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Algemene voorwaarden 
 

De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden Voertuig Leasing, hierna te noemen: “de Algemene 

Voorwaarden”, maken onverbrekelijk deel uit van en zijn integraal van toepassing op iedere operationele lease-

overeenkomst die Lessor met betrekking tot de terbeschikkingstelling van een voertuig met Lessee zal afsluiten. 

De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op iedere leaseaanvraag, offerte, opdracht tot leasing en 

bericht van acceptatie. Afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen. 

Afwijkende bepalingen en wijzigingen van de mantelovereenkomst zijn slechts van kracht indien vastgelegd in 

een zowel door Lessor als Lessee ondertekend aanhangsel. 

 

 

Artikel 1)  Acceptatie, informatie leasecontract 

 

Lessor zal ook zonder dat hij daarmee schriftelijk heeft ingestemd, nimmer gehouden zijn tot het aangaan van 

een lease-overeenkomst. Indien Lessor een aanvraag van Lessee accepteert, zal Lessor aan Lessee dit zo spoedig 

mogelijk (laten) bevestigen, onder vermelding van de eventuele voorwaarden waaronder de acceptatie is 

geschied, door toezending van een bericht van acceptatie. Indien door lessor daarom verzocht zal Lessee 

gedurende de looptijd van de lease-overeenkomst uiterlijk 6 maanden na het afsluiten van het boekjaar zijn 

jaarrekening of die, waarin zijn cijfers zijn mee geconsolideerd, aan Lessor doen toekomen. 

Indien door Lessor een opdrachtformulier tot leasing wordt opgemaakt en door hem na acceptatie als hiervoor 

bedoeld is ondertekend, zal dit formulier na medeondertekening door Lessee en vanaf dat moment gelden en 

worden aangemerkt als de lease-overeenkomst. 

 

 

Artikel 2)  Duur van het contract 

 

Onverminderd het recht tot tussentijdse beëindiging als omschreven in artikel 7 van deze voorwaarden, eindigt 

het leasecontract na het verstrijken van de overeengekomen looptijd in maanden gerekend vanaf de 

terbeschikkingstelling van de auto of wanner vóór het verstrijken van de looptijd in maanden, het totaal aantal te 

rijden kilometers zoals genoemd in het contract wordt bereikt. Indien minder kilometers met de auto worden 

afgelegd dan in het contract genoemd, heeft Lessee het recht de contractduur te verlengen tot het moment dat het 

overeengekomen totaal aantal kilometers is verreden, doch maximaal tot 60 maanden. Voor de periode van het 

verlengd gebruik van de auto, blijven bepalingen onverkort van toepassing. Hercalculatie van het leasetarief kan 

plaatsvinden als aangegeven in artikel 5. 

 

 

Artikel 3)  Aflevering 
 

De door Lessor genoemde afleveringstermijn is nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Overschrijding 

levert geen verzuim op. Bij aflevering van de auto wordt een ontvangstbewijs opgemaakt. Deze 



 

“afleveringsbevestiging” maakt deel uit van het contract en vermeldt de laatste contractgegevens. Voor het geval 

de voor aflevering gereed staande auto niet binnen een redelijke termijn door Lessee in ontvangst wordt 

genomen, wordt de aflevering geacht te hebben plaatsgevonden 5 dagen nadat aan Lessee is kenbaar gemaakt dat 

de auto voor aflevering gereed staat. 

 

 

Artikel 4)  Eigendom 

 

Lessor zal het door Lessee te specificeren en de leverancier te leveren voertuig op basis van een tussen hen ter 

zake te sluiten lease-overeenkomst, aan Lessee te beschikking stellen, tegen een vergoeding die samengesteld zal 

zijn uit de door de leverancier aan Lessor te factureren koopprijs voor het voertuig bij contante betaling, 

verhoogd met de totale financieringskosten, een vergoeding voor de in de lease-overeenkomst eventueel 

inbegrepen additionele servicecomponenten en de ter zake verschuldigde BTW, zulks onder de bepalingen als 

genoemd in de lease-overeenkomst en de Algemene Voorwaarden. 

Het geleaste voertuig is eigendom van de Lessor. Lessee verkrijgt gedurende de overeengekomen leaseperiode 

een gebruiksrecht en zal dit vanaf het moment van terbeschikkingstelling voor Lessor gaan houden.  

 

Indien Lessor en Lessee een operationele lease-overeenkomst met elkaar sluiten zal Lessor naast juridisch 

eigenaar tevens als fiscaal en economisch eigenaar van het voertuig zijn aan te merken.  

Het overschrijvingsbewijs zal bij Lessor berusten. Vermissing van enig deel van de kentekenbescheiden dient 

Lessee onmiddellijk aan Lessor te melden. De kosten van vervanging of de daaruit voortvloeiende schade komen 

voor rekening van Lessee.  

Indien derden ten opzichte van het voertuig rechten laten gelden, een vordering pretenderen of anderszins 

maatregelen treffen of dreigen dit te doen, is Lessee verplicht binnen 24 uur daaromtrent te informeren en zo 

nodig zelf voorzieningen te treffen. 

Lessor zal ter bescherming van zijn eigendomsrechten alle nodige geachte maatregelen kunnen treffen. Indien 

deze maatregelen worden genomen naar aanleiding van omstandigheden welke aan Lessee kunnen worden 

toegerekend, komen de kosten hiervan voor zijn rekening. 

 

 

Artikel 5)  Leasetarief 

 

Het overeengekomen en door Lessee aan Lessor verschuldigde leasetarief zal als maandelijks termijnbedrag     

- inclusief de vergoeding voor door Lessor mee te leveren additionele servicecomponenten - worden vastgesteld, 

en in de lease-overeenkomst worden vermeld. 

Lessee zal Lessor de hiervoor bedoelde bedragen verschuldigd zijn, inclusief de daarin begrepen dan wel 

daarover te heffen, belastingen en leges, hoe ook genaamd en/of geheven. 

 

Dat deel van de berekende totale leaseprijs, waarvoor betaling voorafgaand aan de levering van de auto geldt, 

wordt aangeduid met “Eerste Leasevergoeding”, het resterende deel van de berekende leaseprijs wordt gedekt 

door de som van alle maandbedragen. Het leasetarief zal gebaseerd  zijn op het prijsniveau per de datum van de 

offerte. Lessor zal het leasetarief kunnen aanpassen, indien: 

• op enig moment gelegen tussen de datum van de door Lessee geaccepteerde offerte en die van de 

uiteindelijke terbeschikkingstelling van het voertuig de aankoopprijs daarvan, inclusief de door Lessee 

gekozen opties, accessoires en op- en/of aanbouw etc. wijzigt. 

• het rentetarief wijzigt. 

• de verzekeraar in verband met de landelijke trend of de schadestatistiek van Lessee de verzekeringspremie 

wijzigt. 

• de kosten van een samenstel van loon, materiaal en smeermiddelen als benodigd voor reparatie en 

onderhoud resp. Banden, zoals die zullen blijken uit over die periode door het centraal Bureau voor de 

Statistiek voor de betreffende loon- en prijzen vastgestelde indexcijfers, met meer dan 10% zijn gestegen. 

 



 

• de kosten van de houderschapsbelasting zijn gewijzigd 

• blijkt dat het met het voertuig gereden aantal kilometers meer dan 10% afwijkt van het overeengekomen 

maandkilometrage, in welk geval Lessor het leasetarief met terugwerkende kracht vanaf de ingangsdatum 

van de lease-overeenkomst kan aanpassen. In dat geval zal hij tevens gerechtigd zijn eventueel de 

resterende looptijd van de lease-overeenkomst en/of de totale kilometrage daarover bij te stellen 

• voor zover Lessor er de voorkeur aangeeft individuele aanpassingen als hierboven bedoeld niet tussentijds 

in het leasetarief door te voeren zal hij altijd gerechtigd zijn deze wijzigingen bij eindafrekening met 

Lessee te verrekenen 

Aan doorvoeringen van prijsaanpassingen als in dit artikel bedoeld kan geen van de partijen het recht ontlenen 

de lease-overeenkomst tussentijds te beëindigen of te ontbinden. 

 

 

Artikel 6)  Betaling 

 

Het maandelijks door Lessee aan Lessor verschuldigde bedrag zal bij vooruitbetaling aan Lessor worden 

voldaan; een aanbetaling en/of borgsom voorafgaand aan de levering van de auto; het overeengekomen 

leasebedrag steeds vóór of op de eerste dag van de betreffende maand; overige verschuldigde bedragen: binnen 

14 dagen na facturering. 

Lessee machtigt Lessor om alle vorderingen te incasseren van zijn bankrekening, zulks in overeenstemming 

met de richtlijnen voor de bankgiro-bedrijfsincasso. 

 

Bij een niet tijdige betaling van een door Lessee op grond van de lease-overeenkomst verschuldigd bedrag zal 

Lessee daarover een vertragingsrente verschuldigd zijn van 1,5% per maand, gerekend vanaf de vervaldatum tot 

en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand zal worden gerekend, zulks 

onverminderd het recht van Lessor om zich op het bepaalde artikel 5 te beroepen. 

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdend met de inning van enige vordering op Lessee 

komen te zijnen laste. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij gesteld op 15% van het in te vorderen 

bedrag, dit met een minimum van €.150,--. Lessor blijft evenwel altijd gerechtigd de daadwerkelijke kosten op 

Lessee te verhalen. 

Lessee kan zich ten opzichte van Lessor nimmer beroepen op verrekening of enig recht tot opschorting. 

 

 

Artikel 7)  Ontbinding van de overeenkomst 

 

Onverminderd zijn recht op schadevergoeding is Lessor bevoegd de lease-overeenkomst terstond als ook één of 

meer andere met Lessee gesloten lease- of soortgelijke overeenkomsten zonder rechtelijke tussenkomst door 

middel van een aangetekende brief of per deurwaarderexploot te ontbinden en het voertuig tot zich te nemen, 

indien: 

• Lessee in strijd handelt met enige bepaling van de lease-overeenkomst c.a. of in verzuim is ten aanzien van 

de voldoening van een voor hem daaruit voortvloeiende verplichting. In dit laatste geval mits Lessor 

Lessee gedurende tenminste 14 dagen alsnog in de gelegenheid heeft gesteld zijn verzuim te zuiveren 

• Lessee surséance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt uitgesproken, een  beroep doet op 

toepasselijkheid van de schuldsaneringsregeling, Lessee een (onderhands)akkoord aan zijn crediteuren 

aanbiedt, onder curatele wordt gesteld, Nederland metterwoon verlaat of zich in het buitenland vestigt, dan 

wel zijn bedrijf stillegt, liquideert, verkoopt en/of de zeggenschap hierover in andere handen komt 

• Beslag op het voertuig mocht zijn of worden gelegd 

• De verzekering van het voertuig door de verzekeringsmaatschappij om welke reden dan ook wordt 

opgezegd, alsmede in het geval van total loss, diefstal, verduistering, dan wel justitiële inbeslagname van 

het voertuig 

• Lessee overlijdt 



 

In het geval Lessor de lease-overeenkomst heeft ontbonden op één van de hiervoor genoemde gronden is 

Lessee niet langer gerechtigd het voertuig te gebruiken en zal hij dit onverwijld conform het bepaalde in artikel 

14 aan Lessor teruggeven. Lessor is, onverminderd het recht op volledige schadeloosstelling, gerechtigd tot een 

schadevergoeding van (de optelsom van): 

• de som van de achterstallige leasetermijnen en eventuele verder door Lessor aan Lessee in rekening 

gebrachte maar nog niet betaalde bedragen en de daarover verschuldigde vertragingsrente alsmede de ten 

behoeve van Lessee gemaakte, maar nog niet in rekening gebrachte uitgaven en/of kosten 

• de kosten van terugname van het voertuig 

• de buitengerechtelijke kosten  

Indien Lessee zich niet houdt aan een of  meerdere bepalingen uit deze of verband houdende met deze 

overeenkomst is Lessor gerechtigd, zonder dat daartoe enige sommatie en of ingebrekestelling is vereist, de 

overeenkomst te ontbinden. Lessee verbindt zich Lessor onverwijld en schriftelijk te verwittigen indien één van 

de situaties als hierboven omschreven voorvalt. 

 

 

Artikel 8)  Gebruik 

 

Lessee verplicht zich het voertuig met de nodige zorgvuldigheid, conform het doel waarvoor dit bestemd en/of 

uitgerust is en in overeenstemming met de voor het voertuig door de fabrikant of de leverancier gegeven 

richtlijnen en instructies alsmede de geldende wettelijke regels te gebruiken en in goede en bedrijfsvaardige 

staat te houden en te onderhouden. Het voertuig zal nimmer mogen worden gebruikt op een wijze, voor 

doeleinden of buiten het gebied waarvoor de verzekering geen of geen volledig dekking biedt. Lessee zal zich 

overigens stipt houden aan de in de verzekeringsovereenkomst gestelde voorwaarden en bepalingen en zorgen 

voor een doelmatige beveiliging van het voertuig tegen diefstal, brand en beschadiging. 

Het is Lessee, behoudens voor het geval hij daartoe het voorafgaande schriftelijke toestemming van Lessor zal 

hebben verkregen, niet toegestaan extra accessoires, opties en/of belettering, reclame of andersoortige transfers 

op het voertuig aan te brengen, waardoor aan het voertuig mogelijke zichtbare en/of blijvende schade zal 

kunnen ontstaan. 

 

Lessee is verplicht aan het einde van de looptijd van de lease-overeenkomst en voor inname van het voertuig 

door Lessor eventueel door hem aangebrachte extra’s als hiervoor bedoeld voor eigen rekening en risico te 

verwijderen. 

Lessee verplicht zich het voertuig uitsluitend te laten gebruiken door een berijder die daartoe op grond van de 

bepalingen van de verzekeringsovereenkomst gerechtigd is en die beschikt over een voor het voertuig geldig 

rijbewijs. 

Lessee zal Lessor volledig en op eerste verzoek vrijwaren c.q. schadeloosstellen voor aanspraken op grond van 

overtredingen van wetten, verordeningen en andere geldende bepalingen met betrekking tot de staat en het 

gebruik van het voertuig. Indien het voertuig in strijd met de bepalingen van de lease-overeenkomst c.a. wordt 

gebruikt of deze bepalingen niet worden nageleefd komen de schaden en kosten daarvan voor rekening van 

Lessee. 

Alle kosten voortvloeiende uit registratie, de eigendom, het houderschap of het feitelijke gebruik van het 

voertuig, behoudens voor zover dit elders expliciet anders zal zijn bepaald, komen voor rekening van Lessee. 

Zo zullen o.a. de kosten van stalling, parkeren, tolgelden, sleepkosten, hulpdiensten en boetes, zowel 

strafrechtelijke als administratief opgelegde sancties, en eventuele tachograafschijven etc. door Lessee dienen te 

worden voldaan. 

Het is Lessee niet toegestaan het voertuig te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren en anders 

dan na vooraf verkregen schriftelijk toestemming daartoe van Lessor te verhuren of aan derden om baat in 

gebruik te geven, dan wel rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de lease-overeenkomst  aan derden 

over te dragen. Lessor zal gerechtigd zijn de eigendom van het voertuig alsmede de voor hem uit de lease-

overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen aan een derden over te dragen. Door ondertekening van 

de lease-overeenkomst verklaart Lessee zijn medewerking daartoe reeds bij voorbaat aan Lessor te hebben 

verleend. 



 

 

 

Artikel 9)  Onderhoud en reparatie 
 

Lessee zal ervoor zorgdragen dat het voertuig inclusief de banden en de aangebrachte accessoires, opties en op- 

of aanbouw en dergelijke, steeds in goede staat zal verkeren en dat het nodige onderhoud en reparaties, conform 

de daarvoor geldende wettelijke bepalingen en de richtlijnen en instructies van de fabrikant en/of leverancier, 

zullen worden verricht. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zal het onderhoud en reparatie worden 

uitgevoerd door een door Lessor daartoe geautoriseerd en nader aan te duiden bedrijf. 

De kosten van normaal regulier onderhoud en reparatie komen, behoudens en voor zover zulks ten aanzien van 

het voertuig en eventueel ook de banden in de lease-overeenkomst anders zal zijn bepaald, voor rekening en 

risico van Lessor. Alle overige kosten van onderhoud en reparatie, zoals die van niet normale slijtage, 

onoordeelkundig gebruik, misbruik of nalatigheid etc. van het voertuig c.a. zijn altijd en in ieder geval voor 

rekening van Lessee. Dit geldt evenzeer met betrekking tot de kosten van schadeherstel en die van het dagelijks 

onderhoud aan het voertuig, inclusief wassen en poetsen, uit- en inwendig reinigen van de auto, alsmede 

stalling-, parkeer- en tolgelden, als ook de kosten van onderhoud en reparatie aan onderdelen, accessoires, 

opties, op- en/of aanbouw ten aanzien waarvan niet nadrukkelijk is overeengekomen dat die in het leasetarief 

zullen zijn begrepen. Indien de kosten van vervanging van banden in het leasetarief zijn inbegrepen, zal dit 

uitsluitend betrekking hebben op de kosten ten gevolge van normale slijtage en zal vervanging voor rekening 

van Lessor eerst plaats hebben op het daarvoor door hem noodzakelijk geoordeelde tijdstip, doch in ieder geval 

voordat het wettelijk verplichte minimale profieldikte bereikt zal zijn. 

 

Voor de kosten van onderhoud en reparatie in het leasetarief, geldt het volgende: 

• voor reparaties, welke alleen mogen worden verricht door de leverancier of een erkende Dealer van het 

desbetreffende merk, dient de Lessee vooraf schriftelijk toestemming van Lessor verkregen te hebben, 

indien de daarmee gepaard gaande kosten naar verwachting een bedrag van € 150,- excl. BTW per geval te 

boven zullen gaan. 

• Indien op verzoek van de Lessee werkzaamheden buiten de normale werkuren zullen worden uitgevoerd, 

komen de meerkosten voor rekening van Lessee 

• Indien onderhoud en/of reparatie aan het voertuig in het buitenland moeten worden verricht, zal Lessee 

Lessor daartoe steeds voorafgaande toestemming vragen en zullen de daaraan verbonden kosten slechts 

voor rekening van Lessor komen, voor zover die ook zouden zijn gemaakt wanneer de werkzaamheden in 

Nederland zouden zijn verricht. 

• Lessee is gehouden een defect aan de kilometerteller terstond schriftelijk aan Lessor te melden en dit defect 

zo spoedig mogelijk te laten herstellen. Lessee zal Lessor zijn volledige medewerking verlenen en hem 

daartoe op eerste op eerste verzoek alle verlangde gegevens verstrekken om Lessee in staat te stellen het 

aantal met de defecte kilometerteller gereden kilometers vast te stellen. Indien Lessor niet in staat zal zijn 

dit aantal kilometers eenduidig vast te stellen, zal hij gerechtigd zijn ter zake een schatting te maken. 

• Voorts zal Lessee ervoor zorg dragen dat het dagelijks onderhoud zoals dat is voorgeschreven in de 

instructieboekjes behorende bij het voertuig zal worden uitgevoerd. Zo zal hij erop toezien dat de 

bandenspanning, het oliepeil, de rem- en koelvloeistoffen e.d. regelmatig zullen worden gecontroleerd en 

zo nodig op het daarvoor voorgeschreven niveau worden gebracht. 

• Lessee zal het voertuig indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat en zo nodig periodiek, tijdig laten 

controleren of keuren. De kosten daarvan zijn (behoudens voor zover deze vallen onder de 

servicecomponenten onderhoud en reparatie en zijn inbegrepen in het leasetarief,)steeds voor rekening van 

Lessee. Eventueel geconstateerde gebreken zal Lessee conform het bepaalde in dit artikel laten herstellen. 

 

 



 

Artikel 10)  Risico en verzekering 

 

Gedurende de gehele looptijd van de lease-overeenkomst komt het risico met betrekking tot het voertuig voor 

rekening van Lessee. Lessee is jegens Lessor aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging en tenietgaan 

van het voertuig en/of bijbehorende zaken. 

Wanneer de kosten van verzekering conform het daartoe bepaalde in de lease-overeenkomst in het leasetarief 

zullen zijn begrepen en derhalve voor rekening van Lessor komen, zullen de risico’s voor zover die onder de 

geldende verzekeringsvoorwaarden niet, of niet volledig gedekt dan wel daarvan uitgezonderd zijn, voor 

rekening van Lessee blijven. De gebruikelijke of door de verzekeraar in rekening te brengen of te verrekenen 

eigen risicobedragen zijn eveneens voor rekening van Lessee. Lessor is gerechtigd eenzijdig de hoogte van de 

eigen risicobedragen aan te passen indien hij op grond van het aantal schademeldingen bij Lessee en/of de 

betreffende berijder, het gebruik van het voertuig, de landelijke trend, de leeftijd van de berijder, of de aard van 

de verzekerde zaken, daartoe aanleiding heeft. Aan doorvoering van een dergelijke aanpassing kan Lessee niet 

het recht ontlenen de lease-overeenkomst te beëindigen en/of ontbinden. Door ondertekening van de lease-

overeenkomst verklaart Lessee bekend te zijn en akkoord te gaan met de voorwaarden en condities van 

verzekering. De all risk verzekering bestaat uit een cascoverzekering tot een maximumbedrag gelijk aan de 

adviescatalogusprijs van het voertuig op het moment van het afsluiten van de lease-overeenkomst met een eigen 

risico van € 250,- bij schade in Nederland en € 300,- bij schade in het buitenland, voor welke bedrag Lessee 

aansprakelijkheid blijft dragen, alsmede een W.A. verzekering tot een maximumbedrag van € 2.500.000,- per 

gebeurtenis. Een eventuele inzittende ongevallen verzekering is opgenomen in de verzekering tenzij anders 

vermeld in de lease-overeenkomst. 

Indien schade ontstaat aan of met het voertuig binnen de daarvoor in de verzekeringsovereenkomst geldende 

termijn schriftelijk conform het daarvoor geldende schadeformulier aan de verzekeraar melden. Lessee zal een 

dergelijke schade binnen 24 uur telefonisch aan Lessor meedelen en dit vervolgens direct daarna op gelijke 

wijze als beschreven aan Lessor bevestigen. Schade of verlies doen in geen enkel opzicht af aan de 

verplichtingen die op grond van de lease-overeenkomst op Lessee rusten.  

 

Wanneer bij een schadegeval lichamelijk letsel ontstaat en/of derden betrokken zijn, is Lessee verplicht proces-

verbaal te laten opmaken en afschrift daarvan aan de verzekeraar resp. Lessor te doen toekomen. Lessee zal 

zich onthouden van handelingen, toezeggingen en verklaringen waaruit erkenning tot betaling van 

schadevergoeding kan worden afgeleid en zal zich in het algemeen onthouden van alles wat de belangen van 

Lessor kan schaden. Schade aan het voertuig zal Lessee in ieder geval binnen 60 dagen nadat deze zal zijn 

ontstaan laten repareren bij een schadeherstelbedrijf als bedoeld in artikel 9(onderhoud en reparatie). Bij verlies 

of vermissing langer dan 30 dagen, dan wel bij zodanige beschadiging dat het voertuig naar het oordeel van een 

ter zake deskundig expert technisch total loss is, zal door Lessor een eindafrekening worden opgesteld, 

gebaseerd op de uiteindelijke duur van de overeenkomst en het aantal gereden kilometers. 

 

Indien de kosten van de verzekering niet zijn inbegrepen bij het leasetarief, is Lessee verplicht vanaf de 

afleveringsdatum tot en met de datum van het einde van het contact, de auto te verzekeren en verzekerd te 

houden tegen alle risico’s ter zake van de auto en wettelijke aansprakelijkheid, onder condities en bij 

verzekeraars ten genoegen van Lessor. Lessee zal op eerste verzoek Lessor bewijs van premiebetaling en/of 

polis(sen) ter inzage verstrekken. Lessee draagt ervoor zorg dat, door middel van een akte van cessie, Lessor bij 

uitsluiting de rechthebbende is op de schadepenningen en tevens bevoegd is tot uitoefening van andere rechten 

en bevoegdheden onder de verzekeringsovereenkomst. 

 

 

Artikel 11)  Houderschapsbelasting 

 

Tenzij in de lease-overeenkomst  anders is overeengekomen, zal de betaling van de voor het voertuig 

verschuldigde houderschapsbelasting in  het leasetarief zijn begrepen. Alle overige door de overheid op basis 

van de registratie, de eigendom, het houderschap of het gebruik van het voertuig geheven of in de toekomst nog 

te heffen belastingen of heffingen of verschuldigde leges, zullen eveneens voor rekening komen van Lessee. 



 

 

 

Artikel 12)  Vervangend vervoer 

 

Indien in de lease-overeenkomst is overeengekomen dat de kosten van vervangend vervoer in het leasetarief 

zijn begrepen zal Lessor, bij reparatie en onderhoudswerkzaamheden aan het voertuig in het binnenland en die 

niet binnen 24 uur kunnen worden uitgevoerd, Lessee gedurende de tijd dat het voertuig niet ter beschikking 

van hem zal zijn en zulks binnen één werkdag nadat genoemde omstandigheden aan Lessor zijn gemeld, een 

tijdelijk vervangend voertuig ter beschikking stellen van zo mogelijk of nagenoeg gelijk type als het te 

vervangen voertuig. Tot het inzetten van vervangend vervoer is Lessor alleen dan gehouden wanneer Lessee op 

dat moment op generlei wijze jegens hem in verzuim is. 

Recht op vervangend vervoer in het buitenland is slechts dan van toepassing indien dit tussen partijen 

nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en wanneer de reparatie en/of de onderhoudswerkzaamheden naar 

verwachting langer dan 48 uur gaan duren. 

De met het vervangend voertuig gereden kilometers zullen worden beschouwd als te zijn afgelegd met het te 

vervangen voertuig. 

Op het vervangende voertuig zullen de bepalingen van de lease-overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden 

van toepassing zijn. 

In geval van vervanging als in dit artikel bedoeld, blijft op Lessee onverminderd de verplichting tot het betalen 

van de leasetermijnen voor het te vervangen voertuig rusten. 

 

 

Artikel 13)  Inspectie 

 

Lessee zal Lessor en/of  zijn gemachtigde op eerste verzoek in de gelegenheid stellen het voertuig zowel in- als 

uitwendig, als ook naar de staat van en het gepleegde onderhoud en schadeherstel aan de carrosserie, de 

mechanische en motorische delen daarvan, te bezichtigen of inspecteren. 

 

 

Artikel 14)  Inname van de auto en eindafrekening 

 

Lessee is gehouden op de datum waarop de lease-overeenkomst eindigt het voertuig, met alle bijbehorende 

zaken gereinigd, schadevrij en in goede staat, op het door Lessor opgegeven adres in Nederland terug te 

bezorgen. Bij inlevering van de auto door Lessee ondertekenen Lessor en Lessee de bevestiging van inlevering 

c.q. inname, waarop wordt aangegeven de kilometerstand en de staat van de auto waarin deze zich op dat 

moment bevindt. Bij inlevering geeft Lessee tevens af de sleutels, het kentekenbewijs deel I en II, de groene 

kaart en alle accessoires welke inbegrepen zijn in het leasetarief. Accessoires, die niet zijn inbegrepen in het 

leasetarief mogen door Lessee worden verwijderd, echter alleen wanneer verwijdering geen zichtbare schade 

ten gevolge heeft. Lessor is gerechtigd de herstelkosten en extra waardevermindering van de auto ontstaan door 

niet gemelde schade(s) en/of onzorgvuldig beheer aan Lessee door te berekenen. Ook de kosten van vervanging 

van niet aan Lessor teruggegeven bescheiden komen voor rekening van Lessee. Indien Lessee aan het einde van 

de leaseperiode de auto niet terstond inlevert, heeft Lessor het recht de auto te recidiveren en van Lessee zonder  

ingebrekestelling vergoeding te vorderen van alle als gevolg van de niet tijdige inlevering opkomende kosten, 

schaden en interessen. 

 

Onverminderd het bepaalde in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden vindt aan het einde van het 

leasecontract, ongeacht de oorzaak van de beëindiging, verrekening plaats van meer of minder gereden 

kilometers tegen de in het contract genoemde prijs. Onder meer en minder kilometers wordt verstaan het 

verschil tussen het werkelijk aantal verreden kilometers en het aantal reeds in rekening gebrachte kilometers: 

het werkelijke aantal maanden, dat de auto werd gebruikt, vermenigvuldigd met het overeengekomen aantal 

kilometers per maand en gecorrigeerd voor al eerder verrekende meer of minder kilometers. De met 

vervangende auto’s gereden kilometers worden betrokken in de vaststelling van het werkelijk aantal gereden 



 

kilometers. Lessor bepaalt het aantal gereden kilometers onder andere aan de hand van de zich in de auto 

bevindende kilometerteller, tenzij Lessor blijkt, dat deze kilometerteller een verkeerd aantal kilometers 

aanwijst, in welk geval Lessor het aantal gereden kilometers op voor Lessee bindende wijze door schatting 

vaststelt. Dit laatste geschiedt eveneens in geval van diefstal of verlies van de auto. 

Lessee heeft ten aanzien van het voertuig c.a. geen recht van terughouding voor enige aanspraak jegens Lessor. 

 

 

Artikel 15)  Vroegtijdige beëindiging 

 

Lessee kan na het verstrijken van tenminste de helft van de contractlooptijd het leasecontract vroegtijdig 

beëindigen. Voorwaarde daarbij is, dat de lessee zulks 2 maanden van tevoren schriftelijk kenbaar maakt en 

lessor schadeloos stelt. Het bedrag van de schadeloosstelling zal door lessor alsdan worden vastgesteld en is 

maximaal 50% van het bedrag van de resterende looptijd. 

 

 

Artikel 16)  Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 

Lessor is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten die door of met het voertuig aan Lessee, aan derden 

waarvoor hij verantwoordelijk is en/of andere derden worden veroorzaakt. Lessor is evenmin jegens Lessee 

aansprakelijk voor schade die laatstgenoemde lijdt door toerekenbare niet-nakoming van door Lessor bij de 

uitvoering van de lease-overeenkomst ingeschakelde derden. Een en ander tenzij die schade en/of kosten te 

wijten zijn aan Lessor of diens personeel. Evenmin is Lessor jegens Lessee aansprakelijk indien Lessee, om 

welke reden ook, geen gebruik van het voertuig kan maken. Wanneer Lessee het kentekenbewijs deel I en II 

aan Lessor inlevert conform het bepaalde in artikel 14, zal ten naamstelling terstond worden gevrijwaard bij 

RDC. 

 

 

Artikel 17)  Zekerheidsstelling 

 

Indien bij Lessor gerede twijfel bestaat dat Lessee niet of niet langer aan zijn verplichtingen uit de lease-

overeenkomst zal kunnen voldoen, is Lessee op eerste verzoek van Lessor gehouden daartoe zekerheid te 

stellen. Deze zekerheidsstelling zal eerst vervallen, nadat Lessee aan al zijn verplichtingen uit de lease-

overeenkomst zal hebben voldaan. 

 

Artikel 18)  Overdraagbaarheid 

 

Onverminderd het bepaalde in artikel 8 is Lessor gerechtigd alle vorderingen, bevoegdheden, rechten, 

voorrechten en actiën voortvloeiende uit de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, aan een derde over te 

dragen. Lessee verklaart reeds thans, die derde in geval van zodanige overdracht alle rechten bij deze 

overeenkomst aan Lessor toegekend tegenover hem, Lessee, zal kunnen uitoefenen. Indien Lessee 

bevoegdheden, rechten, voorrechten en actiën uit het contract voortvloeiende, aan een derde wenst over te 

dragen, dan is daartoe de schriftelijke goedkeuring van Lessor benodigd. 

 

 

Artikel 19)  Afwijkingen en/of aanvullingen 

 

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

  overeengekomen.  

 

  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 20)  Hoofdelijkheid 

 

Indien meerdere rechtspersonen  en of natuurlijke personen gezamenlijk de lease-overeenkomst aangaan, is 

ieder van hen jegens Lessor hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste en tijdige nakoming van alle daaruit voor 

Lessee voortvloeiende verplichtingen. 

 

 

Artikel 21)  Adreswijzigingen 

 

Lessee dient adresveranderingen of wijzigingen in tenaamstelling en/of andere relevante wijzigingen van de 

inschrijving in het Handelsregister zo spoedig mogelijk voorafgaand aan de wijziging schriftelijk aan Lessor 

mede te delen. 

 

 

Artikel 22)  Geschillen en toepasselijk recht 

 

Op deze Algemene Voorwaarden en op de lease-overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor 

beslechting  van eventuele geschillen daarmee verbandhoudende of daaruit voortvloeiende zal de 

Arrondissementsrechtbank te Breda bij uitsluiting bevoegd zijn, behoudens voor zover deze tot de competentie 

van de Kantonrechter behoren. 

 

 

Artikel 23)  Bureau Krediet Registratie 

 

Indien Lessee een natuurlijk persoon is zal de lease-overeenkomst, alsmede eventuele achterstanden in de 

betalingen aldaar worden aan- resp. afgemeld. 

 

Artikel 24)  Slotbepaling 
 

Indien enig onderdeel van de lease-overeenkomst en/of deze voorwaarden door de bevoegde rechter nietig 

geacht zal worden of anderszins als niet bindend beschouwd wordt, laat dat de geldigheid van de overige 

bepalingen onverlet. In dat geval zijn partijen gehouden het betreffende onderdeel zo goed mogelijk te 

benaderen. Lessor zal altijd gerechtigd zijn bepalingen van de lease-overeenkomst en/of deze voorwaarden. ten 

gunste van Lessee eenzijdig te wijzigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


