4
Als de systemen in de auto aangeven dat onderhoud nodig is, kunt u naar de Mercedes-Benz dealer in Nederland gaan voor
onderhoud.
9.5
Bent u in het buitenland en is een reparatie noodzakelijk? Dan neemt u contact met het Mercedes-Benz Customer Assistance
Center op, telefoon 00 800 9777 7777. Wij moeten dan goedkeuring voor de reparatie geven. De kosten worden alleen door ons
betaald als deze ook in Nederland gemaakt zouden zijn.
9.6
Moeten wij onderdelen vervangen? Dan kunnen wij daarvoor ook gereviseerde (ruil) onderdelen gebruiken.
9.7
Is de kilometerteller kapot? Meld ons dat dan binnen 24 uur en laat de kilometerteller repareren bij een Mercedes-Benz dealer.
Het aantal kilometers dat u hebt gereden met de kapotte kilometerteller bepalen wij in overleg met u.
9.8
U mag nooit zelf reparaties en onderhoud uitvoeren.
9.9
Gedurende de laatste 6 maanden van de overeenkomst wordt reparatie en onderhoud alleen na overleg met ons uitgevoerd.
10. Wanneer betaalt u zelf de kosten voor reparatie of onderhoud?
10.1
Hebt u de auto verwaarloosd, bijvoorbeeld omdat u reparaties en onderhoud niet op tijd laat doen? Of hebt u de auto op een
onverantwoorde manier gebruikt waardoor de auto is beschadigd? Is er sprake van bovenmatige slijtage, onoordeelkundig
gebruik, misbruik of nalatigheid? Bijvoorbeeld doordat u het oliepeil te weinig controleert en er oliegebrek is? En hebt de auto
daardoor onderhoud of een reparatie nodig? Dan betaalt u de kosten daarvoor.
10.2
Laat u iets repareren of onderhouden dat niet bij de auto hoort, zoals de auto is beschreven in de overeenkomst? Dan betaalt u
de kosten zelf.
10.3
Laat u iets repareren of onderhouden buiten de normale werkuren en buiten het normale onderhoud? En hebt u daardoor kosten?
Dan betaalt u de meerkosten zelf.
11. Welke kosten betaalt u altijd zelf?
U betaalt altijd zelf de kosten voor brandstof (tenzij een brandstofpas deel uitmaakt van deze overeenkomst), het eigen risico van de
verzekering, het schoonmaken van de auto, verkeersboetes, tol- en parkeergelden en de reparaties van losse onderdelen. Denk hierbij aan:
updates voor de navigatie, MercedesMe abonnement, ski-boxen, kinderzitjes, draagbare apparatuur en dergelijke accessoires.
12. Vervanging van banden
12.1
Wij bepalen wanneer de banden van de auto vervangen worden. We doen dit in ieder geval voordat de banden de minimale
profieldikte hebben die wettelijk is toegestaan. Wij betalen de kosten voor het vervangen van de banden en bepalen bij wie de
banden vervangen worden. Wij betalen dit alleen als het om normale slijtage gaat.
12.2
U controleert regelmatig zelf de bandenspanning en brengt de banden op spanning als dit nodig is. U vervangt nooit zelf uw
banden.
12.3
Hebt u recht op winterbanden in uw overeenkomst? Wij bepalen waar de winterbanden worden opgeslagen en de winterbanden
blijven ons eigendom.
13. Vervangend vervoer
13.1
Als u voor een overeenkomst met recht op vervangend vervoer hebt gekozen, hebt u hier recht op als de reparatie of het
onderhoud langer duurt dan 24 uur. Tenzij een kortere periode is afgesproken in de overeenkomst.
13.2
De vervangende auto is van een gelijke of nagenoeg gelijke categorie als uw auto. Het kan zijn dat u in de overeenkomst hebt
afgesproken dat u recht hebt op een andere categorie auto als vervangend vervoer.
13.3
Is er sprake van verzuim (bijvoorbeeld door een betalingsachterstand), dan krijgt u geen vervangend vervoer.
13.4
De kilometers die u met de vervangende auto rijdt, worden opgeteld bij de gereden kilometers van uw auto.
13.5
In de periode dat u de vervangende auto gebruikt, loopt deze overeenkomst gewoon door. Ook betaalt u ons het afgesproken
leasetarief.
13.6
Voor de vervangende auto gelden dezelfde gebruiksregels en bepalingen als voor uw auto.

14. Brandstof / stroom
14.1
Als u voor een overeenkomst met brandstofpas hebt gekozen, krijgt u een brandstofpas van ons.
14.2
U gebruikt deze pas alleen om te tanken met de auto uit deze overeenkomst, of voor de vervangende auto.
14.3
Bewaar de pas en de pincode zorgvuldig. Bij verkeerd gebruik, misbruik, verlies of diefstal, zijn alle kosten voor u.
14.4
U betaalt maandelijks een voorschot voor de brandstof. Dit bedrag verrekenen we per kwartaal met de werkelijke
brandstofkosten.
14.5
Rijdt u meer of minder kilometers dan in de overeenkomst staat? Dan mogen wij het voorschot aanpassen.
14.6
Heeft u voor plaatsing van een laadpaal op uw eigen terrein gekozen, dan zijn de kosten daarvan in het leasetarief inbegrepen. De
laadpaal zal voldoen aan de Nederlandse standaard voor veilig laden. U meldt aan uw huiseigenarenverzekeraar dat u een
laadpaal heeft. U wordt na plaatsing eigenaar van de laadpaal.
15. Verzekering
15.1
Uw auto is verzekerd tegen het risico van Wettelijke Aansprakelijkheid voor schade aan derden (WA-verzekering). Ook is het risico
voor schade aan de auto zelf door aanrijdingen en dergelijke verzekerd, dit is de Casco schade.
15.2
Voor deze WA en Casco verzekering gelden de voorwaarden van de verzekeraar. Deze voorwaarden staan op de website
www.mercedes-benz-financialservicesdocs.nl en kunt u daar downloaden. U kunt natuurlijk ook een kopie bij ons opvragen.
15.3
In sommige gevallen is er geen dekking en kan de schade op u worden verhaald. Bijvoorbeeld als de chauffeur teveel alcohol of
drugs in zijn bloed heeft, of meedoet aan wedstrijden. Dit zijn situaties waarin het gebruikelijk is dat verzekeraars niet vergoeden
en deze situaties staan genoemd in de verzekeringsvoorwaarden.
15.4
Als u zelf een schade hebt veroorzaakt, moet u per schadegeval het eigen risico betalen.
16. Schade en diefstal
16.1
Hebt u schade aan de auto, verlies of diefstal van de auto of schade veroorzaakt door de auto? Dan moet u ons binnen 24 uur na
de gebeurtenis telefonisch op de hoogte stellen. U bevestigt dit daarna schriftelijk aan ons met een ingevuld schadeformulier. Als
wij het ingevulde schadeformulier niet ontvangen, ook al hebben wij dit meerdere keren gevraagd, hebben wij het recht om het
schadebedrag inclusief kosten volledig bij u in rekening te brengen.
16.2
Als de auto betrokken raakt bij een schadegeval, moet u zich onthouden van handelingen, toezeggingen en verklaringen, waaruit
erkenning van schuld of aansprakelijkheid kan worden afgeleid. Wij dragen zorg voor afhandeling van de schade met de
verzekeraars.
16.3
U moet ervoor zorgen dat de schade binnen 60 dagen na de schadedatum is hersteld bij de dealer.
16.4
Ook bij schade of verlies van de auto (behalve bij total loss of diefstal) blijven alle verplichtingen uit deze overeenkomst van
toepassing.
Het einde van de overeenkomst
17. Wanneer stopt de privélease overeenkomst?
17.1
Wij hebben in deze overeenkomst afspraken gemaakt over de looptijd. Aan het einde van deze looptijd stopt de overeenkomst.
17.2
Is de auto total loss? Of is de auto vermist of gestolen en kunnen wij deze niet binnen 30 dagen terugvinden? Dan stopt de
overeenkomst op de datum dat u niet meer met de auto kunt rijden. De meer of minder kilometers worden verrekend. Zijn er nog
andere kosten of nog niet betaalde leasebedragen? Dan moeten deze bedragen ook door u worden betaald.
18. Kunt u de privélease overeenkomst eerder stoppen?
18.1
U kunt de overeenkomst eerder stoppen dan is afgesproken. Maar dat kost u wel geld. Hoeveel u betaalt, hangt af van de looptijd
en wanneer u eerder wilt beëindigen.
18.2
Als u de overeenkomst in het 1e jaar wilt opzeggen, dan moet u alle resterende maanden van de afgesproken looptijd volledig
betalen. Als u de overeenkomst na het 1e jaar wilt opzeggen, betaalt u 50% van alle resterende maanden van de afgesproken
looptijd.
18.3
U hebt een opzegtermijn van 1 maand en u moet de opzegging schriftelijk of per e-mail aan ons doorgeven.
18.4
Als u meer kilometers hebt gereden dan het afgesproken kilometrage, moet u deze ook betalen.
18.5
Hebt u een aanbetaling gedaan, dan ontvangt u deze naar rato terug.
19. Wanneer mogen wij de overeenkomst eerder stoppen?
19.1
In een aantal gevallen kunnen wij de overeenkomst direct beëindigen en de auto terughalen. Wij hoeven hiervoor niet naar de
rechter en kunnen u dit schriftelijk meedelen. Dit kan in ieder van de volgende situaties:
a. u houdt zich niet aan de afspraken uit de overeenkomst of de algemene voorwaarden;
b. u hebt twee of meer maandbedragen niet betaald en u betaalt de openstaande bedragen ook niet na onze
ingebrekestelling;
c. u hebt surseance van betaling aangevraagd, bent failliet verklaard, staat onder curatele of bewind of de Wet
schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) geldt voor u;
d. de verzekeraar heeft de verzekering van uw auto beëindigd;
e. u bent naar het buitenland verhuisd of u hebt zich uitgeschreven uit de basisadministratie. Of wij hebben reden om
te denken dat u dit binnenkort gaat doen;
f. u hebt de auto verduisterd of verkocht. Of iemand legt beslag op de auto;
g. u hebt ons bewust foute of onvolledige informatie gegeven toen wij met u de overeenkomst afsloten;
h. u overlijdt en er wordt niet doorbetaald of afgelost en van kwijtschelding is ook geen sprake.
i. er is sprake van een onacceptabel risico zoals bedoeld in artikel 25.7.
Is er sprake van een van deze situaties? Dan moet u of een van uw nabestaanden ons dat direct schriftelijk laten weten.
19.2
U kunt ontbinding vanwege betalingsachterstand (zoals omschreven in artikel 19.1.b) nog ongedaan maken door alle vervallen
leasebedragen, de vertragingsvergoeding en de openstaande kosten alsnog binnen 14 dagen te betalen.
19.3
Stoppen wij de overeenkomst om één van de redenen die wij hierboven noemen? Dan mag u de auto niet meer gebruiken en
levert u de auto meteen bij ons in.

19.4

19.5

Als wij gebruik maken van ons recht om de overeenkomst te ontbinden, hebben wij recht op volledige schadeloosstelling.
Daarnaast hebben wij recht op een schadevergoeding en deze bestaat uit:
a. alle maandbedragen en andere bedragen die nog niet betaald zijn en de vertragingsrente die u hierover moet
betalen. Ook de kosten die wij wel gemaakt hebben, maar nog niet in rekening hebben gebracht;
b. 15% over alle nog te betalen maandbedragen. Als de opbrengst van de auto bij verkoop door ons lager is dan de
boekwaarde, moet u ook het verschil betalen;
c. de kosten om de auto terug te krijgen;
d. de buitengerechtelijke kosten die wij moeten maken.
Levert u de auto niet binnen de afgesproken periode in, dan zetten wij alle technische middelen in die we hebben om de auto
terug te krijgen. We proberen bijvoorbeeld de auto op te sporen door verbinding te maken met apparatuur in de auto (zoals MB
Connect). Ook delen wij informatie over de auto en de locatie met partijen die ons helpen om de auto terug te krijgen. Wij doen
dit op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze auto terug te kunnen halen. Op basis van ons gerechtvaardigd belang
kunnen wij de voertuig- en locatiegegevens delen met serviceverleners, om de auto terug te halen, en overheidsinstanties.

20. Ontslagdekking
Als u ontslagen en daardoor werkloos wordt en om die reden de overeenkomst wilt opzeggen, kan de ontslagdekking op u van toepassing
zijn. U moet wel voldoen aan de voorwaarden. Alle toepasselijke voorwaarden vindt u in de ‘Verzekeringsvoorwaarden ontslagdekking versie:
AV ONT 19.03’ op www.mercedes-benz-financialservicesdocs.nl. U kunt ook een kopie bij ons opvragen. Deze voorwaarden maken volledig
deel uit van deze overeenkomst.
21. Kan de overeenkomst opgezegd worden als u overlijdt?
21.1
Als u overlijdt, kan een van uw erfgenamen of wij de overeenkomst direct opzeggen. Bij opzegging in verband met uw overlijden
hoeven geen kosten te worden betaald. Uw nabestaanden hoeven de resterende maandbedragen niet te betalen en leveren de
auto in. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan deze kwijtschelding:
a. u overlijdt binnen 60 maanden na de start van de overeenkomst;
b. u hebt alle vervallen maandbedragen betaald en hebt dus geen betalingsachterstanden;
c. bij de start van de overeenkomst was u jonger dan 65 jaar;
d. bij de start van de overeenkomst was u gezond: in de twaalf maanden daarvoor bent u niet behandeld voor een
ziekte, letsel, aandoening of klachten waarvoor een medische diagnose is gesteld of waarvoor behandeling
noodzakelijk was en/of is verricht. Tenzij uw overlijden hier helemaal los van staat. Uw nabestaanden moeten dit
met een verklaring van uw huisarts of behandelend specialist aantonen;
e. bij de start van de overeenkomst ontving u geen arbeidsongeschiktheidsuitkering. Tenzij de aandoening waarvoor u
deze uitkering kreeg, volledig los staat van de oorzaak van uw overlijden. Uw nabestaanden moeten dit met een
verklaring van uw huisarts of behandelend specialist aantonen.
21.2
Kwijtschelding geldt bovendien niet in de volgende gevallen:
a. als wij in de overeenkomst schriftelijk hebben vastgelegd dat kwijtschelding is uitgesloten;
b. u bent overleden door zelfdoding of aan de gevolgen van een poging tot zelfdoding;
c. u bent overleden doordat u actief hebt meegedaan aan oorlogshandelingen;
d. u stond niet ingeschreven met een adres en woonplaats in Nederland op het moment van overlijden.
21.3
Als u binnen 6 maanden na de start van de overeenkomst overlijdt - en dit is niet het gevolg van een ongeluk – dan geldt de
kwijtschelding niet.
22. Inleveren auto
22.1
Als de overeenkomst is afgelopen, moet u de auto inleveren op een met ons afgesproken locatie. U hebt nooit het recht om de
auto in uw bezit te houden.
22.2
Voordat de overeenkomst eindigt ontvangt u van ons de inleverrichtlijnen. Er wordt met u een afspraak gemaakt om een inspectie
van de auto uit te laten voeren op de afgesproken inleverlocatie. U tekent het innameverslag en daarna bent u niet meer
verantwoordelijk voor de auto.
22.3
U levert de auto schoon, compleet en schadevrij in, met de daarbij behorende sleutels, documentatie (zoals kentekencard en
APK formulier), eventueel de brandstofpas en overige zaken.
22.3
Er mogen geen extra accessoires, belettering of reclame op de auto aangebracht zijn. Is dit wel het geval, dan mogen wij de
kosten om deze zaken te verwijderen en / of de schade aan u in rekening te brengen.
22.4
Als u de auto niet op tijd inlevert, blijft de overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Wij mogen de auto
opeisen en een vergoeding in rekening brengen voor de kosten die wij hebben gemaakt.
23. Eindafrekening
Als de overeenkomst is afgelopen, maken wij een eindafrekening. Daarin is de verrekening van meer of minder gereden kilometers in
opgenomen.
24. Hebt u een klacht?
Hebt u een klacht over ons? Of over onze dienstverlening? Dan kunt u contact opnemen met ons. Dan kunt u bellen met onze afdeling
Customer Service, telefoonnummer (030) 605 98 20. Of u kunt een email sturen naar het mailadres: customer-mbfsnl@daimler.com.
25. Overige zaken
25.1
Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten voor privélease.
25.2
Wij mogen deze overeenkomst en de rechten en plichten die erbij horen, overdragen aan een ander. Wij informeren u schriftelijk
over een dergelijke overdracht.
25.3
U houdt zich aan de afspraken uit de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden Privélease. Tenzij wij samen uitdrukkelijk en
schriftelijk andere afspraken nakomen. Blijkt een onderdeel uit de overeenkomst niet geldig? Dan passen wij dit onderdeel aan
zodat het wel geldig is.
25.4
Kunt u de auto niet gebruiken? En hebt u daardoor schade? Meldt ons dat direct. Onze eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot
ten hoogste het leasetarief over de periode dat u de auto niet kunt gebruiken.
25.5
Wij nemen uw persoonsgegevens op in onze administratie. Wij gebruiken deze gegevens om u optimale service te kunnen bieden
en om u te informeren over onze aanbiedingen en acties. Wij geven uw gegevens alleen door aan anderen als dit mag of moet van
de wet. In ons Privacy Statement op www.mercedes-benz-financialservices.nl/privacy vindt u meer informatie en leest u hoe u
bezwaar kunt maken.

25.6
25.7

Verandert er iets in uw persoonsgegevens? Of verhuist u naar een ander adres? Dan geeft u dit meteen aan ons door.
Wij zijn wettelijk verplicht om al onze klanten te onderzoeken op risicofactoren die te maken hebben met witwassen van geld
en/of financiering van terrorisme als wij een overeenkomst sluiten en al hebben gesloten. Ook controleren wij regelmatig of onze
klanten voorkomen op algemeen toegankelijke sanctielijsten. Als uit ons onderzoek of controle blijkt dat er sprake is van een
onacceptabel risico dan sluiten wij geen overeenkomst of ontbinden wij de bestaande overeenkomst.
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