Extra toelichting Grenke Leasing

•
•
•

Administratiekosten € 82,50
Verzekering. Deze wordt automatische afgesloten als de klant geen polis naar Grenke
stuurt, als de klant die is vergeten kan dit altijd nog achteraf gebeuren, dan crediteren wij
de verzekering factuur.
Klant moet 3 maanden van tevoren opzeggen, anders kan het contract met 6 maanden
worden verlengd.
Er wordt automatische geïncasseerd per maand of per kwartaal.
Het is OPERATIONAL LEASE.

•
•
  
Aanvragen lopen doorgaans via H. Cillekens. Er kan ook een mail gestuurd worden naar
service.eindhoven@grenke.nl. Ook dan wordt de aanvraag in behandeling genomen.
  
De klant heeft bij het einde van de basishuurperiode 3 opties:
  
1. Doorhuren (automatisch / stilzwijgend, indien men het contract niet opzegt en nog een tijd
van de spullen gebruik wil maken).
2. Eigenaar worden van het leaseobject (via H. Cillekens) en een afkoopvoorstel bij ons aan
te vragen.
3. Opzeggen / contract tijdig beëindigen en spullen retourneren aan GRENKE.
  
Afkoopvoorstel aanvragen:
Als de klant eigenaar wil worden van de objecten, kan men altijd via H. Cillekens een
afkoopvoorstel bij Grenke aanvragen.
  
De klant kan er ook altijd voor kiezen om uiteindelijk de spullen naar GRENKE te
retourneren. Als we de spullen hebben ontvangen zal ook het contract worden beëindigd. Het
contract dient echter wel, uiterlijk 3 maanden voor het einde van de basishuurperiode, door
de klant zelf schriftelijk te worden opgezegd via service@grenke.nl.
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