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Van harte gefeliciteerd!
Allereerst van harte gefeliciteerd met uw nieuwe leasemotor! Dank voor het kiezen voor My Lease
Motor en welkom bij de familie!

Vanaf vandaag kunt u gebruik maken van onze dienstverlening. In deze handleiding vindt u alle
relevante informatie om u op weg te helpen en te houden. Mocht u aanvullende informatie willen
hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij wensen u alvast veel rijplezier met uw nieuwe
motorfiets.

Hoe bereik je My Lease Motor?
Uiteraard kunt u met al uw vragen omtrent het gebruik en functies van de motorfiets terecht bij uw
leverende dealer. Komt u er niet uit of heeft u een andere vraag dan helpen wij u graag. Neem dan contact
op met ons Biker Care Team. Wij zijn op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.30 uur bereikbaar.
Telefoon
E-mail

: bikercare@myleasemotor.com

Heeft u dringend hulp nodig vanwege bijvoorbeeld schade of pech dan kunt u terecht bij de
mobiliteitsservice van uw merk. Wij adviseren u om dit alarmnummer op te slaan in

Tips voor uw leasemotor
▪ Let bij het tanken goed op dat u de juiste brandstof tankt. En mocht u toch verkeerde brandstof

▪ Controleer regelmatig de banden op de juiste spanning, het oliepeil en de overige
vloeistoffen volgens het
▪ Meld elke schade – hoe klein ook – binnen 48 uur bij ons.
▪ Laat de onderhoudsbeurten uitvoeren door een officiële merkdealer.
▪ Zorg ervoor dat u altijd een schadeformulier bij u hebt.
Wij wensen u veel rijplezier!

Inhoud

Gebruik door derden

Verzekering
Vervangend vervoer
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Accessoires
Het is toegestaan om zelf accessoires te monteren. Wel dient u ons hierover vooraf te informeren. Ook
mogen bij verwijdering achteraf geen sporen of beschadigingen achterblijven. Voor verdere info omtrent
accessoires verwijzen wij graag naar de algemene voorwaarden Private Lease:
www.myleasemotor.com/documenten

Banden
Voor het vervangen van de banden kunt u een afspraak maken met uw dealer.

Brandstof
Heeft u per ongeluk een verkeerde brandstof getankt? Belt u dan direct het alarmnummer van uw
mobiliteitsservice of uw leverende dealer en start ingeen geval de motor. Het rijden met een
verkeerde brandstof in de tank kan namelijk grote schade

Declaraties
Kosten zoals schadereparaties in het buitenland, kunt u eenvoudig declareren via:
bikercare@myleasemotor.com

Diefstal
Meldt u diefstal direct aan ons en doe zo spoedig mogelijk aangifte bij de politie. Diefstal van
accessoires kunt u met een ingevuld schadeformulier melden. Ook dan is aangifte bij de politie nodig.

Documenten
Na ingebruikname van uw motorfiets ontvangt u van ons de volgende (digitale) documenten:
▪ Groene kaart (internationaal verzekeringsbewijs).
▪
▪ Machtiging buitenland (bewijs dat u de rechtmatige gebruiker van de motorfiets bent).
Nieuwe documenten kunt u telefonisch of per e-mail bij ons aanvragen.
Telefoon
E-mail

: bikercare@myleasemotor.com

Bent u de kentekencard kwijt?Neem dan contact met ons op. Dan vragen wij een nieuwe kentekencard voor
u aan.
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Gebruik door derden
Er is geen bezwaar tegen het gebruik van uw motorfiets door derden, zolang deze in het bezit zijn van
een in Nederland geldig rijbewijs en zorgvuldig met de motorfiets omgaan. Echter is verhuur / sharing
van de motor niet toegestaan.

Inleveren
Voordat uw leasecontract afloopt, ontvangt u van ons een inleverhandleiding. Hierin vindt u alle
www.myleasemotor.com/documenten

Onderhoud
In het instructieboekje van de fabrikant vindt u terug wanneer uw motorfiets een onderhoudsbeurt
nodig heeft. Maak hiervoor zelf tijdig een afspraak bij uw eigen of een officiële dealer. Controleert u
daarnaast regelmatigde de bandenspanning, het oliepeil en de overige vloeistoffen volgens het
instructieboekje van uw motorfiets.

Privacyverklaring
Uw privacy is voor ons erg belangrijk. Onze privacyverklaring is te raadplegen
www.myleasemotor.com/documenten

Schade
Meld schade binnen 48 uur bij ons door een volledig ingevuld Europees Schadeformulier naar ons toe
▪
▪
▪
▪
▪
▪

bij onenigheid of twijfel over de schuldvraag;
lichamelijk letsel bij de betrokkene(n);
als u drank- en/of drugsmisbruik bij de tegenpartij vermoedt;
als er onzekerheid is of de tegenpartij over een (geldige) verzekering beschikt;
in het geval van doorrijden na de aanrijding;
bij een aanrijding in het buitenland.
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Verzekering
In de leaseovereenkomst zijn standaard een WA-verzekering, een cascoverzekering en een

Houd er rekening mee dat uw eigendommen, goederen die u vervoert, losse privéaccessoires,
communicatieapparatuur en schade die u veroorzaakt tijdens het rijden van snelheidsritten en
wedstrijden of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen niet verzekerd zijn.
Uw motorfiets is bijna in alle Europese landen verzekerd. Welke landen dit zijn vindt u terug op de

Let op: de verzekering heeft alleen betrekking op de motorfiets.

Vervangend vervoer
Raadpleeg uw leaseovereenkomst om na te gaan of u recht heeft op vervangend vervoer.
De tekst uit dit document is afgeleid van de Algemene Voorwaarden Private Lease. Aan de inhoud kunnen
geen rechtenworden ontleend.
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Motorrijden
zonder Zorgen!

My Lease Motor
Bulk 19 – 5371 ML Ravenstein – Nederland
Biker Care +31 (0)85 048 21 06
Algemeen +31 (0)85 048 21 06
bikercare@myleasemotor.com
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