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LIDMAATSCHAPSEISEN 
 

1. Bedrijven die lid willen worden van de Vereniging ROB dienen binnen hun doelomschrijving te 
hebben omschreven dat ze met betrekking tot motorvoertuigen lease-activiteiten ontplooien of 
met betrekking tot motorvoertuigen reparatie- en onderhoudswerkzaamheden verrichten dan wel 
in geval van reparatie- en onderhoudswerkzaamheden vervangend vervoer leveren.   

 
Sectie ROB-leveranciers  
 

2. Bedrijven die lid willen worden van deze sectie dienen met het oog op het aantonen van hun 
professionaliteit te beschikken over een lidmaatschap van bijvoorbeeld: de Vereniging BOVAG òf  
de Vereniging VACO. Het Bestuur kan besluiten hiervan af te wijken.  Voor het aanvragen van het 
lidmaatschap dient het hiertoe bestemde formulier volledig te worden ingevuld en ondertekend. 
Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel dient te worden 
meegezonden.   

 
Sectie Leasemaatschappijen  

 
3. Bedrijven die lid willen worden van deze sectie dienen met het oog op het aantonen van hun 

professionaliteit een schriftelijke aanvraag in te dienen bij de vereniging onder overlegging van:  
 

a. een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;  
b. de volledige tekst van de statuten van de rechtspersoon;  
c. jaarrekening over de twee laatst verstreken boekjaren van de rechtspersoon die het 
lidmaatschap wenst te verkrijgen, inhoudende de balans met toelichting, de winst- en 
verliesrekening met toelichting, de overige gegevens en, indien aan de betrokken 
rechtspersoon verstrekt, de accountantsverklaring;  
d. een kopie van het register van aandeelhouders van de rechtspersoon – aanvrager dan wel 
een andere opgaaf van de aandeelhouders, met vermelding van aantal en soort(en) aandelen 
per aandeelhouder;  
e. een opgaaf van het aantal lopende (netto) operationele leasecontracten en 
(wagenpark)beheercontracten;  
f. een opgaaf van de gemiddelde contractduur;  
g. specimen(s) van de toegepaste (netto) operationele leasecontracten.   

 
De aanvraag wordt door de vereniging in behandeling genomen indien uit de toegezonden 
stukken blijkt dat de aanvrager tenminste vier jaren actief is in de autoleasebranche en een 
solide financiële positie heeft. De vereniging kan een accountantsverklaring vragen ter 
onderbouwing van de verstrekte (financiële) informatie; de kosten daarvan komen voor rekening 
van aanvrager. Een bedrijfsbezoek bij de aanvrager kan onderdeel uitmaken van de procedure.    

 
Het bestuur vormt zich een oordeel over de aanvrager op grond van de toegezonden stukken, het 
eventueel afgelegde bedrijfsbezoek en overige verkregen informatie. Bij het nemen van een 
besluit over de aanvraag wordt in belangrijke mate gekeken naar de continuïteit van de lease 
activiteiten, het tenminste vier jaren hebben voldaan aan de volgende voorwaarden: 
 

• operationele (service) autoleasing, dan wel professioneel wagenparkbeheer ten 
behoeve van derden als hoofdactiviteit; 
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• het op het gebied van reparatie, onderhoud en banden betreffende de beheerde 
objecten opereren voor eigen rekening en risico; 

• voldoende aansprakelijk vermogen en een zodanig rendement dat de continuïteit 
van de onderneming is gewaarborgd; 

• de kwaliteit van het management casu quo de aandeelhouders van onbesproken 
gedrag is en zij een gereputeerde kennis van de branche hebben; 

• het aantal (netto) operationele leasecontracten en (wagenpark)beheercontacten, 
waarbij de som uitkomt op ten minste vijfhonderd (500) eenheden. Het Bestuur 
kan besluiten hiervan af te wijken. 

 
4. Het bestuur van de Vereniging ROB kan besluiten tot het aspirant lidmaatschap als zij de 

verwachting heeft dat een potentieel lid op een door het bestuur te bepalen termijn aan de 
gestelde eisen van het lidmaatschap kan voldoen.   
 

5. Bedrijven geven aan zich onvoorwaardelijk te conformeren aan de van hen voor toepassing 
zijnde wet- en regelgeving.    

 
6. Bedrijven dienen zich onvoorwaardelijk te conformeren aan de inhoud van de statuten, de 

reglementen en besluitvorming van verenigingsorganen.       
 

7. Bedrijven dienen veranderingen in rechtsvorm, eigendomsverhoudingen, vestigingsadres en 
andere veranderingen in bedrijfsgegevens onverwijld schriftelijk aan het Verenigingssecretariaat 
door te geven.   

 
Bedrijven kunnen slechts met in achtneming van de daarvoor opgestelde richtlijnen van het beeld-
/woordmerk van de Vereniging gebruik maken. 


