
 
 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op het onderdeel 24-uurs repatriëringsservice dat deel uitmaakt van 
de Lease. De Leasemaatschappij heeft de feitelijke 24-uurs repatriëringsservice uitbesteed aan FietsNED 
B.V. (“FietsNED”) en AA-team B.V. 

1. De 24-uurs repatriëringsservice is een service die aan de Werknemer het recht geeft op kosteloze 
repatriëring van de Leasefiets, berijder (die bevoegd is gebruik te maken van de Leasefiets) en 
maximaal één medereiziger vanaf de locatie waarop de Werknemer zich op dat moment bevindt. De 
service heeft als doel om reparatie en onderhoud aan de Leasefiets onder het ROB-servicepakket 
mogelijk te maken. Op het woonadres van de Werknemer bestaat geen recht op 24-uurs 
repatriëringsservice. 

2. De Werknemer heeft recht op repatriëring van zichzelf en maximaal één medereiziger tot een 
maximum van 25 km. De defecte Leasefiets zal (naar keuze van de Werknemer) worden vervoerd 
naar: (i) de meest nabijgelegen Dealer; (ii) het startpunt van de fietstocht; of (iii) de eindbestemming 
van de fietstocht. 

3. De repatriëringen worden uitsluitend geboden op (elektrische)(bak) Leasefietsen. 
4. De 24-uurs repatriëringsservice geeft uitsluitend recht op: (i) repatriëring in Nederland en/of België. 
5. Repatriëringen worden uitsluitend verricht vanuit plaatsen die vrij toegankelijk zijn voor de 

repatriëringsbus, dit ter beoordeling door FietsNED, AA-team en/of de AA-team monteur. 
6. Het recht op repatriëring gaat 24 uur na de dag van levering van de Leasefiets in en is van kracht 

gedurende de looptijd van de Lease voor de Leasefiets. 
7. Repatriëring wordt 24 uur per dag gedurende 365 dagen per jaar verleend. 
8. Werknemer heeft onbeperkt recht op kosteloze hulp per jaar in Nederland en/of België. 
9. De 24-uurs repatriëringsservice is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Repatriëring wordt 

uitsluitend geboden aan de berijder (die bevoegd is gebruik te maken van de Leasefiets)  en uitsluitend 
op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. 

10. Repatriëring kan uitsluitend worden ingeroepen via de repatriëring servicelijn van de 
Leasemaatschappij (telefoonnummer 088 112 1726). 

11. Annulering van de hulpaanvraag wanneer reeds een monteur is ingeschakeld, kan betekenen dat de 
reeds gemaakte kosten tot een maximum van € 75 in rekening worden gebracht. 

12. Indien de Werknemer betrokken is bij een ongeval waarbij sprake is van persoonlijk letsel, heeft de 
houder recht op letselschade advies en eventueel juridische bijstand van DAS Rechtsbijstand-
verzekeringen (te bereiken op telefoonnummer 020 651 7215). 

13. De 24-uurs repatriëringsservice heeft een duur die gelijk is aan de looptijd van de Lease voor de 
Leasefiets. Zodra de Lease eindigt, eindigt ook de 24-uurs repatriëringsservice. 
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