2.2

Algemene Voorwaarden Private Lease 2014-2
2.3
1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2
2.1

Algemeen
De Private leaseovereenkomst (hierna: "leaseovereenkomst")
wordt gesloten tussen Axus Nederland B.V., handelend onder de
naam ‘Opel Leasing’, hierna te noemen ‘Lessor’, en Lessee.
Deze Algemene Voorwaarden Private Lease 2014-2 (hierna:
"deze Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op de
leaseovereenkomst en de offertes die Lessor uitbrengt aan
Lessee.
De leaseovereenkomst heeft tot doel aan de Lessee een
gebruiksrecht van een leaseobject te verschaffen voor een
bepaalde periode – de contractduur – tegen een maandelijkse
vergoeding – de leaseprijs. De specificaties van het leaseobject,
de contractduur en de leaseprijs zijn opgenomen in de
leaseovereenkomst.
De leaseovereenkomst begint op de datum van ondertekening
van de leaseovereenkomst door Lessee. De leaseovereenkomst
eindigt op het moment dat het leaseobject is ingeleverd, tenzij
sprake is van diefstal of total loss.
De contractduur begint op de dag waarop het leaseobject volgens
de ‘bevestiging ingebruikname leaseobject’ aan Lessee is
afgegeven. Indien het leaseobject na het verstrijken van de
contractduur niet is ingeleverd, duren de verplichtingen van
Lessee, waaronder die tot betaling van de leaseprijs, voort. Na
het verstrijken van de contractduur heeft Lessor het recht te
verlangen dat het leaseobject met onmiddellijke ingang wordt
ingeleverd.
Lessor is en blijft te allen tijde juridisch en economisch eigenaar
van het leaseobject. Het risico voor het leaseobject en
toebehoren is gedurende de gehele leaseovereenkomst voor
Lessee. Lessor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige
vorm van schade als gevolg van het niet kunnen gebruiken van
het leasebject, tenzij de schade wordt veroorzaakt door opzet of
grove schuld van de Lessor.
Lessor heeft het recht de financiële gezondheid van Lessee te
onderzoeken voordat de leaseovereenkomst wordt aangegaan.
Lessee stelt Lessor hiertoe in staat door op verzoek van Lessor alle
relevante informatie te verstrekken en inzage te verschaffen in de
financiële documenten, waaronder het jaarverslag van de
accountant door een RA of AA, niet ouder dan twaalf maanden.
Lessor kan aan het sluiten van de leaseovereenkomst aanvullende
voorwaarden of zekerheden verbinden zoals een, door Lessor op te
stellen, (bank)garantie of een waarborgsom. Lessor heeft dit recht
ook nadat de leaseovereenkomst tot stand is gekomen. Als Lessee
hier niet aan meewerkt, mag Lessor de leaseovereenkomst
beëindigen zonder dat zij hiervoor schade of kosten verschuldigd is
aan Lessee.
Lessee mag het leaseobject niet vervreemden, verpanden,
verhuren of anderszins bezwaren of op enigerlei andere wijze aan
derden in gebruik geven of voor een ander doel gebruiken dan
waarvoor het leaseobject bestemd is. Ook mag Lessee geen
handeling verrichten die de belangen van Lessor schaden of
rechten of verplichtingen uit de leaseovereenkomst aan derden
overdragen. Elke vorm van schade die hieruit voortvloeit, is voor
rekening van Lessee.
Aflevering en tenaamstelling
Eventueel genoemde levertijden zijn te allen tijde indicatief en niet
fataal. Vertraging in de aflevering van het leaseobject, om welke
reden dan ook, geeft Lessee geen recht op annulering van de
leaseovereenkomst, tenzij deze overschrijding veroorzaakt is
door grove schuld van Lessor. Lessor is niet aansprakelijk voor
schade die Lessee lijdt door vertraging in de aflevering van het
leaseobject of annulering van de leaseovereenkomst, tenzij de
schade wordt veroorzaakt door opzet of grove schuld van Lessor.
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Lessor is gerechtigd om de leaseovereenkomst te ontbinden
zonder dat Lessor gehouden is tot enige vorm van
schadevergoeding als het leaseobject niet meer kan worden
afgeleverd door de fabriek, importeur of de dealer of als het
leaseobject onherstelbaar wordt beschadigd tussen het moment
van bestelling en de aflevering aan Lessee.
De door de fabrikant en/of importeur aangebrachte technische
wijzigingen in de specificaties en catalogusprijzen van het
leaseobject kunnen niet leiden tot annulering van de bestelling of
het niet aanvaarden van het leaseobject voor aflevering.
Lessor heeft het recht om gedurende het kalenderjaar eenzijdig
een datum vast te stellen waarna Lessor in dat kalenderjaar geen
leaseobjecten meer zal afleveren. De betreffende leaseobjecten
zullen dan zo spoedig mogelijk in het volgende kalenderjaar
worden afgeleverd.
Bij aflevering van het leaseobject wordt door of namens Lessee
een ontvangstbewijs getekend. Door ondertekening van dit
ontvangstbewijs wordt bevestigd dat het leaseobject conform de
overeengekomen specificaties is afgeleverd in goede staat,
inclusief een berijdershandleiding en voorschriften van de
fabrikant en/of importeur.
Na aflevering wordt een ‘bevestiging ingebruikname leaseobject’
aan Lessee toegezonden met daarin vermeld het kenteken, de
specificaties en van het leaseobject, de afleveringsdatum en de
beginkilometerstand.
Het leaseobject wordt op naam gesteld van Lessee. Lessor blijft
te allen tijde in het bezit van de tenaamstellingscode.
Leaseprijs en betalingsverplichtingen
De volgende leasecomponenten zijn inbegrepen in de leaseprijs
als ze zijn gespecificeerd in de leaseovereenkomst:
a.
afschrijving en rente;
b.
administratie- en beheerkosten;
c.
motorrijtuigenbelasting;
d.
periodiek onderhoud, reparaties en vervanging van
onderdelen die het gevolg zijn van normale (mechanische)
slijtage;
e.
vervanging van banden;
f.
WA- en cascoschadeverzekering;
g.
aanvullende verzekering zoals gespecificeerd in de
leaseovereenkomst;
h.
noodhulp.
Niet inbegrepen in de leaseprijs zijn kosten zoals de kosten van
brandstof, vervangend vervoer, winterbanden, was- en
poetsbeurten, stalling-, parkeer- en tolgelden, boetes,
bekeuringen en overtredingen. Deze kosten zijn geheel voor
rekening van Lessee.
In de leaseovereenkomst is het aantal kilometers vermeld dat
Lessee in een jaar, zonder aanvulling op de leaseprijs, kan rijden
met het leaseobject, alsmede het tarief voor meer- en
minderkilometers. Het overeengekomen kilometrage wordt
berekend door de jaarkilometrage te vermenigvuldigen met het
aantal jaren waarvoor de leaseovereenkomst is afgesloten. In
geval van een verschil tussen het overeengekomen en het
werkelijk met het leaseobject gereden kilometers (hierna: ‘het
werkelijke kilometrage’) – een en ander naar rato berekend –
brengt Lessor het hiervoor geldende meer- of
minderkilometertarief in rekening, tenzij aanpassing van de
leaseprijs plaatsvindt conform artikel 4.1 sub b.
Lessee is verantwoordelijk voor en vrijwaart Lessor terzake van
alle tegen Lessor in te stellen vorderingen uit hoofde van de
Nederlandse, Europese alsmede buitenlandse
(verkeers)wetgeving en voor alle kosten, vergoedingen,
schadeloosstellingen, boetes en dergelijke, die aan Lessor
mochten worden opgelegd ter zake van gedurende de
leaseovereenkomst door Lessee en berijders van het leaseobject
gepleegde strafbare feiten, waaronder begrepen (administratieen verdere) kosten die Lessor mocht hebben in verband met de
(administratieve) afwikkeling van de in dit artikel bedoelde
gebeurtenissen. Partijen komen overeen dat Lessor te allen tijde
het recht heeft de door haar geschikt
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geachte maatregelen te treffen voor wat betreft afwikkeling van dit
in dit artikel bedoelde gebeurtenissen met politie, justitie en/of
rechterlijke macht, waaronder begrepen het kenbaar maken van
personalia en adresgegevens van Lessee en/of berijder van het
desbetreffende leaseobject aan politie, justitie en/of rechterlijke
macht.
Lessee verstrekt op eerste verzoek van Lessor alle benodigde
informatie met betrekking tot de overtreding, boete dan wel
andere aanspraken zoals vermeld in artikel 3.3 van deze
Algemene Voorwaarden.
Boetes en kosten die verband houden met zelf aangebrachte
accessoires of het verwijderen van deze accessoires en kosten
die het gevolg zijn van nalatigheid of van onzorgvuldig gebruik
van het leaseobject zijn voor rekening van Lessee.
Bij een tussentijdse wijziging van de leaseovereenkomst en/of
van een of meerdere leasecomponenten heeft Lessor het recht
de administratiekosten aan te passen.
Alle verschuldigde bedragen worden betaald via automatische
incasso en Lessee verstrekt Lessor daartoe een machtiging voor
automatische incasso, tenzij schriftelijk anders wordt
overeengekomen.
De leaseprijs is maandelijks bij vooruitbetaling verschuldigd op de
eerste dag van de betreffende maand. Doorbelasting van kosten
die niet inbegrepen zijn in de leaseprijs en die ten laste van
Lessee komen, vindt achteraf plaats.
Bij overschrijding van de betalingstermijnen, stornering van
automatische incasso en andere gevallen van betaling na de
vervaldag is Lessee over het niet op tijd betaalde bedrag de
wettelijke rente verschuldigd is alsmede de buitengerechtelijke
incassokosten in overeenstemming met de wettelijke regelgeving.
Daarbij wordt een gedeelte van een maand voor een volledige
maand gerekend.
Aanpassing van de leaseovereenkomst en leaseprijs
Lessor is gerechtigd de leaseprijs aan te passen:
a.
als er zich na bestelling maar voor aflevering van het
leaseobject wijzigingen hebben voorgedaan in de
kostencomponenten waarop de leaseprijs is gebaseerd. De
aangepaste leaseprijs zal worden vermeld in de
‘bevestiging ingebruikname leaseobject’ die Lessee
ontvangt na de aflevering van het leaseobject.
b.
als tijdens contractduur of na beëindiging van de
leaseovereenkomst blijkt dat er op enig moment een
afwijking is van meer dan 10% tussen het werkelijke
kilometrage en het overeengekomen kilometrage – een en
ander naar rato berekend. In dat geval heeft Lessor het
recht de leasetermijnen met terugwerkende kracht vanaf de
datum van ingebruikname van het leaseobject aan te
passen en te verrekenen met de eerder in rekening
gebrachte bedragen. Tevens is Lessor in dat geval
gerechtigd de contractduur van de leaseovereenkomst aan
te passen.
Voorbeeld: Lessee heeft een leaseovereenkomst op basis van
een contractduur van 48 maanden en een jaarkilometrage van
40.000 kilometers. De overeengekomen kilometrage bedraagt
dan 160.000. Na 36 maanden is de kilometerstand 150.000.
Volgens de leaseovereenkomst had Lessee op dat moment
120.000 kilometers mogen rijden (160.000 / 48 x 36). Het verschil
tussen 150.000 en 120.000 is meer dan 10% dus heeft Lessor
het recht om de leaseprijs aan te passen.
c.
bij wijziging van verzekeringspremies en/of
overheidsvoorschriften, heffingen of belastingen die van
invloed zijn op de leaseprijs en/of restwaarde van het
leaseobject.
d.
als de kosten van onderhoud, reparatie en/ of vervangend
vervoer volgens de indexcijfers van het CBS sinds de
ingangsdatum van de leaseovereenkomst met meer dan
5% (vijf procent) zijn gestegen (consumentenprijsindexcijfer
arbeid, inkomen en sociale zekerheid, onderdeel reparatie
en onderhoud, code 07230). De aanpassing wordt
berekend over het nog niet verstreken tijdsbestek van de
leaseovereenkomst.
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De prijswijziging gaat in op het moment dat het CBSprijsindexcijfer wordt aangepast.
Met uitzondering van artikel 4.1 sub b geldt de aangepaste
leaseprijs vanaf het moment dat de omstandigheden zijn
gewijzigd. Wijzigingen in de leaseprijs geven Lessee niet het
recht de leaseovereenkomst te ontbinden.
Gebruik, onderhoud en reparatie van het leaseobject
Lessee is verplicht het leaseobject verantwoord en deskundig
overeenkomstig de aard en (technische) bestemming te
gebruiken, in overeenstemming met alle wettelijke voorschriften,
de voorschriften van de fabrikant en/of importeur en de inhoud
van de berijdershandleiding. Lessee is niet gerechtigd het
leaseobject te gebruiken voor snelheids-, behendigheids- of
prestatieritten of wedstrijden, het rijden op snelheidscircuits en
luchthaventerreinen, vervoer van schadelijke stoffen of
explosieven, het geven van rijlessen, taxivervoer, strandritten en
het rijden op niet-verharde wegen, tenzij dat op verzoek van
Lessee vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk is toegestaan door
Lessor.
Het leaseobject mag uitsluitend worden gebruikt door Lessee
en/of een berijder die beschikt over een geldig en voor het
betreffende leaseobject wettelijk voorgeschreven rijbewijs.
Lessee dient ervoor zorg te dragen dat het leaseobject wordt
onderhouden volgens de voorschriften van de fabrikant en/of
importeur. Onderhoud en reparaties moeten altijd worden
uitgevoerd door een officiële dealer van het merk van het
leaseobject. De kosten van onderhoud, reparatie of vervanging
van accessoires die niet in opdracht van en voor rekening van
Lessor zijn aangebracht, komen voor rekening van Lessee. Alle
schade die voortvloeit uit het niet op juiste wijze onderhouden van
het leaseobject zijn te allen tijde voor rekening van Lessee.
Lessee is verplicht om Lessor tijdig op de hoogte te brengen van
een eventueel mankement aan het leaseobject en stranding door
welke oorzaak dan ook.
De kosten van normale slijtage van de banden zijn inbegrepen in
de leaseprijs. De banden moeten worden vervangen als de
profielen nog maar 2 millimeter diep zijn. Lessor is gerechtigd een
ander merk of type banden te monteren dan de banden die
worden vervangen. Als banden moeten worden vervangen door
overmatige slijtage, onjuiste spanning, onjuist gebruik of onjuist
inrijden, komen de kosten daarvan voor rekening van Lessee.
Lessee is verplicht ervoor te zorgen dat alle vloeistofniveaus
correct zijn, overeenkomstig de vermelding in de
berijdershandleiding en de voorschriften van de fabrikant en/of
importeur van het leaseobject. Daarnaast mogen het voor het
leaseobject vastgestelde laadvermogen en maximale
aanhanggewicht niet worden overschreden. Elke vorm van
schade die voortvloeit uit het niet of onvoldoende nakomen van
deze verplichtingen komt te allen tijde voor rekening van Lessee.
Lessee zal ervoor zorgen dat het leaseobject tijdig wordt
aangeboden voor alle wettelijk voorgeschreven keuringen, zoals
de apk-, lpg- en milieukeuring. Elke vorm van schade of van
overheidswege opgelegde boetes als gevolg van het niet (tijdig)
nakomen van deze verplichtingen zijn voor rekening van Lessee.
Het is Lessee zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
vooraf van Lessor niet toegestaan om modificaties aan het
leaseobject te (laten) aanbrengen of te laten uitvoeren. Onder
‘modificaties’ wordt in ieder geval verstaan: het (laten) monteren
van een trekhaak, het opvoeren van het motorvermogen en/of het
koppel, aanpassing van het motormanagementsysteem door
‘chiptuning’, en wijzigingen aan de carrosserie en/ of het interieur
die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd. Elke vorm van
schade als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting is
voor rekening van Lessee.
Kosten die voortvloeien uit het gebruik van verkeerde brandstof
komen te allen tijde voor rekening van Lessee.
Eventuele gebreken aan het leaseobject en storingen of
andere oorzaken waardoor Lessee het leaseobject niet kan
gebruiken, waaronder overmacht, geven Lessee nooit het recht
om betalingen aan Lessor op te schorten, te staken, ontbinding
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van de leaseovereenkomst te verlangen of op enigerlei wijze
aanspraak te maken op schadevergoeding.
Een defect aan de kilometerteller dient binnen 24 uur na het
vaststellen van het kilometertellerdefect te worden gemeld aan
Lessor en moet zo spoedig mogelijk worden gerepareerd. In de
periode waarin de kilometerteller defect is, wordt het aantal
kilometers dat met het leaseobject is gereden naar rato door
Lessor vastgesteld op grond van de werkelijk gereden kilometers
in de periode voorafgaand aan het defect en bindend geacht voor
het vaststellen van de gereden kilometers, behoudens
tegenbewijs van Lessee.
Eventuele reparatiewerkzaamheden in het buitenland dienen door
Lessee aldaar te worden betaald. Voor werkzaamheden die meer
kosten dan € 165,- (inclusief btw) dient Lessee vooraf
toestemming te vragen aan Lessor. De door Lessee gemaakte
kosten worden door Lessor vergoed voor zover ze voldoen aan
de gebruikelijke Nederlandse maatstaven. Vergoeding geschiedt
alleen tegen overlegging van de originele facturen ten name van
Lessor en overlegging van de vervangen onderdelen, tenzij in
overleg met Lessor anders wordt beslist.
Lessor is gerechtigd om tot en met het einde van de
leaseovereenkomst zo mogelijk een vergelijkbaar vervangend
leaseobject in te zetten als de reparatie- en onderhoudskosten
naar het oordeel van Lessor te veel zijn opgelopen of dreigen op
te lopen.
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Verzekering
Lessor sluit de verzekeringen af zoals vermeld in de
leaseovereenkomst.
De op de verzekeringen toepasselijke voorwaarden zijn
neergelegd in de ‘Verzekeringsvoorwaarden Private Lease
2014-1’. Een exemplaar hiervan is met de leaseovereenkomst
verstuurd naar Lessee.
In de leaseovereenkomst is de hoogte van het eigen risico
beschreven. Lessor heeft het recht de hoogte van het eigen risico
te wijzigen voor de resterende contractduur, indien in een periode
van 12 maanden drie niet verhaalbare schades zijn toegebracht
aan het leaseobject.
Schade en verlies
Lessee dient Lessor van diefstal of enige schade die is
toegebracht aan of veroorzaakt met het leaseobject onmiddellijk
telefonisch op de hoogte te stellen en dient dan binnen 48 uur
een volledig ingevuld Europees schadeformulier aan Lessor te
doen toekomen.
Lessee zal bij een schadegeval tegenover derden geen
uitspraken doen over de oorzaak, aansprakelijkheid en/ of schuld.
Als er lichamelijk letsel is toegebracht, als er derden bij een
schadegeval betrokken zijn en/of als er sprake is van enig
strafbaar feit, dan dient een proces-verbaal te worden
opgemaakt. Tevens dient een proces-verbaal te worden
opgemaakt bij diefstal, vandalisme en/of schade die is
toegebracht aan het leaseobject door onbekenden. Bij diefstal
van het leaseobject dienen binnen 48 uur alle (reserve)sleutels,
de kentekenpapieren en onderdelen van audio- en overige
apparatuur aan Lessor te worden terugbezorgd.
Lessee is aansprakelijk voor en vrijwaart Lessor tegen schade en
kosten die niet of niet volledig door de verzekering zoals bedoeld
in artikel 6 worden gedekt (bijvoorbeeld als gevolg van opzet,
alcohol of drugsgebruik). Dit geldt tevens voor het
eigenrisicobedrag, tenzij dit verhaald is op de tegenpartij. Onder
schade en kosten wordt in dit verband in ieder geval verstaan:
- door Lessor te lijden schade als gevolg van het verloren gaan
van het leaseobject en/of de daarbij behorende documenten.
Onder verloren gaan wordt mede begrepen verduistering;
- alle schade die tijdens de leaseovereenkomst aan de auto of
aan derden wordt toegebracht, waaronder begrepen
gevolgschade, alsmede materiële- en immateriële schade
aan Lessee, de berijder of inzittenden van het leaseobject al
dan niet buiten schuld van Lessee;
- alle kosten en schade die verband houden met de
beslaglegging op het leaseobject;
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schade die direct of indirect verband houdt met, dan wel
voortvloeit uit of veroorzaakt is door tekortkomingen of
gebreken aan het leaseobject ontstaan gedurende de
leaseovereenkomst, waaronder handelingen veroorzaakt
door derden, ingeschakeld door Lessee.
Bij een total loss eindigt de leaseovereenkomst met ingang van
de datum dat het leaseobject total loss is verklaard. Bij diefstal
eindigt de leaseovereenkomst 30 dagen na de dag waarop de
diefstal plaatsvond of het eerste moment waarop de diefstal
bekend werd. In deze gevallen is artikel 9.1 niet van toepassing,
tenzij – in geval diefstal – het leaseobject wordt teruggevonden
en daarna door Lessee in gebruik wordt genomen.
Onverlet het bovenstaande is Lessor gerechtigd om bij diefstal de
leaseovereenkomst onder dezelfde condities voort te zetten met
een door Lessor ter beschikking te stellen gelijkwaardig
vervangend leaseobject.
Lessee is gehouden alle instructies van Lessor op te volgen in
geval van diefstal van of enige vorm van schade aan het
leaseobject, zoals instructies over taxatie en schadeherstel. Als
de schade op grond van het ontbreken van de vereiste
documenten die Lessee aan Lessor dienen te overhandigen niet
op de gebruikelijke wijze kan worden afgewikkeld, komen alle
daaruit voortvloeiende schade en kosten geheel ten laste van
Lessee, met inbegrip van eventuele waardevermindering of
vervolgschade.
Bij diefstal wordt het aantal kilometers dat met het leaseobject is
gereden naar rato door Lessor vastgesteld op grond van de
werkelijk gereden kilometers in de periode voorafgaand aan de
diefstal en bindend geacht voor het vaststellen van de gereden
kilometers, behoudens tegenbewijs van Lessee.

Noodhulp
Lessee of de berijder kunnen bij pech aan of een ongeval met het
leaseobject een beroep doen op de hulpdienst die wordt
genoemd in het internationale motorrijtuigenverzekeringsbewijs
(hierna: de groene kaart).
De noodhulpdienst is beperkt tot die landen waarvoor de groene
kaart geldt. Als het leaseobject buiten dat dekkingsgebied is
gebracht, zijn alle kosten die verband houden met onder meer
reparatie, repatriëring en vervangend vervoer voor rekening van
Lessee.
De via de hulpdienst van Lessor gemaakte kosten van
noodzakelijke reparaties, schadeherstel en/of tijdelijke vervanging
van het leaseobject komen voor rekening van Lessee, tenzij deze
kosten zijn inbegrepen in de leaseprijs (bij verzekering door
Lessor).
Het leaseobject wordt gerepatrieerd als naar het oordeel van
Lessor komt vast te staan dat het niet binnen 72 uur na
vaststelling van de benodigde reparaties en geschatte
reparatietijd kan worden gerepareerd. Voor reparaties die worden
uitgevoerd onder fabrieksgarantie kunnen andere voorwaarden
gelden. De garantievoorwaarden die van toepassing zijn op het
leaseobject zijn dan leidend.
Door Lessee in het buitenland gemaakte extra kosten –
bijvoorbeeld voor vervoer, overnachting en telefoon – komen voor
rekening van Lessee.
Beëindiging en inname
Bij beëindiging van de leaseovereenkomst, is Lessee verplicht het
leaseobject schadevrij en in goede en gereinigde staat in te
leveren bij Lessor of op een door Lessor expliciet aan te wijzen
locatie - inclusief alle toebehoren en accessoires die deel
uitmaakten van de leaseovereenkomst, zoals documenten
(kentekendocumenten, service- en
onderhoudsboekje, codekaarten van audio, navigatie en
startbeveiliging/alarmsystemen), (reserve)sleutels en eventuele
lichtmetalen velgen.
Als een of meer van de bovengemelde zaken ontbreken, worden
de daaraan verbonden kosten doorbelast aan Lessee. Lessor is
gerechtigd herstelkosten en/of waardevermindering van het
leaseobject aan Lessee door te berekenen die zijn ontstaan door
onzorgvuldig beheer van en/of niet of niet-tijdig gemelde
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schade(s) aan het leaseobject die Lessor constateert na
inlevering van het leaseobject.
Accessoires die niet zijn inbegrepen in de leaseovereenkomst
mag Lessee verwijderen voor zover dit geen beschadiging aan of
waardeverlies van het leaseobject met zich meebrengt. Reclame,
zoals belettering en/of wrapping, wordt op kosten van Lessee
verwijderd.
Bij het inleveren wordt een inleverformulier getekend en wordt de
kilometerstand genoteerd. Deze kilometerstand is de basis van
de eindafrekening. Het is de verantwoordelijkheid van Lessee om
aan Lessor te melden dat de auto is ingeleverd. Inname is alleen
mogelijk op een hiervoor ingerichte vestiging van Lessor. Een
innamerapport dat op een andere plaats is opgemaakt, wordt als
nietig beschouwd. Lessee blijft verantwoordelijk voor het
leaseobject tot het moment van inname.
De staat waarin het leaseobject verkeert bij de inname door
Lessor, wordt vastgelegd in het innamerapport. Dit innamerapport
vermeldt de algehele staat van het leaseobject en de
kilometerstand. De kilometerstand bij inname is de basis voor
beëindiging van de overeenkomst als er geen inleverformulier
beschikbaar is gesteld aan Lessor. Het innamerapport dat is
opgesteld door of namens Lessor is te allen tijde bindend. Lessee
heeft het recht om bij de inname aanwezig te zijn. Eventuele voor
het inleveren van het leaseobject niet-gemelde schades komen
geheel voor rekening en risico van Lessee; ze worden vastgelegd
in het innamerapport en integraal doorbelast.
Na inname van het leaseobject en beëindiging van de
leaseovereenkomst wordt zo spoedig mogelijk een
eindafrekening opgemaakt. Deze eindafrekening omvat:
a.
creditering van te veel in rekening gebrachte
leasetermijnen;
b.
aanpassing van de leaseprijs:
- zoals bedoeld in artikel 4 van de Algemene
Voorwaarden als de daadwerkelijke contractduur meer
dan één maand korter is dan de overeengekomen
contractduur. Dit ongeacht eventuele kosten van
voortijdige beëindiging zoals bedoeld in artikel 11 van
deze Algemene Voorwaarden;
- zoals bedoeld in artikel 4 van de Algemene
Voorwaarden, als de kilometerafwijking meer dan 10%
(tien procent) is;
c.
verrekening van meer of minder gereden kilometers als er
geen aanpassing van de leaseprijs plaatsvindt conform
artikel 9.6 sub b.
Als er na de eindafrekening nog facturen binnenkomen en/of
vorderingen openstaan die rechtstreeks verband houden met de
leaseovereenkomst (bijvoorbeeld nog niet afgewikkelde schades,
reparatiefacturen of boetes), dan worden die alsnog bij Lessee in
rekening gebracht.

10
Onmiddellijke beëindiging
10.1 Lessor heeft het recht om de leaseovereenkomst zonder verdere
ingebrekestelling of opzegging met onmiddellijke ingang te
ontbinden of te beëindigen en om het leaseobject onmiddellijk in
te nemen als:
a.
Lessee ondanks aanmaning in gebreke blijft en niet aan zijn
(betalings)verplichtingen tegenover Lessor voldoet;
b.
Lessee failliet wordt verklaard of als er surseance van
betaling wordt aangevraagd of uitgesproken;
c.
op Lessee de schuldsaneringsregeling van natuurlijke
personen van toepassing wordt verklaard;
d.
er beslag wordt gelegd op goederen van Lessee en/of op
het leaseobject;
e.
geen verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid en/of
cascoschade meer kan worden afgesloten;
f.
er buitensporige reparatie- of onderhoudskosten voor het
leaseobject zijn gemaakt of gemaakt moeten worden
waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat ze
door schuld, roekeloos gedrag, onjuist gedrag of opzet van
Lessee (of de berijder) zijn ontstaan;
g.
blijkt dat Lessee te kwader trouw handelt, of bij het
aangaan van de leaseovereenkomst foutieve of onvolledige
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12
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informatie heeft verstrekt of bewust informatie heeft
achtergehouden;
h.
Lessee Nederland heeft verlaten;
i.
bepalingen van de Wegenverkeerswet of het Wetboek van
Strafrecht herhaaldelijk worden overtreden.
In het geval Lessee komt te overlijden, geldt het volgende. De
erfgenamen van Lessee laten binnen een maand na het
overlijden van Lessee aan Lessor weten of zij de
leaseovereenkomst wensen voort te zetten. Ontvangt Lessor
binnen deze termijn geen of geen instemmend bericht, dan geldt
de leaseovereenkomst als beëindigd per de datum waarop
Lessee is overleden. Indien de erfgenamen de
leaseovereenkomst willen voortzetten, behoudt Lessor zich te
allen tijde het recht voor een beoordeling uit te voeren naar de
financiële draagkracht van de erfgenamen. Lessor heeft het recht
de voortzetting van de leaseovereenkomst op basis van de
financiële beoordeling of andere redelijke gronden te weigeren.
Het voorgaande doet niets af aan het recht van Lessor op
schadevergoeding in het geval van een voortijdige beëindiging
van de leaseovereenkomst.
Alle kosten en schade waarmee Lessor wordt geconfronteerd als
gevolg van een beëindiging zoals hiervoor bedoeld, komen
zonder enig recht op verrekening of matiging voor rekening van
Lessee, zoals vermeld in artikel 11.
Voortijdige beëindiging
Er is sprake van voortijdige beëindiging als de
leaseovereenkomst meer dan één kalendermaand eerder eindigt
dan de contractduur van de leaseovereenkomst. Bij voortijdige
beëindiging is Lessee verplicht om alle schade en kosten als
gevolg daarvan aan Lessor te vergoeden.
Het bedrag van de schadeloosstelling zoals bedoeld in artikel
11.1 wordt als volgt bepaald:
indien Lessor overgaat tot voortijdige beëindiging, omdat
Lessee tekort is geschoten in de nakoming van zijn
verplichtingen uit de leaseovereenkomst – bijvoorbeeld
indien zich de situatie zoals beschreven in artikel 10.1 sub
a zich voordoet -, of als de leaseovereenkomst op verzoek
van Lessee voortijdig wordt beëindigd, bedraagt het bedrag
van de schadeloosstelling minimaal 40% van de
resterende leasetermijnen, onverminderd het recht van
Lessor om de wettelijke schadevergoeding te vorderen.
Deze bepaling geldt als een boetebeding in de zin van
artikel 6:91 BW;
in alle andere gevallen van voortijdige beëindiging,
bedraagt het bedrag van de schadeloosstelling maximaal
een bedrag in rekening dat gelijk staat aan de redelijke
vergoeding voor door Lessor geleden verlies of gederfde
winst.
Borgsom
Indien in de leaseovereenkomst een borgsom is opgenomen,
dient Lessee deze borgsom aan Lessor te voldoen, alvorens
Lessor overgaat tot het bestellen van het leaseobject. De
borgsom wordt door Lessor aan Lessee terugbetaald zonder
rentevergoeding indien Lessee aan alle verplichtingen en
eventuele vorderingen uit hoofde van de leaseovereenkomst
heeft voldaan.
Indien de borgsom na het verstrijken van 30 dagen nadat de
leaseovereenkomst is ondertekend niet door Lessee is voldaan,
is Lessor bevoegd de leaseovereenkomst kosteloos te
beëindigen.
Lessor gaat pas over tot terugbetaling van de borgsom, indien
Lessee aan alle verplichtingen uit de leaseovereenkomst heeft
voldaan.
Slotbepalingen
Op eerste verzoek van Lessor is Lessee verplicht het leaseobject
voor bezichtiging en inspectie ter beschikking te stellen aan
Lessor opdat Lessor de algehele staat ervan kan bepalen. Dit
gebeurt op een door Lessor na overleg met Lessee aan te wijzen
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locatie. Als Lessor daar op enig moment om verzoekt, moet
Lessee ook de actuele kilometerstand doorgeven.
Lessee heeft geen recht op verrekening van verschuldigde
bedragen.
Als derden rechten ten opzichte van het leaseobject willen doen
gelden of maatregelen treffen om het leaseobject uit de macht
van Lessee te verkrijgen, is Lessee gehouden er direct blijk van
te (doen) geven dat het leaseobject eigendom is van Lessor en
om Lessor terstond op de hoogte te stellen.
Lessee vrijwaart Lessor voor alle vorderingen die bij Lessor
worden ingediend in verband met de beschikking over of het
gebruik van het leaseobject door Lessee.
Lessor is niet aansprakelijk voor de juistheid van door de
betreffende importeurs verstrekte gegevens of afwijkingen
daarvan en eventueel daaruit voortvloeiende kosten en schade.
Alle kosten die worden gemaakt ter bescherming en behoud van
rechten en aanspraken van Lessor en de uitoefening daarvan zoals kosten voor het niet of niet tijdig voldoen van enige
betalingsverplichting, (buiten)gerechtelijke kosten, kosten van
juridische procedures, incasso en sommaties - zijn voor rekening
van Lessee. Incassokosten zullen worden berekend in
overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.
Lessee is bekend en akkoord met het feit dat de door haar
verstrekte persoonsgegevens door Lessor mogen worden
verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens
(hierna: “WBP”) in het kader van Lessor hierbij expliciete
toestemming om persoonsgegevens te verwerken – waaronder
begrepen het opslaan en verstrekken aan derden van
persoonsgegevens – in het kader van de dienstverlening door
Lessor en de uitvoering van de leaseovereenkomst. Dit houdt
onder meer in dat Lessor de door Lessee verstrekte
persoonsgegevens mag verstrekken aan haar
partners/leveranciers om een goed aanbod te kunnen doen en
om de dienstverlening naar behoren te kunnen uitvoeren. Onder
partners/leveranciers wordt verstaan alle partijen waarmee
Lessor een overeenkomst heeft die verband houdt met de
leaseovereenkomst. Meer in het bijzonder mag Lessor de door
Lessee verstrekte persoonsgegevens verstrekken aan
handelsinformatiebureau Economic Data Resources B.V. en
gelieerde bedrijven voor het verminderen en/of beperken van
kredietrisico’s en financiele risico’s. Lessor verplicht zich de
gegevens niet te verwerken op een andere wijze dan voor de
dienstverlening en de uitvoering van de leaseovereenkomst
noodzakelijk en/of wenselijk is.
Het is de actieve verplichting van Lessee om Lessor op de hoogte
te brengen van elke wijziging in de contactgegevens van Lessee.
Lessor is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de
leaseovereenkomst over te dragen of te verpanden aan een
derde. Lessee verleent bij voorbaat toestemming aan een
dergelijke overdracht of verpanding.
Lessor heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde
te wijzigen vanwege wijzigingen in bestaande of nieuwe
overheidsvoorschriften.
Lessee heeft overeenkomstig artikel 7:46i jo. artikel 7:46d BW het
recht de leaseovereenkomst binnen 7 dagen na het sluiten van
de leaseovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden,
waarbij Lessor maximaal de wettelijk geregelde kosten in
rekening zal brengen.
Als een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig zou
blijken te zijn, blijven deze Algemene Voorwaarden voor het
overige in stand en wordt de betreffende bepaling vervangen door
een bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van partijen zo
veel mogelijk benadert.
Lessor wijst uitdrukkelijk eventueel door Lessee van toepassing
verklaarde Algemene Voorwaarden van de hand, ook bij een
eventuele eerdere verwijzing van Lessee naar dergelijke
voorwaarden. Lessee doet dan ook uitdrukkelijk afstand van
eventuele eigen voorwaarden.
Afwijkende bepalingen zijn alleen van toepassing als Lessor en
Lessee die uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Op de leaseovereenkomst, de Algemene Voorwaarden en de
Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering is uitsluitend Nederlands
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recht van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter in Amsterdam.
Deze Algemene Voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse als
de Engelse taal beschikbaar. In geval van mogelijke
tegenstrijdigheden is de Nederlandse tekst bindend.
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