
Auto retour
Datum: Retourplaats:

Gegevens dealer Gegevens klant
Bedrijf Naam

Adres Adres

Postcode en plaats Postcode en plaats

Contactpersoon Contactpersoon

Telefoonnummer Telefoonnummer

Autogegevens
Merk Km.stand

Type Kleur

Kenteken Brandstof

Let op:
•  Indien de in de leaseovereenkomst 

opgenomen opties en accessoires, welke 
bij aflevering zijn overhandigd, dan wel 
de standaarduitrusting, niet aanwezig 
zijn/is, worden de vervangingskosten 
geheel doorbelast door jouw dealer.

•  Een uitgebreide inleverhandleiding 
plus de bijbehorende richtlijnen kun je 
downloaden via privatelease.renault.nl/
voorwaarden/ of is opvraagbaar per mail 
via klantenservice.nl@rcibanque.com. Je 
kunt hierin nalezen welke inleverschade 
als aanvaardbare gebruiksschade wordt 
gezien en voor welke schade dat niet het 
geval is. Het definitieve innamerapport 
wordt opgemaakt door de dealer bij 
wie je de auto inlevert. Dit is tevens de 
leverende dealer.

Innameformulier Renault Private Lease
Graag door de verantwoordelijke innamelocatie in laten vullen en door jou, als bestuurder van de auto, te ondertekenen.

Vanaf hier alléén in te vullen door Renault-dealer  (graag duidelijk omcirkelen)

Controle Aanwezig Controle Aanwezig
Kentekenbewijs deel A JA / NEE Krik JA / NEE

Kentekenbewijs deel B JA / NEE Evt. afstandsbediening. JA / NEE

Hoofdsleutel JA / NEE Evt radio JA / NEE

Reservesleutel(s) JA / NEE Evt. trekhaak  JA / NEE

Onderhoudsboekje JA / NEE Evt. handsfreeset JA / NEE

Reservewiel JA / NEE

Staat van de auto en toebehoren 
Inwendige staat  Schoon  Matig schoon  Vies  Extreem vies

Uitwendige staat  Schoon  Matig schoon  Vies  Extreem vies

Aanwezig in auto
Sleutel(s)  Stoelen compleet  Reservewiel  Onderhoudsboekje  Rolhoes

Hoofdsteun(en)  Alarmcertificaat  Kentekenbewijs 1A+1B  Instructieboekje  Navigatie-cd/SD-kaart

 Brandstofpas  APK-keuringsbewijs  Afneembare trekhaak  Bandenpompset

Technische gebreken   Nee Ja, namelijk

Interieur beschadigd  Nee Ja, namelijk

Opmerkingen

Schade Handtekening klant
Geef door middel van een kruisje de beschadigde delen op de auto aan:

Handtekening dealer

De auto moet worden afgemeld bij Renault Financial 
Services per e-mail op klantenservice.nl@rcibanque.com. 
Verhaalbare schades gaan ten koste van het eigen risico 
van de klant.
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