
Deze leaseovereenkomst kan door u worden ontbonden in het geval een aanvraag tot 
subsidieverlening onder artikel 2.3.2 of 2.4.2 van de “Subsidieregeling Elektrische 
Personenauto’s Particulieren” wordt afgewezen of wordt uitgesteld. De ontbinding dient 
schri�elijk en binnen 14 dagen na de afwijzing of het uitstel van de aanvraag te geschieden.
Een brief of mailbericht gericht aan het overeengekomen contactadres van ons is voldoende.

Omdat beschikbaarheid en de prijsstelling van een personenauto door de fabrikant kan worden 
aangepast, kunnen wij deze leaseovereenkomst ontbinden in het geval de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland de termijn voor haar besluit verlengt of indien de toewijzing van de 
aanvraag wordt uitgesteld.

Partijen zijn alsdan gehouden alles te doen en na te laten om reeds verrichte (rechts)handelingen 
ongedaan te maken. Geen van de partijen is gehouden tot enige vergoeding van schade of kosten 
als de overeenkomst om deze redenen ontbonden wordt. U bent enkel gerechtigd tot ontbinding als 
u uw wettelijke en contractuele verplichtingen ter verkrijging van een positief besluit tot verlening 
van voormelde subsidie, bent nagekomen en indien u voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

Als de subsidieverstrekker na de aanvraag tot subsidieverlening en die tot subsidievaststelling 
aanvullende informatie wenst te verkrijgen, dan zult u deze onmiddellijk verstrekken. Wij zullen u van 
alle voor de aanvragen benodigde informatie voorzien, voor zover die bij ons bekend is.

Hoe sneller uw aanvraag tot subsidieverlening verwerkt is des te sneller kan uw auto worden besteld.

U kunt schri�elijk afzien van het recht op ontbinding van de leaseovereenkomst om reden van 
afwijzing of van uitstel van de subsidieaanvraag in het kader van de “Subsidieregeling Elektrische 
Personenauto’s Particulieren”.

U zal de aanvraag voor de subsidieverlening tijdig, dat wil zeggen binnen 10 werkdagen na 
het aangaan van de leaseovereenkomst, volledig en overeenkomstig de daarvoor gestelde 
voorwaarden bij de uitvoeringsinstantie van de subsidieregeling moeten indienen.

U zal de aanvraag tot subsidievaststelling zo spoedig mogelijk na tenaamstelling van het 
kenteken indienen.

U zal ons binnen 5 werkdagen na ontvangst informeren over de inhoud van de beschikkingen 
van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) tot aanvraag en die tot de vaststelling 
van de subsidie, alsmede omtrent eventuele berichtgeving rondom uitstel van de beslistermijn.

Ontbindingsvoorwaarden leaseovereenkomst inzake 
“Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren”


