Algemene Voorwaarden
Operational Lease

ALGEMENE VOORWAARDEN OPERATIONELE LEASE
Artikel 1 Algemeen
1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prijsopgaven en op de tussen Lessor en Lessee tot
stand gekomen individuele leasecontract(en), hierna: leasecontract(en), welke integraal deel uitmaken van de
mantelovereenkomst welke als samengesteld geheel in het hiernavolgende zullen worden aangeduid als:
“overeenkomst(en)”.

1.2

Alle aanbiedingen en prijsopgaven door Lessor zijn vrijblijvend tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

1.3

Overeenkomsten tussen Lessor en Lessee komen tot stand op het moment dat de mantelovereenkomst en/of het (de)
leasecontract(en) namens lessor en namens lessee, door de daartoe bevoegde vertegenwoordiger is (zijn)
ondertekend.

1.4

Lessor behoudt zich het recht voor de overeenkomst aan te passen c.q. aan te vullen, indien dit schriftelijk is
overeengekomen door partijen.

1.5

Op de overeenkomsten tussen lessor en lessee zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing. Lessor wijst
uitdrukkelijk de door lessee eventueel eerder van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand.

1.6

Onder “auto(‘s)” wordt in deze voorwaarden verstaan de in het leasecontract omschreven auto(‘s) of ander object in
standaarduitvoering voorzien van tussen lessor en lessee in het leasecontract overeengekomen extra uitrusting.

Artikel 2 Eigendom
2.1

Lessor is en blijft steeds eigenaar, in de ruimste
zin van het woord, van de auto(‘s), terwijl cliënt
daarvan slechts het gebruiksrecht verkrijgt.
Juridisch zal lessor aangemerkt worden als
enige eigenaar van de auto(‘s).

2.2

Het is lessee uitdrukkelijk verboden de auto(‘s)
te vervreemden, te verpanden of anderszins te
bezwaren, te verhuren of enigerlei wijze aan
derden, tenzij gemachtigd door lessor, in gebruik
te geven, of voor een ander doel te gebruiken
dan waarvoor de auto(‘s) bestemd dan wel
ingericht c.q. geschikt is.

2.3

Indien derden ten opzichte van de auto(‘s)
rechten willen doen gelden of maatregelen
treffen zal lessee en/of berijder hen terstond
doen blijken van het eigendomsrecht van lessor
en zal hij en/of de berijder lessor daarvan binnen
24 uur in kennis stellen en zo nodig zelf
voorzieningen daartegen treffen

2.4

Lessor zal voor de bescherming van haar
rechten alle door haar nodig beoordeelde
maatregelen- na voorafgaand overleg ook ten
name van lessee- kunnen treffen. De kosten van
deze maatregelen zullen voor rekening van
lessee zijn, tenzij de aanleiding tot die

maatregelen gelegen is in een omstandigheid
welke uitsluitend aan lessor is toe te rekenen.
Lessee zal de voor zijn rekening komende
kosten op eerste verzoek aan lessor voldoen.
Indien een auto(‘s) langer dan een maand uit de
macht van lessee mocht zijn (buiten toedoen van
lessor) zal lessee aan lessor de boekwaarde van
de auto(‘s) op haar eerste verzoek vergoeden,
onverminderd de overige rechten van lessor.

KOOP EN AFLEVERING
Artikel 3 Koop van de auto(‘s)
3.1

Lessor zal de in het leasecontract omschreven auto(‘s) met toebehoren, hierna te noemen “(de) auto(‘s)” kopen bij de
door lessee opgegeven dealer, tenzij anders overeengekomen. Indien aflevering van de auto(‘s) later geschiedt dan
de door lessee gewenste afleveringsdatum alsmede indien de auto(‘s) niet of niet meer verkrijgbaar is in de
specificatie als vermeld, kan lessee daaraan geen afspraak tegenover lessor ontlenen. Aangegeven levertijden zullen
nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen. Na de eigendomsoverdracht door de dealer aan lessor zal lessor de
auto(‘s) in gebruik geven aan lessee, gelijk laatstgenoemde de auto(‘s) in gebruik zal nemen voor de
overeengekomen duur van het gebruiksrecht.

Artikel 4 Aflevering
4.1

Iedere auto(‘s) wordt afgeleverd in standaarduitvoering, voorzien van de door lessee schriftelijk opgegeven extra
uitrusting. Lessee kan geen aanspraak maken jegens lessor indien de uitrusting van de auto(‘s) niet toereikend is voor
het gewenste gebruik van de auto(‘s) door lessee. De aflevering vindt plaats bij de dealer naar keuze of bij lessor
indien dit van te voren is overeengekomen. De eventuele kosten van transport naar lessor zijn voor rekening van
lessee.

4.2

Aflevering dient plaats te vinden door middel van ondertekening door lessee of berijder van het daartoe bestemde
ontvangstbewijs in tweevoud, waarop tenminste het kenteken, chassisnummer en datum van aflevering worden
vermeld, alsmede de kilometerstand bij aflevering.

4.3

Lessee erkent dat verklaringen van de berijder omtrent de ontvangst, aflevering, inname en de staat van de auto(‘s)
geacht worden mede namens lessee te zijn afgelegd.

4.4

De auto(‘s) wordt geacht te zijn afgeleverd in staat van nieuw tenzij anders op het ontvangstbewijs is vermeld en door
lessee of de berijder is bekrachtigd door ondertekening van het ontvangstbewijs. Lessee kan geen aanspraken doen
gelden ten aanzien van gebreken welke niet op het ontvangstbewijs zijn vermeld of indien het ontvangstbewijs niet
rechtsgeldig of door de berijder is ondertekend.

Artikel 5 Accessoires
5.1

Het aanbrengen van andere accessoires dan de in het contract vermelde, reclamebelettering en/of veranderingen van
welke aard dan ook, onverminderd het bepaalde in het art. 7, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke
toestemming van Lessor; de kosten daarvan, ook die van eventuele verplichte keuringen in verband daarmede, zal
lessee rechtstreeks aan de leverancier c.q. dealer voldoen, ook indien deze accessoires van overheidswege verplicht
mochten worden gesteld, tenzij deze kosten in de leasetermijnen zijn inbegrepen. Lessor dient te allen tijde vooraf
schriftelijke toestemming te geven voor het aanbrengen van een trekinrichting aan de auto(‘s), tenzij reeds in het
leasecontract overeengekomen.

5.2

Accessoires zijn alleen dan meeverzekerd, indien lessor zulks schriftelijk heeft bevestigd aan lessee en daarvoor
verschuldigde verzekeringspremie is voldaan door lessee, al dan niet door middel van verhoging van de leasetermijn.

5.3

Indien op grond van nieuwe wettelijke maatregelen en/of voorschriften, ontstaan na het afsluiten van het
leasecontract, toevoeging van accessoires benodigd is, zijn deze voor rekening van lessee.

Artikel 6 Accessoires bij einde leasecontract
6.1

Uitsluitend accessoires die lessee op eigen kosten heeft laten aanbrengen en waarvan verwijdering geen zichtbare
beschadiging van de auto(‘s) ten gevolge heeft, mogen door of namens lessee voor eigen rekening bij inlevering en/of
inname van de auto(‘s) worden verwijderd.

6.2

Lessor zal evenwel, bij expiratie of beëindiging van het leasecontract, uit welke hoofde dan ook, steeds gerechtigd
zijn, accessoires, belettering etc. welke door lessee op eigen kosten zijn aangebracht te (doen) verwijderen voor
rekening van lessee, zonder gehouden te zijn het verwijderde aan lessee ter beschikking te stellen of daarvoor aan
lessee enige vergoeding te betalen.

6.3

Lessor is voorts nimmer gehouden tot enige vergoeding of vervanging ter zake van, om welke reden dan ook, niet
verwijderde accessoires.

Artikel 7
Reclamebeschilderingen,
betimmeringen e.d.
7.1

Reclamebeschilderingen, betimmeringen e.d.
kunnen op verzoek worden aangebracht. De
kosten hiervan zijn te allen tijde ten laste van de
lessee en moeten per vervaldatum van de hierop
betrekking hebbende factuur worden voldaan al
dan niet door middel van verhoging van de
leasetermijn.

7.2

De kosten van het verwijderen en in originele
staat brengen, bij expiratie of beëindiging van de
overeenkomst uit welke hoofde dan ook, zijn
eveneens voor rekening van lessee en dienen
met de eindafrekening te worden voldaan, tenzij
deze kosten schriftelijk in het leasecontract zijn
inbegrepen.

GEBRUIK(SRECHT)
Artikel 8 Het gebruiksrecht
8.1

De looptijd van een leasecontract vangt aan op het moment waarop de auto(‘s) ter beschikking van lessee wordt
gesteld. Door bij de aflevering in ontvangst (doen) nemen van de auto(‘s) erkent lessee de betrokken auto(‘s) in
goede staat, zonder waarneembare gebreken en met de benodigde bescheiden te hebben ontvangen. Het
leasecontract eindigt wanneer de overeengekomen looptijd verstreken is of wanneer de betreffende auto(‘s)
tenietgaat of de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd ingevolge artikel 34 of artikel 35 van deze voorwaarden.
Indien de auto(‘s) tenietgaat door diefstal, verduistering, inbeslagname of verlies eindigt het leasecontract 30 dagen
na melding daarvan aan lessor.

8.2

Vaststelling van het aantal met de auto(‘s) gereden kilometers geschiedt door middel van de kilometerteller van de
auto(‘s), onverminderd het dienaangaande bepaalde in artikel 30 “kilometerteller”.

Artikel 9 Gebruik van de auto(‘s)
9.1

Lessee zal de auto(‘s) deskundig (doen) gebruiken, als een goed huisvader, voor het doel waarvoor deze is bestemd
en uitgerust, met name zal het voor de auto(‘s) vastgestelde laadvermogen niet worden overschreden en zal de
auto(‘s) nimmer mogen worden gebruikt voor: snelheidsproeven, prestatieritten, rijden op gesloten circuits, rijden op
het strand (in verband met zout of brak water) etc.

9.2

De auto(‘s) zal uitsluitend worden bereden door personen met een naar Nederlands recht geldend rijbewijs.

9.3

Lessee is er verantwoordelijk voor dat er geen wijziging aan de gedaante van de auto(‘s) zal plaatsvinden, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van lessor.

9.4

Rij onderricht, vervoer van personen en/of goederen tegen betaling is slechts toegestaan indien dit inherent is aan de
bedrijfsvoering van lessee, voorts mag de auto(‘s) niet buiten het gebied worden gebracht waartoe de dekking van de
verzekering blijkens het internationaal motorrijtuigen verzekeringsbewijs (groene kaart) is beperkt, evenmin mag de
auto(‘s) worden gebruikt voor doeleinden en op een wijze waarvoor de verzekering geen dekking biedt. Voorts is
lessee gehouden in landen buiten Europa, waaronder mede te verstaan de voormalige U.S.S.R, in het bezit te zijn
van een geldige internationale Reis- en Kredietbrief van de ANWB of te zijn toegetreden tot een andere overeenkomst
met een internationale hulpverlener ter dekking van de kosten en organisatie van hulpverlening in het buitenland.

9.5

De auto(‘s) mogen nimmer buiten Europa gebracht worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van lessor.

9.6

Lessee draagt er zorg voor dat de auto(‘s) onderhouden wordt volgens de voorschriften, zoals is neergelegd in de
handleiding en het onderhoudsschema (serviceplan) van de fabriek/importeur/dealer en voorts te gebruiken
overeenkomstig het lease-constructieboekje voor de berijder van een lease-auto van lessor. Lessee is verplicht zelf
zorg te dragen de auto(‘s) aan te bieden voor alle wettelijk voorgeschreven keuringen, waaronder met name maar niet
uitsluitend, APK- en LPG- keuringen. Lessee zal zorgen voor onderhoud, herstel, vervanging van onderdelen etc. op
kosten van lessor, voor zover een en ander niet is ontstaan door schuld van lessee en/of personen voor wie hij
verantwoordelijk is.

9.7

Lessee zal met name zorgvuldig dienen te letten op de voorgeschreven hoeveelheid en soort koelvloeistof, olie,
remvloeistof, accuvloeistof en een deugdelijke verlichting en bandenspanning.

9.8

De auto(‘s) mogen nimmer gebruikt worden voor het vervoeren van gevaarlijke en/of explosieve stoffen, tenzij vooraf
schriftelijk overeengekomen met lessor.

9.9

Lessee zal voorts, redelijkerwijs, zorgdragen voor de doelmatige beveiliging van de auto(‘s) tegen diefstal, brand en
beschadiging. Voor zover de kosten met betrekking tot gebruik van de auto(‘s) voor rekening zijn van lessee, zal
lessee ervoor zorgdragen dat desbetreffende crediteuren prompt worden voldaan.

9.10

Gebruik: De lessee zal alle op de auto(‘s) van toepassing zijnde regelgeving, gebruiksvoorschriften en instructies, met
name die met betrekking tot milieu en/of veiligheid, strikt inachtnemen en naleven. Voor alle schades die voortvloeit
uit het niet of niet volledig in achtnemen of naleven van bovengenoemde regelgeving, gebruiksvoorschriften en
instructies, is de lessee aansprakelijk.

BEPALINGEN TER ZAKE DE WIJZIGING VAN
(ONDERDELEN) VAN DE LEASETERMIJNEN
Artikel 10 Leasetermijnen
10.1

De te betalen leasetermijnen zijn samengesteld uit de hieronder uitgewerkte prijscomponenten:

Afschrijving, eventueel inclusief afschrijving BPM (Belasting Personenauto’s en Motorrijwielen),

Rente,

Motorrijtuigenbelasting (of Houderschapsbelasting),

Assurantie,

Reparatie, onderhoud en vervanging van banden,

Vervangend vervoer,

Administratiekosten,

Beheervergoeding,

eventuele Brandstofadministratiekosten en

Diverse kosten, indien althans is overeengekomen dat deze componenten deel uit maken van de leasetermijnen.

10.2

De berekeningen van de leasetermijnen zijn gebaseerd op het prijspeil op de datum, zoals vermeld in het
leasecontract bij calculatiedatum.

10.3

In het leasecontract is in eerste aanleg geen rekening gehouden met eventuele inruil van een auto(‘s). De
gebruikelijke inkoopcondities van lessor zijn dan ook doorslaggevend tenzij een inruilregeling vooraf is
overeengekomen.

Artikel 11 Afschrijving
11.1

Waardevermindering van de auto(‘s) in de tijd en door het normale gebruik van de auto(‘s), komt tot uitdrukking in de
afschrijving. Deze is gebaseerd op de bij lessor gebruikelijke bedrijfseconomische en fiscale grondslagen.

Artikel 12 Rente
12.1

Over de gedurende de looptijd van de overeenkomst afnemende investeringen en vooruit-betaalde kosten wordt bij
lessor de gebruikelijke renteberekening toegepast.

Artikel 13 Houderschapsbelasting (motorrijtuigenbelasting)
13.1

Voor de door lessee geleaste auto(’s) zal lessor de verschuldigde houderschapsbelasting voldoen.

13.2

Indien door wijzigingen in de specificatie van de auto(‘s), tenzij vanwege de importeur, hetzij door herkeuring van de
auto(‘s), hetzij door inbouwen van een LPG installatie, hetzij vanwege andere aanpassingen, het verschuldigde
bedrag aan houderschapsbelasting wijzigt, zal lessee gehouden zijn dit verschil aan lessor te vergoeden, vanaf het
moment dat de wijziging is opgetreden.

Artikel 14 Administratiekosten en beheersvergoeding
14.1

Bij het afsluiten van het leasecontract en gedurende de looptijd van het leasecontract worden de commerciële en
administratieve handelingen verricht. Een deel van de kilometerprijs en de leasetermijn wordt gereserveerd als
dekking voor de daaruit ontstane kosten.

Artikel 15 Prijsaanpassingen
15.1

Lessor is gerechtigd, tijdens de duur van het gebruiksrecht, de hoogte van de leasetermijnen aan te passen wegens
eventuele prijswijzigingen van de in artikel 10 genoemde prijscomponenten, zodra en vanaf het tijdstip dat deze zich
voordoen, evenwel met dien verstande:
15.1.1
Dat de afschrijving slechts kan worden gewijzigd, indien de definitieve prijzen afwijken van de in het
leasecontract vermelde catalogus- en/of optionele prijzen, welke steeds vrijblijvend zijn, en
15.1.2
Dat de rente niet kan worden aangepast indien het gebruiksrecht van de auto(‘s) aanvangt binnen 1 maand
na calculatiedatum. Is deze periode langer dan 1 maand dan kan de rente worden aangepast aan de
wijzigingen van het interbancair 3 jaar Interest Rate Swap, indien deze wijzigingen optreden na de in het
leasecontract vermelde datum, maar voor de datum waarop het gebruiksrecht van de auto(‘s) aanvangt, en
15.1.3
Dat de in artikel 20 genoemde kosten van reparaties, periodiek onderhoud en banden zijn gebaseerd op
een gemiddeld gebruik van een geleasde auto(‘s) en gebaseerd op het ten tijde van het afleveren van de
auto(‘s) geldende prijspeil. Lessor is gerechtigd de leaseprijs gedurende de looptijd te herzien indien
afwijkend gebruik, naar oordeel van lessor daartoe aanleiding geeft, dan wel gedurende de looptijd
prijswijzigingen plaatsvinden. Bij de berekening van deze prijswijzigingen zal lessor uitgaan van de
betreffende prijsindexcijfers van het CBS, relevante gegevens verstrekt door de BOVAG alsmede eigen
gegevens van lessor. Bedoelde wijzigingen zullen jaarlijks, per ultimo van het kalenderjaar door lessor
worden berekend en kunnen over de dan nog niet verstreken contractduur door lessor in de leaseprijs aan
lessee worden doorberekend.
15.1.4
Dat prijswijzigingen van de houderschapsbelasting, assuranties, leges, belastingen en andere van
overheidswege toegestane prijswijzigingen, intergraal zullen kunnen worden doorgevoerd vanaf het tijdstip
dat die wijzigingen zich voordoen,
15.1.5
Dat lessor eveneens gerechtigd is tot prijswijziging, indien zich, buiten de macht van lessor gelegen
omstandigheden voordoen, welke lessor nopen tot prijswijziging.

15.2

Indien zich na inwerkingtreding van een individuele leasecontract veranderingen voordoen in enige van
overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen – waaronder tevens begrepen de in de leaseprijs
meegecalculeerde en op de exploitatiebegroting van de lease-auto van invloed zijnde Belastingen Personenauto’s en
Motorfietsen (BPM) en houderschapsbelasting – welke veranderingen, waren zij op het tijdstip van het aangaan van
de leasecontract bekend geweest, in de leaseprijs zouden zijn doorgerekend, dan is lessor gerechtigd de leaseprijs
aan te passen, eventueel met terugwerkende kracht tot het moment van ingang van de verandering(en).
De uit deze aanpassingen voortvloeiende nabetaling door lessee of terugbetaling door lessor is onmiddellijk door
lessee c.q. lessor verschuldigd.

15.3

Prijswijzigingen ingevolge artikel 15.1 worden van kracht vanaf het moment van de hieruit voortvloeiende
nabetalingen. Deze zijn onmiddellijk door lessee aan lessor verschuldigd. Deze prijswijzigingen zullen aan lessee
doorberekend worden door lessor, hetzij door middel van een tussentijdse aanpassing, eventueel met terugwerkende
kracht van de leasetermijn(en), met ingang van de eerste dag van de maand volgend op het tijdstip van wijziging,
hetzij door middel van afzonderlijke factuur, hetzij door middel van verrekening in de eindafrekening.

15.4

Geen der partijen is gerechtigd, in geval van wijziging, deze overeenkomst te beëindigen.

Artikel 16 Meer-/Minderkilometers
16.1

De berekening van de leasetermijnen is gebaseerd op het door de lessee in het leasecontract aangegeven geraamde
aantal te rijden kilometers per jaar. Lessor zal gerechtigd zijn periodieke controle uit te oefenen conform het bepaalde
in artikel 31 en is gerechtigd tenminste 1 maal per jaar, op een door lessor te bepalen tijdstip, de meer- /
minderkilometers af te rekenen.

16.2

Meerkilometers: Indien het aantal gereden kilometers, geëxtrapoleerd per jaar per auto, het in het leasecontract
opgegeven jaarverbruik op enig moment overtreft, is lessee boven de overeengekomen maandelijkse leasetermijnen,
de in het leasecontract vermelde prijs per kilometer verschuldigd. Verplichtingen hieruit
voortvloeiende dienen per vervaldatum van de desbetreffende factuur te worden voldaan. Lessor is eveneens tot
verrekening gerechtigd bij expiratie of beëindiging van de overeenkomst uit welke hoofde dan ook.

16.3

Minderkilometers: Indien na controle blijkt, dat lessee minder kilometers per jaar heeft gereden dan in het
leasecontract opgegeven jaarverbruik, is lessor aan lessee de in het leasecontract vermelde prijs per kilometer
verschuldigd. Het door lessee teveel betaalde wordt verrekend met de toekomstige leasetermijnen, hetzij verrekend
bij expiratie of beëindiging van de overeenkomst uit welke hoofde dan ook.

Artikel 17 Contractwijziging
17.1

Indien door opgave van lessee ingevolge artikel 16.1 of anderszins mocht blijken dat het door lessee in feite gereden
aantal kilometers 10% of meer afwijkt van het in de leasecontract genoemde aantal (jaarlijks), heeft lessor het recht
om met terugwerkende kracht tot het moment van aanvang van het leasecontract de leaseprijs te herberekenen en
aan lessee in rekening te brengen op basis van het alsdan gebleken verreden en/of te verrijden aantal kilometers. Bij
deze berekening zal lessor onder meer rekening houden met de gebleken noodzaak tot verhoging van de kosten van
afschrijving, onderhoud en rente.

BEPALING TER ZAKE VAN DIENSTVERLENING
Artikel 18 Assurantie
18.1

Terzake van de auto(‘s) wordt door lessor een WA-verzekering afgesloten en zal tevens zorgdragen voor een
cascodekking. De van toepassing zijnde Algemene Verzekeringsvoorwaarden zijn opvraagbaar en liggen ter inzage
op het kantoor van de lessor. Lessee verklaart bovendien dat er geen andere of meerdere verzekeringen, al dan niet
van oudere datum zijn noch worden afgesloten ten aanzien van de auto(‘s). Per auto is een Schade Verzekering
Inzittenden afgesloten. De van toepassing zijnde Algemene Verzekeringsvoorwaarden zijn opvraagbaar en liggen ter
inzage op het kantoor van de lessor.
Tevens is er ene hulpverleningspakket van toepassing op basis van Reglement Hulpverlening.

18.2

Lessee verklaart er zich bovendien mee bekend en akkoord, dat alle kosten en/of schaden ten gevolge van een
ongeval met, aan of door de auto(‘s) hetzij schade aan partijen of derden, welke niet door de
verzekeringsmaatschappij als ter hare worden erkend, voor rekening zijn van lessee, die lessor voor alle
aansprakelijkheid ter zake vrijwaart.

18.3

Tenzij anders overeengekomen is het door lessee verschuldigde bedrag aan eigen risico het laagste standaard eigen
risico zoals vermeld in de polisvoorwaarden welke op deze overeenkomst van toepassing zijn. Het eigen risico voor

geel kenteken auto(‘s) bedraagt € 150,00 per gebeurtenis en voor grijs kentekenauto(‘s) W.A.-schade € 250,00 per
gebeurtenis en Cascoschade € 250,00 per gebeurtenis tenzij anders is overeengekomen. Indien de bestuurder van
het motorrijtuig jonger is dan 24 jaar geldt per gebeurtenis, boven het op het in leasecontract genoemde eigen risico,
een extra eigen risico van €100,00.
18.4

Wijziging van de verzekeringspremie kan door lessor overeenkomstig artikel 15 “prijsaanpassingen” worden
doorberekend. Indien het schadeverloop van lessee en/of een van de berijders daartoe aanleiding geeft en/of de
verzekeringsmaatschappij en/of lessor eenzijdig de verzekeringspremie en/of het eigen risico verhogen, zijn deze
verhogingen voor rekening van de lessee.
Deze verhogingen zijn van kracht 30 dagen na kennisgeving hiervan aan lessee.

18.5

Lessee draagt voor de gehele duur van het leasecontract het risico voor de auto(‘s).

18.6

Indien assurantie verzorgd door lessee:
Lessee is verplicht de auto(‘s) voor rekening van lessee te verzekeren en gedurende de gehele leaseperiode
WA/Casco verzekerd te houden op basis van door lessor goed te keuren verzekeringsvoorwaarden en door voor
lessor aanvaardbare verzekeraars. De auto(‘s) moet, ten behoeve van lessor, tenminste verzekerd zijn en blijven
tegen het risico van verlies (diefstal en verduistering daaronder begrepen), vernietiging en schade door welke oorzaak
ook alsmede tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid van lessor en lessee. Lessor dient in de
verzekeringsovereenkomst te zijn aangemerkt als eerste begunstigde, waarvan ten genoegen van lessor op de
betreffende polis aantekening moet worden gemaakt. De verzekering/de verzekerde som moet ten minste dekken de
totale vervangingswaarde/cataloguswaarde van de auto(‘s) in geval van verlies, vernietiging of onherstelbare schade
en in geval van gedeeltelijk verlies of herstelbare schade, de kosten van herstel en zonodig van vervanging van
onderdelen van de auto(‘s).

18.7

Lessee verbindt zich jegens lessor alle in de verzekeringsovereenkomst(en) gestelde voorwaarden stipt na te komen
en de premies en overige bedragen die verschuldigd zijn of zullen worden uit hoofde van de door lessor afgesloten
verzekering(en) stipt en volledig te zullen voldoen en lessee zal op eerste verzoek van lessor aan lessor bewijs van
premiebetaling en/of de polis (ter inzage) verstrekken.

18.8

In geval van verlies, vernietiging van of schade aan de auto(‘s) is lessee verplicht terstond daarvan lessor en de
verzekeraar in kennis te stellen. De schaderegeling met verzekeraar zal door lessor in overleg met lessee worden
afgewikkeld.

Artikel 19 Schademelding
19.1

Iedere schade, vermissing c.q. diefstal welke al dan niet door schuld van lessee aan de auto(‘s) en/of derden is
toegebracht, moet onmiddellijk aan lessor door lessee worden gemeld en direct daarna schriftelijk worden bevestigd
door middel van het daarvoor bestemde Europees Schadeformulier (Uiterlijk 2 werkdagen).

19.2

Voorts dient lessee alle brieven, bescheiden en exploten welke hij te dezer zake ontvangt onverwijld aan lessor door
te zenden. De lessee is verplicht de door lessor en de assuradeur gegeven instructies stipt op te volgen en aan hen
alle medewerking te verlenen tot spoedige regeling van de schade. Lessee zal zich onthouden van alle handelingen,
toezeggingen en verklaringen waaruit erkenning van de verplichting tot schadevergoeding kunnen worden afgeleid en
in het algemeen zich onthouden van alles wat de belangen van lessor en/of de assuradeur zou kunnen schaden.

19.3

Als schademelding, waarbij derden zijn betrokken, worden aangemerkt, die gebeurtenissen waarvan door een
daartoe bevoegd overheidsorgaan een proces-verbaal is opgemaakt en/of waarbij zodanige maatregelen zijn
getroffen, dat de assuradeur op grond daarvan tot betaling van de schadepenningen overgaat. Wanneer de
verzekeringsmaatschappij op grond van het ontbreken van bovengenoemd proces-verbaal en/of andere noodzakelijke
gegevens niet tot in behandelingneming van een schade of niet tot uitkering van een schade mocht overgaan, zal
lessee voor de daarvoor ontstane schade jegens lessor aansprakelijk zijn.

Artikel 20 Reparatie, Onderhoud en Banden (ROB)
20.1

De kosten van mechanisch onderhoud, reparatie en vervanging van onderdelen, waaronder banden, accu’s,
smeermiddelen aan het gebruik van de auto(‘s) verbonden, en voor zover naar het oordeel van importeur(s) en/of
terzake kundige derden, zoals ANWB, KNAC, BOVAG, etc., ontstaan uit normale slijtage, zijn voor rekening van
lessor.

20.2

Reparaties welke een bedrag van € 150,00 excl. BTW niet te boven gaan, kunnen door lessee zonder toestemming
van lessor worden opgedragen, doch uitsluitend aan een erkende dealer van dat merk, of een door lessor erkende
derde, tenzij vanwege het dringend karakter van de reparatie het niet meer verantwoord is de weg naar een officiële
dealer af te leggen. Indien deze reparatie door lessee contant wordt betaald zal verrekening per omgaande
plaatsvinden tegen overlegging van de desbetreffende nota en het bewijs van betaling van deze nota. Indien de nota
niet op naam van lessor is gesteld zal het BTW bedrag niet worden vergoed.

20.3

Reparaties die € 150,00 excl. BTW te boven gaan, zullen vooraf door lessor dienen te worden goedgekeurd. Indien
deze reparaties zonder voorafgaande toestemming van lessor worden uitgevoerd, zijn de kosten voor deze reparaties
geheel voor rekening van lessee .

20.4

Aangebrachte onderdelen, niet zijnde accessoires die lessee op eigen kosten heeft laten aanbrengen, worden en
blijven eigendom van lessor.

20.5

Winterbanden: Indien dit is opgenomen in het leasecontract geldt de volgende regeling. Wisselen van de banden
dient te gebeuren in de maanden maart/April en Oktober/November. Lessor wijst een bandenbedrijf aan waar de
banden gekocht en vervangen/opgeslagen dienen te worden. De kosten voor het wisselen van de banden worden
separaat doorbelast. Mocht lessee niet op tijd de banden wisselen, behoudt lessor zich het recht voor hiervoor kosten
in rekening te brengen.

Artikel 21 Reparatie in het buitenland
21.1

Indien de auto(‘s) buiten Nederland mag worden gebruikt en in het buitenland de reparatie en/of vervanging van
onderdelen noodzakelijk mochten blijken en indien lessor daartoe toestemming heeft gegeven, dienen deze door
lessee te worden betaald doch zal tussen lessor en lessee verrekening plaatsvinden, exclusief eventuele buitenlandse
belastingen, op basis van de werkelijk gemaakte kosten, na overlegging van een gespecificeerde en gedateerde nota
alsmede bewijs van betaling van die nota, waarop het kentekennummer en de kilometerstand van de auto(‘s) en de
dag der reparaties staan vermeld. Indien de nota niet op naam van lessor is gesteld zal het BTW bedrag niet worden
vergoed.

Artikel 22 Tijdelijk vervangende auto(‘s)
22.1

In binnenland: Behoudens afwijkende afspraken in het leasecontract en/of bijlagen komen partijen overeen dat
lessor aan lessee zo spoedig mogelijk een vervangende auto(‘s) ter beschikking zal stellen bij schaden en reparaties
aan de in lease gegeven auto(‘s), die naar verwachting langer dan 24 uur duren. Lessor bepaalt de keuze van de
vervangende auto(‘s) en levert deze in Nederland af op een, in overleg en/of door lessor, aan te geven adres.
Vervangend vervoer voor 1 dag en/of het inzetten van vervangend vervoer ter vervanging van auto(‘s) met een grijs
kenteken en exceptionele modellen geschiedt uitsluitend naar keuze van lessor en zal tegen werkelijke kosten worden
afgerekend. Alle bepalingen van deze mantelovereenkomst zijn ten aanzien van de vervangende auto(‘s) eveneens
van toepassing. Lessor behoudt zich het recht voor zonder vergoeding harerzijds een auto(‘s) met een andere soort
motorbrandstof in te zetten.
In buitenland: Indien het reglement hulpverlening op grond van artikel 23 van toepassing is, heeft lessee bij pech en
schade in Europa (met uitzondering van voormalige U.S.S.R.) tevens recht op een vervangende auto(‘s) als de
reparatie naar verwachting langer dan 48 uur gaat duren.

22.2

Voor de verrekening van de meer-/minderkilometers (Artikel 16) worden de kilometers met een vervangende auto(‘s)
afgelegd beschouwd als te zijn afgelegd met de lease-auto(‘s) en worden dientengevolge aan het desbetreffende
leasecontract toegerekend. Een vervangende auto wordt alleen beschikbaar gesteld bij reparatie en schadereparaties
binnen Nederland, tenzij anders overeengekomen.

22.3

Indien de auto niet door lessor is verzekerd, is, tenzij anders overeengekomen, het beschikbaar stellen van een
vervangende auto op kosten van lessor zonder haar uitdrukkelijke toestemming bij schadereparaties uitgesloten.

22.4

Indien als gevolg van een oorzaak als omschreven in artikel 24.5 de auto(‘s) vervangen dient/dienen te worden door
(een) tijdelijk vervangende auto(‘s), zullen de kosten hiervan geheel voor rekening van lessee zijn.

Artikel 23 Hulpverlening
23.1

Het reglement hulpverlening volgens de polisvoorwaarden is op de leasecontracten slechts van toepassing indien
artikel 18; Assurantie, en artikel 20; reparatie, onderhoud en banden ongewijzigd van kracht zijn.

23.2

Indien met betrekking tot deze artikelen een afwijkende regeling is getroffen zal het Reglement Hulpverlening analoog
aan die regeling worden toegepast.

BEPALINGEN TER ZAKE VAN AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 24 Aansprakelijkheid
24.1

Lessor is niet aansprakelijk jegens lessee voor schade, door welke oorzaak dan ook aan de zijde van lessee of
derden opgelopen in verband met door lessor ter beschikking gestelde auto(‘s), tenzij de schade haar oorzaak vindt in
opzet of grove schuld van lessor of van haar personeel, waarvan lessor zich bedient bij uitvoering van de
overeenkomst met dien verstande, dat lessor in zodanig geval uitsluitend aansprakelijk is voor directe materiele
schade, en dat deze aansprakelijkheid is beperkt tot een totaal bedrag van maximaal € 2.500.000,00 per gebeurtenis
of reeks van gebeurtenissen.

24.2

In geen geval is lessor aansprakelijk voor indirecte schade of immateriële schade, uit welke hoofde dan ook aan de
zijde van lessee en/of derden opgelopen, veroorzaakt aan de auto(‘s), of door werking of niet werking van de auto(’s).
Bovendien zal lessor nimmer aansprakelijk zijn voor schade en kosten, wanneer die voortvloeien uit vertraging in de
ter beschikkingstelling van de auto(‘s), al dan niet na het uitvoeren van reparatie- en/of onderhoud- en/of
schadereparatiewerkzaamheden. Lessee conformeert zich aan de eventuele garantievoorwaarden van de
fabrikant/importeur of dealer.

24.3

Lessee is aansprakelijk voor het verloren gaan van de bij de auto(‘s) behorende documenten. De daaruit
voortvloeiende kosten en/of waardevermindering van de auto(‘s) komen voor rekening van lessee.

24.4

Lessee is en blijft aansprakelijk voor de verkeersovertredingen en misdrijven, welke door hem en/of de berijder van de
auto(‘s) met deze auto(‘s) worden begaan.

24.5

Schade- en/of reparatie- en/of onderhoudskosten, voortvloeiende uit het niet zorgvuldig nakomen van de
verplichtingen in deze overeenkomst, in het bijzonder omschreven in artikel 9 en/of 20, zullen geheel voor rekening
van lessee zijn.

Artikel 25 Vrijwaring
25.1

Indien door middel van of in verband met de auto(‘s) aan derden schade wordt berokkend, vrijwaart lessee lessor
tegen alle aanspraken van derden te dien zake.

Artikel 26 Schade en kosten
26.1.1

Kosten van stalling, parkeergelden, eventuele sleepkosten van de auto(‘s) en/of vervoer van inzittenden en lading en
schade welke niet door de verzekering worden gedekt, door onoordeelkundig gebruik en/of handelingen door welke
oorzaak dan ook en voor schade wegens verbeurdverklaring van de auto(‘s), al dan niet door schuld van de lessee,
zijn voor rekening van lessee.

Artikel 27 Total loss
27.1

Bij zodanige ernstige beschadiging van een auto(‘s) dat deze volgens de polis- en verzekeringsvoorwaarden en/of
naar oordeel van assuradeuren en/of lessor niet herstelbaar is (total loss), zal het leasecontract met betrekking tot de
desbetreffende auto(‘s) worden beëindigd met terugwerkende kracht per schadedatum nadat definitieve vaststelling
van het total loss door een door lessor aan te wijzen onafhankelijke deskundige heeft plaatsgevonden, onverminderd
de rechten en plichten elders in deze voorwaarden bepaald.
Artikel 36.3, 36.4 en 36.6 zijn in dit geval van overeenkomstige toepassing.

BETALINGSVERPLICHTINGEN EN CONTROLE
Artikel 28 Betalingsverplichtingen
28.1

Tijdens de duur van het gebruiksrecht van de auto(‘s) is lessee maandelijks aan lessor de overeengekomen
leasetermijnen verschuldigd. De maandelijks door lessee aan lessor te betalen leasetermijnen zijn bij vooruitbetaling
op de eerste dag van elke kalendermaand verschuldigd. Alle overige bedragen welke lessor gerechtigd is aan lessee
in rekening te brengen, zijn verschuldigd per vervaldatum van de factuur. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen
als fatale termijnen.

28.2

Lessee verleent tot wederopzegging aan lessor een machtiging om van zijn bank- en/of girorekening datgene te
incasseren dat lessee aan lessor op enig tijdstip is verschuldigd. Een en ander vindt plaats conform de voorschriften
en procedures van de Bankgirocentrale B.V.

28.3

Een leasetermijn welke betrekking heeft op een gedeelte van een maand zal naar evenredigheid worden berekend en
zal, indien dit gedeelte niet aanvangt op de eerste dag van die maand, verschuldigd zijn per vervaldatum van de
desbetreffende factuur.

28.4

Het feit dat een auto om enigerlei reden niet kan worden gebruikt heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen
van lessee jegens lessor.

28.5

Lessee is niet gerechtigd betalingen aan lessor geheel of gedeeltelijk op te schorten, te staken of te weigeren, of
ontbinding van de overeenkomst te vorderen of op enigerlei wijze jegens lessor aanspraak te maken op
schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook, indien door lessee geen gebruik van de auto(‘s) kan worden gemaakt,
in geval van eventuele ondeugdelijkheid van de auto(‘s), eventuele nalatigheid of onzorgvuldigheden van dealer van
het desbetreffende merk, onder meer bij de uitvoering van zijn reparatie- onderhoudswerkzaamheden en/of bij ter
beschikking stellen van een vervangende auto etc..

28.6

Onverminderd de overige bepalingen van de overeenkomst blijven de leasetermijnen tenminste verschuldigd tot het
moment van inlevering of inname van de desbetreffende auto.

28.7

Lessee zal zich nimmer kunnen beroepen op verrekening of enige korting ten aanzien van door hem aan lessor
verschuldigde bedragen. Lessor heeft het recht bedragen, die door lessee met betrekking tot het gebruik van de
auto(‘s) verschuldigd zijn en niet in leasetermijn zijn inbegrepen, te voldoen aan de betreffende crediteuren. Lessor
zal vervolgens de genoemde bedragen aan lessee in rekening kunnen brengen. Alle genoemde bedragen zijn
exclusief BTW. Betalingen door lessee dienen inclusief BTW te geschieden.
Lessor zal de hoogte van de vordering op lessee bewijzen door uittreksel uit de boeken van lessor.

Artikel 29 Wanprestatie/Nalatigheid
29.1

Door het verstrijken van een betalingstermijn of een termijn voor de nakoming van enige andere verplichting, is lessee
zonder ingebrekestelling in verzuim. Bij niet tijdige c.q. niet volledige betaling van enig door lessee aan lessor
verschuldigd bedrag zal lessee over dat bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn, gerekend vanaf de vervaldag tot
en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand zal gelden.

29.2

Bovendien is lessor bij overschrijding van de betalingstermijn gerechtigd 20% met een minimum van € 50,00 van het
niet betaalde bedrag wegens buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

29.3

Lessor is bovendien gerechtigd alle gerechtelijke incassokosten en de kosten van juridische bijstand aan lessee in
rekening te brengen.

29.4

Ten gevolge van wanprestatie of nalatigheid van lessee heeft lessor het recht te allen tijde van lessee te verlangen
dat meerdere leasetermijnen als zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van lessee worden gestort.

Artikel 30 Kilometerteller
30.1

De kilometerteller is verzegeld. Defecten aan kilometerteller moeten uiterlijk binnen 24 uur door lessee worden
gemeld aan lessor, en dienen zo spoedig mogelijk gerepareerd te worden.

30.2

Het aantal gereden kilometers, afgelegd in de periode waarin de kilometerteller defect is, wordt door lessor
vastgesteld op basis van het geraamde jaarverbruik, zoals in het betreffende leasecontract is omschreven, of op basis
van het laatst bekende gemiddelde jaarkilometrage.

Artikel 31 Periodieke controle
31.1

Lessee is gehouden de van lessor ontvangen kilometer opgavenvermelding, bevattende het verzoek om inlichtingen,
naar waarheid ingevuld, ondertekend en binnen 14 dagen na dagtekening aan lessor te retourneren.

31.2

Daarnaast is lessee gehouden lessor of een door lessor aan te wijzen gemachtigde, te allen tijde in staat te stellen de
auto(’s) te onderzoeken en er voor te zorg dragen dat lessor of een door haar aan te wijzen gemachtigde daartoe alle
plaatsen kan betreden, waar de auto(‘s) zich ook bevindt, een en ander om controle uit te oefenen op de staat waarin
de auto(‘s) verkeert.

31.3

Indien de lessee niet voldoet aan deze verplichting, zal lessor gerechtigd zijn de kilometerstand in te schatten en op
basis daarvan een voorlopige afrekening te maken, welke afrekening lessee na opgave door lessor gehouden is te
voldoen.

Artikel 32 Boetes
32.1

Alle van overheidswege opgelegde en/of te leggen lasten c.q. boetes zijn voor rekening van lessee.

32.2

Lessee vrijwaart lessor tegen alle aanspraken op grond van overtredingen van wetten, verordeningen en geldende
bepalingen betrekking hebbende op de staat en het gebruik van de auto(‘s). Indien lessor toch voor deze
overtredingen wordt aangesproken, zal lesoor de kosten daarvan aan lessee in rekening brengen.

Artikel 33 Voor rekening van lessee
33.1

Kosten voor brandstof, behoudens indien de kosten daarvan als prijscomponent in de leaseprijs zijn inbegrepen,
wassen, poetsen, inwendig reinigen van de auto(‘s) en dergelijke, reparatie aan eigen accessoires, alsmede stalling,
parkeer- en tolgelden, zijn voor rekening van lessee.

33.2

Kosten in verband met de vervanging van de brandstofpas (ad € 25,00 exclusief BTW) en/of kentekenbewijzen (ad
€ 100,00 exclusief BTW), welke tijdens de duur van het leasecontract ten gevolge van diefstal, verlies of anderszins
uit de macht van lessee raken, zijn voor rekening van lessee.

EINDE EN INNAME VAN DE AUTO(‘S)
Artikel 34 Tussentijdse beëindiging
34.1

Lessor is gerechtigd –onder inname van de auto(‘s)- het leasecontract en eventueel ook de andere met lessee
gesloten leasecontracten, na deugdelijke ingebrekestelling, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder tot enige
schadevergoeding jegens lessee gehouden te zijn, met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd haar recht
op volledige schadevergoeding:
34.1.1
Indien lessee enige uit deze overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen niet, niet tijdig of niet
volledig nakomt, in het bijzonder zijn betalingsverplichtingen; Indien zich na oordeel van lessor
omstandigheden voordoen, welke haar verhaalsmogelijkheden op lessee in ernstige mate hinderen of in
gevaar brengen;
34.1.2
Indien lessee zijn bedrijfsuitoefening staakt, surseance van betaling aanvraagt, aangevraagd wordt, of
faillissement aanvraagt of aangevraagd wordt;
34.1.3
Bij overlijden van natuurlijke personen, of vestiging in het buitenland;
34.1.4
Bij onder curatele stelling;
34.1.5
Bij inbeslagname van roerende of onroerende goed en/of beslaglegging op de auto(‘s);
34.1.6
Bij ontbinding of liquidatie of stillegging van het bedrijf van lessee;
34.1.7
Indien lessee op enigerlei wijze de vrije beschikking over het gehele of gedeelte van zijn vermogen verliest;
34.1.8
Indien de eventuele ten behoeve van lessor door lessee en/of derden verstrekte zekerheden naar het
oordeel van lessor onvoldoende zijn geworden;
34.1.9
Indien blijkt dat de door lessee verstrekte informatie over bedrijfsvoering van lessee substantieel afwijkt van
de werkelijkheid;
34.1.10 Indien de verzekeringsovereenkomst, om welke reden dan ook wordt beëindigd, alsmede indien de
assuradeur, om welke reden dan ook, niet overgaat tot uitkering van de schadepenningen;
34.1.11 In geval van tenietgaan van de auto(‘s) door welke oorzaak dan ook, waaronder diefstal en verduistering,
alsmede zodanige beschadiging van de auto(‘s), dat herstel niet meer is gerechtvaardigd, zulks ter
uitsluitende –en partijen bindende- beoordeling van een door lessor aan te wijzen deskundige.

34.2

Ingeval van tussentijdse beëindiging ingevolge artikel 34.1 is lessee verplicht direct de auto(‘s) bij lessor in te leveren.
Bij gebreke van tijdige inlevering is lessor of een door haar aan te wijzen derde gerechtigd tot inname van de auto(‘s)
over te gaan op kosten van lessee.

34.3

In geval van tussentijdse beëindiging ingevolge artikel 34.1 is lessee aan lessor een onmiddellijk opeisbare
schadevergoeding verschuldigd gelijk aan het totaal der voor het leasecontract(en) verschuldigde aantal
overeengekomen leasetermijnen, voor zover deze niet reeds door lessee is betaald, onverminderd het bepaalde in
andere artikelen van deze voorwaarden.

34.4

Lessor zal over het bedrag van deze termijnen restitutie verlenen, voor zover het bedrag der termijnen, de schaden en
interessen van lessor overtreft. Indien de schaden en interessen van lessor het bedrag der termijnen te boven gaat,
blijft lessee het verschil alsnog aan lessor verschuldigd

Artikel 35 Tussentijdse beëindiging in overleg
35.1

In geval van voortijdige inlevering is lessee gehouden aan lessor een vergoeding te betalen, zijnde het voor lessor
nadelige verschil tussen de op dat moment geldende overnameprijs gebaseerd op de afschrijving, als genoemd in
artikel 11, en de door lessor te realiseren verkoopprijs. Lessee heeft tijdens de duur van het contract het recht de
auto(‘s) à contant voor de overnameprijs te kopen. Een eventuele koop van de auto(‘s) zal geschieden zonder dat
lessor enige vorm van garantie en of coulance kan verlenen. Lessor wijst uitdrukkelijk reeds nu de eventueel (eerder)
van toepassing verklaarde inkoopvoorwaarden van lessee van de hand. Kosten van de houderschapsbelasting
(motorrijtuigenbelasting), die vanwege koop van de auto(‘s) na expiratie van het leasecontract ontstaan, zijn voor
rekening van lessee.

Artikel 36 Inlevering en inname van de auto(‘s)
36.1

De looptijd van een leasecontract vangt aan op het moment van aflevering van de auto(‘s) en eindigt wanneer de
looptijd zoals overeengekomen verstreken is, dan wel het totaal aantal kilometers zoals overeengekomen verreden is.
Wanneer door een afwijking tussen het aantal gereden kilometers per jaar en het geschatte jaarkilometrage het
leasecontract eerder eindigt dan de overeengekomen looptijd, treedt het te dien zake bepaalde in artikel 17 van deze
mantelovereenkomst in werking, hetzij in geval van tussentijdse ontbinding ten gevolge van het bepaalde in de
artikelen 34 of 35, is lessee gehouden de auto(‘s) in goede, gereinigde staat met uitzondering van normale slijtage af
te leveren aan het bedrijf van lessor, tenzij anders overeengekomen.

36.2

Bij gebreken van tijdig inlevering, is lessor of een door haar aan te wijzen derde gerechtigd tot inname van de auto(‘s)
over te gaan, op kosten van lessee. Lessee verleent lessor en/of een door lessor aan te wijzen derde reeds nu
toestemming tot het betreden van terreinen en gebouwen etc. van lessee teneinde tot inname van de auto(‘s) over te
gaan.

36.3

Bij inname van een auto(‘s) dient lessee erop toe te zien dat er een innamerapport door lessor of namens lessor
wordt opgemaakt, hetwelk door of namens lessee, indien akkoord, dient te worden getekend. Lessee kan ten opzichte
van lessor geen aanspraken doen gelden bij het ontbreken van een innamenrapport of in geval van onvolledigheid
van het innamenrapport.

36.4

Bij inname dient lessee in ieder geval het kentekenbewijs deel 1a en 1b en, indien van toepassing, het
overschrijvingsbewijs aan lessor te overhandigen op straffe van een boete van maximaal € 500,00 exclusief BTW,
welke direct bij de eindafrekening in rekening wordt gebracht.

36.5

Ongemelde schaden, welke bij inname op basis van expertise aan de auto(‘s) worden geconstateerd, zijn voor
rekening van lessee. Lichte schaden in de vorm van krasjes, putjes, welke op basis van expertise in totaliteit niet meer
dan € 200,00 exclusief BTW bedragen, worden aangemerkt als gebruikersschaden en zijn niet voor rekening van
lessee.

36.6

Tevens is lessee gehouden ontbrekende delen dan wel accessoires en/of slijtage, niet ontstaan door normaal gebruik,
direct aan lessor te vergoeden. Dit geldt ook voor waardevermindering in verband met beletteringen, accessoires en
betimmeringen, welke op verzoek van lessee zijn aangebracht aan de auto(‘s).
Lessee heeft nimmer enig retentierecht ten opzichte van de auto(‘s)

Artikel 37 Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)
37.1

In geval van overmacht is lessor gerechtigd te hare keuze en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de
mantelovereenkomst en/of het leasecontract te annuleren, hetzij haar verplichtingen uit de mantelovereenkomst en/of
leasecontract op te schorten, totdat de betreffende overmacht opgehouden heeft te bestaan, zonder dat lessor tot
enige schadevergoeding gehouden is.
Onder overmacht wordt mede verstaan niet tijdig aanlevering door importeur/fabriek/leverancier/gebruiker aan lessor,
belemmerende overheidsmaatregelen, bijvoorbeeld: opvordering op last van de overheid, werkstaking,
personeelsgebrek, beschadiging van de auto(‘s) tussen het moment van het sluiten van de overeenkomst en het
moment van aflevering, maatregelen van derden, onvrijwillig bezitsverlies.

DIVERSEN
Artikel 38 Nietige
bepalingen
38.1

In het geval dat enige bepaling van deze
overeenkomst door een bevoegde rechter nietig
geacht zal worden of anderszins niet bindend,
zullen de overige bepalingen van deze
overeenkomst onverkort van kracht blijven.
Partijen zullen hun best doen de nietig of
onverbindende bepalingen die zo dicht mogelijk
zullen aansluiten bij de doelstelling van de nietig
of onverbindende bepalingen.

Artikel 39 Hoofdelijke
aansprakelijkheid
39.1

Indien meerdere rechtspersonen of natuurlijke
personen gezamenlijk als lessee de
overeenkomst zijn aangegaan, dan kunnen zij
door lessor hoofdelijk en/of gezamenlijk
aansprakelijk worden gehouden voor de
nakoming der uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen van lessee.

Artikel 40 Afwijkingen
en/of aanvullingen
40.1

Afwijkingen van en/of aanvullingen op de
bepalingen van de overeenkomst kunnen
uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.

40.2

Lessor is gerechtigd alle in deze overeenkomst
genoemde bedragen en percentages in alle
redelijkheid en overeenkomstig het gebruik in de
leasebranche te wijzigen na schriftelijke
kennisgeving aan lessee.

Artikel 41 Adreswijziging
41.1

Lessee is verplicht adreswijzigingen of wijzigingen in tenaamstelling en/of andere relevante wijzigingen van de
inschrijving in het handelsregister zo spoedig mogelijk voorafgaande aan de wijziging per aangetekend schrijven aan
Lessor mede te delen.

Artikel 42 Overdracht van recht
42.1

Lessor is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst en/of het leasecontract aan derden te
verpanden, dan wel een ander in haar plaats te doen treden in deze overeenkomst en/of leasecontract.

42.2

Het is lessee niet toegestaan zijn rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst en/of het leasecontract aan een
derde over te dragen, behoudens na verkregen voorafgaande schriftelijke toestemming van lessor. Lessee is
gehouden aan alle verplichtingen van het leasecontract te blijven voldoen totdat de overdracht van leasecontract
feitelijk is gerealiseerd.

Artikel 43 Kosten en belastingen
43.1

Alle kosten voor lessor verbonden aan de uitoefening en het behoud van haar rechten, zoals kosten van incasso, door
banken eventueel in rekening gebrachte overboekingkosten, kosten van gerechtelijke procedures, kosten van
sommaties, stallingkosten etc. benevens alle eventuele belastingen en andere heffingen, welke niet in de
leasetermijnen zijn inbegrepen, kunnen door lessor ten laste van lessee worden gebracht en zullen op haar eerste
verzoek worden betaald.

Artikel 44 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
44.1

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Indien een geschil behoort tot de bevoegdheid van een
Arrondissementsrechtbank is de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam uitsluitend bevoegd kennis te nemen van
alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen.

