Innameprotocol
Inleverrichtlijnen voor personen- en bestelauto’s

Inleiding
Op een gegeven moment loopt uw leasecontract ten einde en moet u, als u geen koopoptie heeft of hier geen gebruik van maakt, de leaseauto weer inleveren. Bij de
inname van de leaseauto gaan wij de auto controleren op acceptabele- en niet-acceptabele schades. In deze procedure proberen wij u een zo duidelijk mogelijk beeld te
geven van de innameprocedure, inclusief een beschrijving van de acceptabele- en niet-acceptabele schades.

Op welke vestiging(en) wordt de auto ingenomen?
U levert de auto, inclusief alle accessoires die aanwezig waren toen u de auto afhaalde, in op één van de volgende vestigingen:
Gomes Alkmaar, Robbenkoog 2, 1822BB Alkmaar (072-5670400)
Gomes Zaandam, Rijder 3, 1507DP Zaandam (075-6554400)
Gomes Hoorn, Protonweg 2, 1627LD Hoorn (0229-547520)
Gomes Purmerend, Voltastraat 15, 1446VA Purmerend (0299-409770)
Gomes Beverwijk, Lijndenweg 34, 1951NC Velsen-Noord (0251-279940)
U dient zelf een afspraak te maken via het telefoonnummer van de vestiging waar u de auto graag wilt inleveren.

Denk bij het inleveren van de accessoires aan het volgende:















Alle sleutels, inclusief hoofdsleutel en reservesleutel(s)
Alle originele documenten, bijv. het instructieboekje
Hoedenplank, hoofdsteunen
Stroomkabels bij elektrische, hybride voertuigen
Onderhoudsboekje
Geldig APK-bewijs (indien van toepassing)
Radio codekaarten
Sd’s of Dvd’s voor satellietnavigatie (verwijder voor de veiligheid opgeslagen locaties, zoals uw huisadres)
Software voor het navigatiesysteem
Alle verwijderbare audioapparatuur (frontje van de radio)
Alle optionele accessoires van het voertuig (bijv. een trekhaak)
De volledige nooduitrusting die bij het voertuig werd geleverd (krik, kruissleutel, gevarendriehoek, EHBO-doos, enz.)
Het reservewiel moet in het voertuig aanwezig zijn en voldoen aan de wettelijke vereisten
De originele wieldoppen

Niet-acceptabele schades
Carrosserie
 Krassen langer dan 8cm
 Deuken groter dan 3cm
 Krassen en schaafschade door de lak heen op
de dorpel
 Ingebrande chemische neerslag
 Steenslagschade met roestvorming
 Gaten en/of scheuren in de bumpers

Interieur
 Vlekken in het interieur
 Brandgaten
 Scheur in de bekleding
 Gat in de bekleding
 Krassen
 Deuken of krassen
 Rook- of hondenlucht

Overig
 Gaten en/of stukken uit de verlichting
 Inbraakschade
 Afgebroken en/of verbogen spiegels
 Scheur(-en) in de voorruit
 Kromme velgen en/of stukken uit de velg

Een bestelauto (grijs kenteken) heeft op bepaalde punten meer acceptabele schade, omdat deze in het algemeen intensiever wordt gebruikt. Bij een bestelauto geldt wel
dat de laadruimte van een bestelauto mag niet verroest en/of gedeukt zijn.

Contact
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jasper Lammers
Tel: +31(0)72-567 04 15
E-mailadres: Jasper.Lammers@Gomes.nl

Bart Keijer
Tel: +31(0)6-539 809 90
E-mailadres: Bart.Keijer@Gomes.nl

