
MINI FINANCIAL SERVICES

Dit document is een addendum bij uw Operational Lease overeenkomst (hierna: Overeenkomst)  
met nummer                            

Met dit addendum krijgt u de mogelijkheid uw Overeenkomst onder voorwaarden voortijdig en zonder 
opzeggingsvergoeding te beëindigen nadat 12 maanden zijn verstreken na start van uw Overeenkomst.

Alle voorwaarden en condities uit uw Overeenkomst en de daarin vermelde voorwaarden blijven ingeval 
van een voortijdige beëindigen van uw Overeenkomst na 12 maanden onverkort gelden, zoals bijvoorbeeld 
het feit dat:

-  Eventuele meerkilometers (en/of indien overeengekomen eventuele minderkilometers) zullen worden 
afgerekend conform artikel 34 van de algemene voorwaarden Operational Lease.

- Uw opzegging per mail of per post naar ons gezonden dient te worden.  

- De wijze van inlevering. 

Indien u kiest om uw Overeenkomst na 12 maanden voortijdig te beëindigen gelden de volgende voor-
waarden in aanvulling c.q. afwijking op de Overeenkomst en de daarin vermelde voorwaarden:

-  Uw keuze om de Overeenkomst te beëindigen zal naast de in artikel 30 van de algemene voorwaarden 
Operational Lease reeds benoemde mogelijkheden, eveneens een mogelijkheid zijn om uw Overeen-
komst te laten eindigen. Mits er 12 maanden verstreken zijn na de aflevering van het voertuig.

-  De in artikel 31 sub b van de algemene voorwaarden Operational Lease benoemde opzeggingsvergoe-
ding ingeval van een voortijdige beëindiging geldt niet indien u ervoor kiest om uw Overeenkomst te 
beëindigen nadat 12 maanden zijn verstreken na aflevering van uw voertuig. 

-  Met het ondertekenen van dit addendum gaat u akkoord met een modelafhankelijke maandelijkse  
meerprijs die u deze flexibiliteit garandeert. Modelafhankelijk wil zeggen €25,- voor een MINI Hatch  
3- en 5-deurs, MINI Cabrio en de MINI Electric, €35,- voor de MINI Countryman en MINI Clubman.  
De genoemde prijzen zijn exclusief btw en de meerprijs is inbegrepen in uw leaseprijs.

-  Uw Overeenkomst wordt als opgezegd beschouwd wanneer u aan alle verplichtingen uit uw  
Overeenkomst heeft voldaan, het voertuig is ingeleverd bij een innamepunt en afgemeld is bij  
MINI Financial Services. De einddatum van uw Overeenkomst is de dag waarop het voertuig is  
ingeleverd en geaccepteerd.
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-  Indien u echter uw Overeenkomst voor het bereiken van het tweede leasejaar (d.w.z. binnen 12 maan-
den) wilt beëindigen dan geldt artikel 31 sub b (derde alinea) van de algemene voorwaarden Operational 
Lease. U dient dan het verschil tussen de boek- en de handelswaarde van het voertuig te betalen.  
Ook betaalt u een vergoeding voor winstderving en de extra kosten die wij moeten betalen. Deze  
vergoeding is 10% van het verschil tussen de boek- en de handelswaarde. Onze administratie geldt  
als dwingend bewijs.

-  Uw Overeenkomst heeft een maximale looptijd van 48 maanden en kan niet worden verlengd. 

-  Na voortijdige beëindiging van uw Overeenkomst kan er geen nieuw MINI Flex Lease contract worden 
afgesloten tot 12 maanden na de vroegtijdige beëindiging.

- MINI Flex Lease kan niet worden afgesloten op MINI John Cooper Works modellen. 

 
Wij wensen u veel rijplezier met uw MINI! 

BMW Financial Services Nederland B.V. BMW Financial Services Nederland B.V.

Datum Datum

N.J. Brownrigg J.C. Klages
CEO CFO

Ter aanvaarding en bevestiging van het bepaalde in dit addendum: 

Handtekening Leasenemer:   

Naam: 

Datum:
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