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INNAME RAPPORT LEASE AUTO 

GEGEVENS INGELEVERDE AUTO: 

Kenteken: Einddatum contract: 

Merk: Datum van inname: 

Type: Kilometerstand: 

Zijn de volgende zaken bij de ingeleverde auto aanwezig? 

Kentekencard: JA / NEE Originele en reserve sleutel: JA / NEE 

APK formulier: JA / NEE Instructie- en onderhoudsboekjes:  JA / NEE 

Brandstofpas: JA / NEE Meegeleaste accessoires:  JA / NEE 

Sleutelcode kaart: Ja / Nee Radiocode kaart: JA / NEE 

STAAT VAN DE AUTO: 

LekkerLeasen.nl maakt onderscheid tussen acceptabele en niet-acceptabele schades. Voor het juist 

vaststellen van het innamerapport is het van belang dat de auto van binnen en buiten schoon wordt 

ingeleverd. 

ACCEPTABELE SCHADE NIET ACCEPTABELE SCHADE 

Ondiepe krassen die door polijsten kunnen 

verdwijnen, met een lengte van max. 10cm, 

max. 1 per deel 

Schades die buiten de richtlijnen van 

acceptabele schades vallen 

Lichte schaafplekken die door polijsten kunnen 

verdwijnen 

Gebroken of beschadigde spiegels 

Schaafplek op een bumper van max. 2x5cm, 

max. 2 per bumper 

Aantasting van de lak die niet door polijsten kan 

verdwijnen (bijvoorbeeld door vogelpoep) 

Deukjes met een max. doorsnee van 2,5cm, 

max. 1 per carrosseriedeel 

Beschadigingen van binnenuit ontstaan 

Steenslag door normaal gebruik Gescheurd of gebroken verlichtingsglas 

 Ster, scheur of put in voorruit 

 Beschadigde band 

 Gescheurde of ernstig beschadigde velg of 

wieldop 

 Brandgaten, scheuren en gaten in dashboard 

en/of bekleding 

 Sterk vervuild interieur 

 

BESCHADIGINGEN: 

Is de auto volledig onbeschadigd?     JA / NEE     Omschrijf eventuele beschadigingen 

 

 

TECHNISCHE STAAT: 

Is de auto zonder technische gebreken?     JA / NEE  Omschrijf eventuele technische gebreken 

 

 

VERZORGING: 

Auto voldoende schoongemaakt:  Binnenkant     JA / NEE             Buitenkant     JA / Nee 
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Zorg er s.v.p. voor dat alle niet acceptabele schades zijn gemeld voordat de auto wordt ingeleverd. 

Mochten er bij inlevering toch niet gemelde, niet acceptabele schades aanwezig zijn, dan brengen 

wij u de volgende kosten in rekening: 

 
Polijsten per deel  € 30,00  Bekledingreparatie  € 120,00  

Polijsten volledig voertuig  € 120,00  Velgreparatie  € 120,00  

Inlakken (steenslag/kras)  € 30,00  Wieldop vervangen  € 20,00  

Spotrepair  € 100,00  Ruitreparatie (sterretje)  € 100,00  

Spuiten portier, kofferdeksel, 

v/a-scherm  

€ 400,00  Interieur reinigen  € 120,00  

Spuiten motorkap  € 450,00  Interieur reinigen per deel 

(stoel / bank)  

€ 50,00  

Spuiten dak  € 600,00  Plaatwerk / demontage / 

spuitwerk per uur  

€ 100,00  

Spuiten dorpel  € 250,00  Sleutel met handzender  € 250,00  

Spuiten dakstijl / raamstijl  € 200,00  Sleutel zonder handzender  € 175,00  

Spuiten spiegel  € 100,00  Vervanging kentekenbewijs  € 90,00  

Spuiten bumper  € 400,00  Vervanging kentekenbewijs + 

kentekenplaten  

€ 130,00  

Modelleren per deel (max. 3 

deukjes)  

€ 100,00  Anti-rook behandeling  € 65,00  

Kunststofreparatie (kras dashboard)  € 120,00  

Deze kosten gelden dus alleen bij niet gemelde en niet acceptabele schades die geconstateerd 

worden bij inlevering. Heeft u de niet acceptabele schades vooraf gemeld, dan wordt het eigen risico 

per schade evenement doorbelast. Zijn de herstelkosten lager dan het eigen risico dan geldt het 

bedrag van de herstelkosten.  

 

Voor akkoord berijd(st)er: Voor akkoord dealer: 

Naam: __________________________ Naam:                   __________________________ 

Handtekening: __________________________ Handtekening:      __________________________ 


