Gebruikersovereenkomst auto van de zaak
DE ONDERGETEKENDEN:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bedrijf BV, kantoorhoudende Straat 1, Stad
(postcode 1234 AB), te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door Voorbeeld Persoon, directeur,
hierna te noemen: “werkgever”;
en
de heer/mevrouw Ben Iemand, geboren op 16-09-1986, wonende te Laan 5, Dorp (postcode 9999 AA),

IN AANMERKING NEMENDE:

LD

hierna te noemen “werknemer”,

dat tussen partijen op 01-07-2014 een arbeidsovereenkomst is gesloten (hierna verder te noemen: de
Arbeidsovereenkomst);

dat werkgever aan werknemer voor de uitoefening van de functie van werknemer per 01-09-2018 een
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auto aan hem ter beschikking stelt;

dat partijen hetgeen zij dienaangaande zijn overeengekomen in het onderstaande schriftelijk wensen
vast te leggen;

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
Artikel 1. Aanvang

1.1. Werkgever zal aan werknemer voor de uitoefening van zijn functie per 01-09-2018 aan werknemer een
auto ter beschikking stellen (hierna te noemen: “de dienstauto”).

O

Artikel 2. Ontvangst

2.1. Bij de inontvangstname van de dienstauto zal een berijdersset aan werknemer worden overhandigd.
Deze set omvat:

O

een handleiding voor het gebruik en het onderhoud van de dienstauto;
declaratieformulieren;

kentekenbewijs deel I en II;

V

kopie van de assurantiepolis van de dienstauto;
brandstof-pas inclusief PIN-code;

Artikel 3. Kosten

3.1. Voor rekening van werkgever komen, met inachtname van het navolgende, in verband met de
dienstauto de navolgende kosten: aanschaffingskosten c.q. afbetaaltermijnen, wegenbelasting, kosten van
periodieke onderhoudssmeerkosten, brandstof- en oliekosten en noodzakelijke reparatiekosten.
3.2. Kosten ter zake van het gebruik van de dienstauto, die door de werknemer worden betaald, maar voor
rekening zijn van werkgever, worden door de werknemer bij werkgever gedeclareerd met het daarvoor
bestemde formulier en tegen overlegging van betalingsbewijzen.
3.3. Het tanken van brandstof zal door werknemer geschieden conform de door werkgever uitgevaardigde
en uit te vaardigen richtlijnen.
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verhuren, in onderhuur te geven, personen tegen betaling te vervoeren, of de auto te laten berijden door
andere personen dan zijn gezinsleden, medepassagiers of werknemers, die in dienst zijn van werkgever,
mits er slechts sprake is van incidenteel gebruik en deze personen in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.
Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1. Werknemer is aansprakelijk voor en vrijwaart voor zover nodig werkgever van:
alle schaden waarvoor de eigenaar van de dienstauto ingevolge artikel 185 Wegenverkeerswet
aansprakelijk mocht zijn;
alle kosten en boetes bij overtredingen en misdrijven begaan door direct of indirect gebruik van de
dienstauto door werknemer of een ander als bedoeld in artikel 'Onderhoud en gebruik';
schade door verlies van de dienstauto en/of de daarbij behorende documenten welke schade niet
vergoed wordt door een verzekeringsmaatschappij of het Waarborgfonds;
Waarborgfonds worden vergoed;

LD

andere schaden die om welke reden dan ook niet door een verzekeringsmaatschappij of het

door een verzekeringsmaatschappij of Waarborgfonds niet gedekte kosten en/of schaden aan
werknemer of derden, veroorzaakt door gebreken aan de dienstauto.
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reparatiekosten, die op grond van deze gebruikersovereenkomst niet voor rekening van werkgever

komen, zoals de reparatiekosten, veroorzaakt door onjuiste behandeling of onvoldoende onderhoud;
8.2. Door ondertekening van deze gebruikersovereenkomst machtigt werknemer werkgever tot inhouding
van de uit dit artikel voortvloeiende kosten op het salaris van werknemer.
Artikel 9. Verzekering en eigen risico

9.1. Werkgever neemt op zich er voor zorg te dragen dat de dienstauto all-risk zal worden verzekerd,
waarbij assurantie-uitkeringen ten goede komen van werkgever. De assurantiepremie (incl. belasting) zal
ten laste komen van werkgever.
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9.2. Accessoires die met inachtneming van het bepaalde in artikel 'Accessoires' door of namens de
werknemer voor eigen rekening zijn aangebracht zijn meeverzekerd, mits dit door werknemer gemeld is en
mits bij schade een aankoopnota overlegd kan worden.
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9.3. Ingeval schade is ontstaan aan de dienstauto, zal werknemer direct een schadeformulier opmaken en
dit formulier aan werkgever overhandigen ter aanmelding bij de assurantiemaatschappij.
9.4. Werknemer dient de door werkgever te geven instructies voor het doen herstellen van de schade op te
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volgen. Indien bij een schadegeval lichamelijk letsel is ontstaan en/of derden zijn betrokken, is werknemer
verplicht ervoor zorg te dragen dat door een daartoe bevoegd overheidsorgaan proces-verbaal is
opgemaakt of zodanige maatregelen, als in de verzekeringsvoorwaarden vermeld, zijn getroffen dat de
assuradeur op grond hiervan uitkering van de schadepenningen niet kan weigeren.
9.5. Bij elk schadegeval komt het in de assurantiepolis van de dienstauto het terzake geldende eigen risico
bedrag voor rekening van werknemer als eigen bijdrage voor privégebruik van de dienstauto. Dit bedrag zal
aan hem worden gerestitueerd indien, voor zover en zodra het bedrag op de tegenpartij is kunnen worden
verhaald.
Artikel 10. Vervangende dienstauto
10.1. De werkgever is zonder opgaaf van redenen te allen tijde gerechtigd voor de verdere duur van de
gebruikersovereenkomst een vervangende auto in te zetten.
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10.2. Werknemer heeft bij reparatie, onderhoud of andere omstandigheden waardoor de auto niet kan
worden gebruikt alleen recht op een vervangende auto indien hierin is voorzien in het leasecontract.
Werkgever zal zelf nimmer gehouden zijn om vervangend vervoer te regelen.
Artikel 11. Beëindiging
11.1. In de navolgende gevallen is werknemer verplicht de dienstauto op eerste afroep van werkgever aan
werkgever terug te (doen) bezorgen in welk geval deze gebruikersovereenkomst met onmiddellijke ingang
zal eindigen:
op het tijdstip dat de Arbeidsovereenkomst met werknemer is beëindigd;
op het tijdstip waarop werknemer langer dan 60 dagen aansluitend arbeidsongeschikt of anderszins op
non-actief is;
indien het rijbewijs van werknemer is ingetrokken:
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indien de Arbeidsovereenkomst minder dan 33 uur per week gaat bedragen;
per datum van zodanige intrekking; de werknemer dient van een ontzegging van de rijbevoegdheid,
al dan niet voorwaardelijk, onverwijld mededeling te doen bij werkgever en de duur van deze
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ontzegging mede te delen;

indien werknemer niet voldoet aan de verplichtingen zoals vastgelegd in deze gebruikers-overeenkomst:
per medegedeelde datum;

indien zulks vanuit oogpunt van bedrijfsbelang noodzakelijk is, zulks ter beoordeling door werkgever: op
datum mededeling hiervan aan werknemer;

11.2. Bij het einde van de gebruikersovereenkomst moet werknemer de auto in goede staat met alle
bijbehorende bescheiden, zoals genoemd in artikel 'Ontvangst', aanbieden op een door werkgever aan te
geven adres. Nalatigheid van werknemer dienaangaande maakt hem schadeplichtig. Door ondertekening
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van deze gebruikersovereenkomst machtigt werknemer werkgever tot inhouding van de hieruit
voortvloeiende kosten op het salaris van werknemer.
11.3. Bij beëindiging van de deelname aan deze regeling vóórdat het door werkgever ten behoeve van de
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werknemer gesloten contract met een leasemaatschappij is geëxpireerd, heeft de werknemer het recht te
kiezen uit de volgende mogelijkheden, te weten:
het desbetreffende leasecontract ongewijzigd van werkgever over te nemen (mits met instemming van
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de leasemaatschappij);

de dienstauto in eigendom te verwerven tegen de door de leasemaatschappij vastgestelde waarde bij
vrije verkoop;

de dienstauto over te laten nemen door de nieuwe werkgever van werknemer, op voorwaarde dat de
leasemaatschappij hiermee instemt.

11.4. Maakt werknemer van geen van deze keuzemogelijkheden gebruik dan komt de door de werkgever te
betalen afkoopsom voor rekening van de werknemer. Werknemer machtigt werkgever de te betalen
afkoopsom in mindering te brengen op het salaris als eigen bijdrage voor privégebruik.
Artikel 12. Beslag en maatregelen van derden
12.1. Indien beslag op de dienstauto wordt gelegd en in het algemeen indien derden maatregelen tegen de
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