
 
Artikel 1 – ROB-servicepakket 

1.1 Bij het sluiten van de Lease is Werknemer verplicht om een reparatie-, onderhoud- en banden-
servicepakket (het “ROB-servicepakket”) voor de Leasefiets uit te kiezen. Voor wat betreft dit ROB-
servicepakket kan Werknemer kiezen uit één van de volgende opties: 
• Basis ROB-servicepakket: servicekosten in verband met reparatie-, onderhoud- en/of banden-

service worden vergoed tot een bedrag van € 100 inclusief btw per jaar. Servicekosten die dit 
bedrag overstijgen, komen voor rekening van Werknemer. Werknemer kan het Basis ROB-
servicepakket uitsluitend kiezen indien de Lease betrekking heeft op een stadsfiets. 

• Standaard ROB-servicepakket: servicekosten in verband met reparatie-, onderhoud- en/of 
banden-service worden vergoed tot een bedrag van € 150 inclusief btw per jaar. Servicekosten 
die dit bedrag overstijgen, komen voor rekening van Werknemer. Indien de Lease betrekking 
heeft op een E-bike, is minimaal het Standaard ROB-servicepakket vereist. 

• Premium ROB-servicepakket: alle servicekosten in verband met reparatie-, onderhoud- en/of 
banden-service worden vergoed. Werknemer betaalt hier géén extra kosten. Werknemer kan het 
Premium ROB-servicepakket niet kiezen indien de Lease betrekking heeft op een speed-pedelec, 
(e-)MTB, (e-)racefiets of een (e-)bakfiets. 
Serviceverzoeken die zijn ingediend tijdens de laatste 6 maanden van de Lease, worden door 
Leasemaatschappij beoordeeld en alleen gehonoreerd als het serviceverzoek noodzakelijk is ten 
behoeve van de veiligheid dan wel het goed functioneren van de Leasefiets. Als 
Leasemaatschappij van oordeel is dat de in de voorgaande zin bedoelde noodzaak ontbreekt 
(zulks in haar eigen discretie te bepalen), dan kan het serviceverzoek door Leasemaatschappij 
worden afgewezen.  

• Speed-pedelec ROB-service pakket: servicekosten in verband met reparatie-, onderhoud- en/of 
banden-service worden vergoed tot € 300 inclusief btw per jaar. Het speed-pedelec 
ROB-servicepakket zit standaard inbegrepen bij de keuze voor een speed-pedelec. Servicekosten 
die dit bedrag overstijgen, komen voor rekening van de Werknemer.  

1.2 Binnen de ROB-servicepakketten vallen alleen reparaties, jaarlijks onderhoud en/of service-
werkzaamheden die zijn veroorzaakt door slijtage en die invloed hebben op de gebruiksveiligheid dan 
wel het goed functioneren van de Leasefiets. 

1.3 Het ROB-servicepakket is een jaarlijks budget. Het is niet mogelijk om eventueel resterend budget mee 
te nemen naar het volgende jaar. 

Artikel 2 – Overschrijding ROB-servicepakket 
2.1 Voordat wordt gestart met de feitelijke uitvoering van een serviceverzoek, brengt Werknemer de 

Dealer op de hoogte van het feit dat de Leasefiets eigendom is van de Leasemaatschappij en dat 
de Dealer de kosten in eerste instantie niet bij Werknemer in rekening mag brengen. 

2.2 In het geval de Dealer door Werknemer wordt verzocht om – in het kader van het ROB-servicepakket 
– servicewerkzaamheden te verrichten met betrekking tot de Leasefiets, dan controleert de Dealer 
vóór aanvang van zijn werkzaamheden het bij Leasemaatschappij openstaande budget. 

2.3 In het geval de Dealer door Leasemaatschappij wordt geïnformeerd dat de kosten van bepaalde 
servicewerkzaamheden (geheel of gedeeltelijk) buiten het toepasselijke ROB-servicepakket vallen, 
dan moet de Dealer de Werknemer daarvan op de hoogte brengen. Werknemer dient er schriftelijk 
(bijvoorbeeld per e-mail) mee akkoord te gaan dat deze werkzaamheden (geheel of gedeeltelijk) 
voor zijn/haar eigen rekening komen en dat hij/zij de daarmee verband houdende factuur van de 
Dealer zal moeten voldoen. In het geval Werknemer daartoe niet bereid is, is de Dealer niet 
gerechtigd de servicewerkzaamheden uit te voeren. 

2.4 Indien – bij navraag van de Dealer bij Leasemaatschappij – blijkt dat de kosten voor de uitvoering 
van beoogde servicewerkzaamheden buiten het toepasselijke ROB-servicepakket vallen dan wel 
leiden tot overschrijding van het jaarlijks maximum budget, dan komen de kosten voor deze 
servicewerkzaamheden (geheel of gedeeltelijk) voor rekening van Werknemer. Werknemer zal 
vervolgens de daarmee verband houdende factuur van de Dealer moeten voldoen. 

 

Artikel 3 – Overige service voorwaarden bij regulier onderhoud en niet schade 
3.1 Reparaties die nodig zijn als gevolg van een gebeurtenis of schadevoorval als bedoeld in 

BIJLAGE 1: SERVICE VOORWAARDEN 



Verzekeringsvoorwaarden, worden beoordeeld en afgewikkeld conform de Verzekeringsvoorwaarden 
in bijlage 2. 

3.2 Aan het vervangen van banden als gevolg van normale slijtage zijn voor Werknemer geen kosten 
verbonden. De kosten van het vervangen van banden worden wel aan Werknemer doorbelast als er 
sprake is van onkundig gebruik van de Leasefiets of van buitensporige slijtage door bijvoorbeeld een 
structureel te lage bandenspanning. 

3.3 Vervangend vervoer, ter overbrugging van de periode waarin Werknemer niet over de Leasefiets kan 
beschikken vanwege de uitvoering van onderhoud, reparaties en het vervangen van banden, valt niet 
onder de Lease. De kosten van vervangend vervoer (huurfiets) komen voor rekening van Werknemer. 

3.4 De Leasemaatschappij is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of mogelijk verband houdt met 
de wijze waarop onderhoud- of reparatiewerkzaamheden zijn uitgevoerd. Werknemer kan hieraan geen 
opschortingsrechten ontlenen ten aanzien van de betalingsverplichtingen jegens de 
Leasemaatschappij. 

 


