
 

Aanvulling arbeidsovereenkomst inzake (het privégebruik van) de ter beschikking gestelde 
auto 
 
 
 
De ondergetekenden, 
 

1. [naam], gevestigd te [plaats], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], hierna te 

noemen: de werkgever; 

en 

2. [naam], wonende te [adres en woonplaats], in dienstbetrekking bij de werkgever, 

[personeelsnummer/geboortedatum], hierna te noemen: de werknemer; 

 
in aanmerking nemende, 

 dat werkgever aan werknemer ten behoeve van de uitoefening van zijn functie een auto ter 
beschikking stelt; 

 dat in dit verband onder auto wordt verstaan een {personen of bestel]auto als bedoeld in artikel 3 
van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992; 

 dat partijen hetgeen zij ter zake van deze terbeschikkingstelling zijn overeengekomen thans 
schriftelijk wensen vast te leggen; 

 
verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 
 
Artikel 1 Terbeschikkingstelling 
De werkgever stelt met ingang van [datum] de volgende auto aan de werknemer ter beschikking 
gesteld: 
Merk  : [invullen] 
Type  : [invullen] 
Kenteken : [invullen] 

 
Artikel 2 Gebruik 
1. De auto wordt aan de werknemer primair ter beschikking gesteld voor zakelijk gebruik in het kader 

van de uitoefening van zijn functie. Woon-werkverkeer wordt beschouwd als zakelijk gebruikelijk.  
2. Het is werknemer toegestaan de auto tevens voor privédoeleinden te gebruiken. Het is de 

werknemer niet toegestaan de auto te gebruiken voor commerciële doeleinden buiten zijn huidige 
dienstbetrekking met de werkgever. 

3. De werknemer houdt de auto in goede staat en zal zonder toestemming van de werkgever geen 
veranderingen aan of in de auto aanbrengen. De werknemer zal de auto deskundig en zorgvuldig 
(laten) gebruiken in overeenstemming met de overheidsvoorschriften en de hem gegeven 
gebruiks- en onderhoudsvoorschriften.  

4. De werknemer mag de auto niet vervreemden, belenen, verpanden, verhuren, in onderhuur geven 
of personen tegen betaling vervoeren. Carpoolen is wel toegestaan. De auto mag door 
gezinsleden, passagiers of andere werknemers van werkgever worden bereden mits slechts 
sprake is van incidenteel gebruik. 

 
Artikel 3 Eigen bijdrage 
De werknemer is voor het privégebruik van de auto [geen of een]eigen bijdrage verschuldigd aan de 
werkgever.  
 


