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1

Lease-overeenkomst

1.1.

1.4

Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken onverbrekelijk deel uit van alle aanbiedingen en
prijsopgaven, alsmede van de mantelovereenkomsten, individuele lease-overeenkomsten, leaseaanvragen en
brandstofcontracten van Auto Sturm Lease B.V. hierna te noemen Lessor.
Door toezending van een door cliënt ingevulde en ondertekende leaseaanvraag met daarop vermeld onder
andere merk en type auto, looptijd en een zo nauwkeurig mogelijk geschat jaarkilometrage, komt, indien de
aanvraag door Lessor wordt geaccepteerd, de lease-overeenkomst tot stand. Lessor zal alsdan de betreffende
auto aanschaffen en deze na verkrijging ter beschikking stellen aan cliënt, hierna te noemen Lessee.
Lessor zal de acceptatie van de leaseaanvraag bevestigen door toezending aan Lessee in tweevoud van een
lease-overeenkomst. Lessee dient twee der beide exemplaren rechtsgeldig te ondertekenen en aan Lessor te
retourneren.
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Lessee wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen

2

Eigendom

2.1.

Lessor is en blijft eigenaar van de in de lease-overeenkomst vermelde auto. De Lessee verwerft daarvan
slechts het gebruiksrecht voor de duur hetgeen bepaald is in de lease-overeenkomst
Het kentekenbewijs van de auto wordt geregistreerd op naam van Lessor of op naam van Lessee, zulks wel in
overleg met Lessee. De kentekencard wordt aan Lessee ter beschikking gesteld voor de duur van de leaseovereenkomst. De tenaamstellingscode blijft bij Lessor
Het is Lessee verboden de auto te vervreemden, te verpanden, op enigerlei andere wijze te bezwaren, te
verhuren of onder welke titel dan ook aan een derde in gebruik te geven.
Indien een derde rechten op de auto pretendeert of op de auto beslag doet leggen zal Lessee deze derde
direct op het eigendomsrecht van Lessor wijzen en Lessor binnen 12 uur van de aanspraken van de derde in
kennis stellen. Zonodig zal Lessee zelf maatregelen treffen ter bescherming van de rechten van Lessor. Indien
de auto buiten toedoen van Lessor uit de macht van Lessee raakt zal Lessee dit onverwijld schriftelijk per post
of per telefax aan Lessor melden.
Lessor zal alle door haar nodig geoordeelde maatregelen kunnen treffen voor de bescherming van haar
rechten. De kosten van deze maatregelen zijn voor rekening van Lessee en dienen op eerste verzoek aan
Lessor te worden vergoed.

1.2.

1.3.

2.2

2.3
2.4

2.5

3

Aanschaf van de auto en aflevering

3.1
3.2.

Lessor zal de gespecificeerde auto kopen bij een dealer van haar keuze.
Indien de aflevering van de auto op een ander tijdstip geschiedt dan door de Lessee gewenst of door de
Lessor opgegeven, of indien de auto niet, of niet de gewenste specificatie, verkrijgbaar is, kan Lessee de door
haar tengevolge daarvan geleden schade niet verhalen op Lessor en is Lessee niet gerechtigd ontbinding van
de lease-overeenkomst te vorderen of betaling aan Lessor op te schorten.

4

Leaseprijs en betalingsverplichtingen

4.1








4.2

Tenzij anders overeengekomen zijn de volgende componenten in de leaseprijs inbegrepen:
Afschrijving en rente;
Administratie- en beheerkosten;
Houderschapsbelasting;
Periodiek onderhoud, reparaties en vervanging van onderdelen als gevolg van normale (mechanische) slijtage;
Vervanging van banden naar oordeel van Lessor als gevolg van normale slijtage;
WA- en cascoverzekering;
noodhulp;
vervangend vervoer;
Kosten niet inbegrepen in de leaseprijs zijn onder meer kosten zoals die voor wassen, poetsen en stalling en
parkeer- en tolgelden. Brandstof (voorschot), tenzij anders is overeengekomen. Boetes en kosten die verband
houden met zelf aangebrachte accessoires, alsmede kosten die het gevolg zijn van nalatigheid of onzorgvuldig
gebruik zijn voor rekening van Lessee.
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4.3
4.4

4.5

4.7

4.8

4.9

Lessee is maandelijks bij vooruitbetaling aan Lessor de overeengekomen maandelijkse leasetermijn
verschuldigd.
Lessee verstrekt Lessor een machtiging voor automatische incasso voor alle aan Lessor toekomende bedragen
uit hoofde van de lease-overeenkomst. Deze machtiging dient te worden gehandhaafd totdat Lessee aan al
zijn verplichtingen jegens Lessor heeft voldaan
Lessee is niet gerechtigd betalingen aan Lessor geheel of gedeeltelijk op te schorten, indien de door Lessor
geleverde auto niet aan de overeenkomst beantwoordt of indien door al dan niet aan Lessee te wijten
omstandigheden geen gebruik kan worden gemaakt van de auto.
4.6 Het is Lessee niet toegestaan enige schuld aan Lessor te verrekenen met enige al dan niet betwiste schuld
van Lessor aan Lessee.
Bij niet-tijdige betaling door Lessee van enig aan Lessor verschuldigd bedrag is Lessee, zonder dat een
aanmaning of ingebrekestelling is vereist, in verzuim en over het niet betaalde bedrag een vertragingsrente
verschuldigd van 1,5% per maand vanaf de vervaldatum tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte
van een maand als gehele maand geldt.
Lessor is gerechtigd alle buitengerechtelijke incasso kosten en kosten van juridische bijstand, welke reeds nu
voor alsdan worden vastgesteld op 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 45,- aan Lessee
in rekening te brengen.
Lessor is gerechtigd van Lessee een zekerheid voor de nakoming van diens betalingsverplichting te verlangen
in de vorm van een waarborgsom of bankgarantie.

5

Aanpassing van de lease-overeenkomst en leaseprijs

5.1

Indien tussen de datum van de offerte van Lessor en de datum van aflevering van de auto en/of de kosten van
opties en accessoires, de legeskosten, de houderschapsbelasting, de verzekeringspremie en/of de rente zijn
gestegen, is Lessor gerechtigd de maandelijkse leaseprijs dienovereenkomstig aan te passen. Lessor zal Lessee
hiervan direct in kennis stellen.
Lessor is gerechtigd gedurende de duur van de lease-overeenkomst de hoogte van de maandelijkse leaseprijs
aan te passen op grond van wijzigingen in de kosten van houderschapsbelasting, verzekering en het
toepasselijke tarief omzetbelasting. Mochten er tijdens de duur van de lease-overeenkomst nieuwe
belastingen of heffingen op de eigendom van en/of het gebruik van de auto worden opgelegd, dan is Lessor
gerechtigd de daaraan verbonden kosten door te berekenen aan Lessee door aanpassing van de maandelijkse
leaseprijs.
Indien de kosten voor onderhoud, reparatie en/of vervangend vervoer sinds de ingangsdatum van de leaseovereenkomst met meer dan 5% zijn gestegen, zoals blijkt uit de indexcijfers van het CBS
(consumentenprijsindexcijfer onderhoud en reparatie van privévoertuigen en/of verhuren van
transportmiddelen).
Lessor is gerechtigd de leaseprijs overeenkomstig aan te passen indien gedurende de looptijd of bij
beëindiging van de lease-overeenkomst blijkt dat er een afwijking is van >10% tussen het in de leaseovereenkomst overeengekomen aantal te rijden kilometers en het werkelijk aantal gereden kilometers. In
deze gevallen wordt de leaseprijs met terugwerkende kracht aangepast. Tevens is Lessor gerechtigd de
looptijd van de lease-overeenkomst aan te passen aan de hand van het werkelijk aantal gereden kilometers.
Bij een overschrijding van <10% worden de minder gereden kilometers in rekening gebracht volgens de in de
lease-overeenkomst vermelde meerkilometerprijs. De aangepaste leaseprijs geldt vanaf het moment dat de
omstandigheden zich hebben gewijzigd.

5.2

5.3

5.4

6

Gebruik, onderhoud en reparatie

6.1

Lessee, respectievelijk de berijder, zal de auto als een goed huisvader gebruiken en ervoor zorgen dat deze
overeenkomstig zijn bestemming en gebruiksdoel wordt gebruikt met inachtneming van de voorschriften in
het bij de auto behorende instructieboekje. De auto mag niet worden gebruikt voor snelheidsproeven,
prestatieritten, vervoer van schadelijke stoffen en voor het geven van rijlessen, tenzij zulks uitdrukkelijk en
schriftelijk is toegestaan door Lessor. Ook mag nimmer het vastgestelde laadvermogen en maximum
aanhanggewicht worden overschreden.
Lessee dient ervoor zorg te dragen dat de leaseauto wordt onderhouden volgens de voorschriften van de
fabrikant en/of importeur/dealer. Lessee zal bij gebruik van de auto zorgdragen voor de aanwezigheid van
voldoende koelvloeistof, olie, remvloeistof, accuvloeistof en bandenspanning alsmede een goed
functionerende verlichting. Eventuele schade ten gevolge van het niet goed nakomen van deze verplichting is

6.2
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6.3

6.4.

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

voor rekening van Lessee. Tenzij anders overeengekomen dienen onderhoud en reparaties altijd uitgevoerd te
worden door Auto Sturm B.V. te Middelburg, Goes of Spijkenisse.
Lessee dient zorg te dragen voor tijdige aanbieding van de auto voor alle wettelijke voorgeschreven
keuringen, zoals APK en LPG-keuring. Eventuele schade ten gevolge van het niet goed nakomen van deze
verplichting is voor rekening van Lessee.
Een defect aan de kilometerteller dient binnen 24 uur te worden gemeld aan Lessor en zo spoedig mogelijk te
worden gerepareerd. In de periode waarin de kilometerteller defect is wordt het aantal kilometers dat met de
leaseauto is gereden naar rato vastgesteld door Lessor.
Eventuele reparatiewerkzaamheden in het buitenland dienen door Lessee aldaar te worden betaald. Voor
werkzaamheden die € 115, - te boven gaan dient Lessee vooraf toestemming te vragen aan Lessor. Lessor zal,
mits voor zover nodig, tevoren goedgekeurd, de betreffende kosten tegen overlegging van de originele
factuur aan Lessee vergoeden.
Voor rekening van Lessee zijn: (I) Bijvullen van motorolie, anders dan periodiek verversen: (II) reparaties en
onderhoud aan datgene dat niet behoort tot de overeengekomen uitrusting van de auto: (III) alle
werkzaamheden die het gevolg zijn van verwaarlozing of onoordeelkundig gebruik van de auto of gebruik in
strijd met de bestemming van de auto waaronder overbelasting: (IV) alle werkzaamheden die het gevolg zijn
van verwaarlozing of veronachtzaming van de verplichtingen van Lessee jegens Lessor: (V) alle
werkzaamheden die het gevolg zijn van ongevallen, aanrijdingen, diefstal, brand, joyriding, voor zover niet
door de verzekering gedekt: (VI) wassen, schoonmaken en poetsen van de auto.
De kosten van normale slijtage van banden is inbegrepen in de leaseprijs. Lessor is gerechtigd een ander merk
of type banden te monteren dan de banden die vervangen worden. Voortijdige vervanging van banden als
gevolg van overmatige slijtage, onjuiste spanning, inrijding of perforatie zijn voor rekening van Lessee.
Lessee is verplicht om afwijkingen of storingen aan de auto direct aan Lessor te melden en zo spoedig
mogelijk te laten repareren. Lessee zal de auto door de dealer (Auto Sturm B.V.) op eventuele gebreken laten
onderzoeken voor afloop van de garantieperiode van de auto.
Lessee dient ervoor zorg te dragen dat de auto uitsluitend gebruikt wordt door personen met een, naar
Nederlands recht, geldig rijbewijs.

7

Verzekering

7.1

Tenzij anders overeengekomen wordt door Lessor voor de auto een WA- en Cascoverzekering afgesloten,
alsmede een inzittendenverzekering. De op deze verzekering van toepassing zijnde voorwaarden zijn op
verzoek van Lessee opvraagbaar bij Lessor.
Lessor is te allen tijde gerechtigd genoemde verzekeringen bij een andere verzekeringsmaatschappij onder te
brengen. Alsdan zullen de nieuwe voorwaarden aan Lessee ter beschikking worden gesteld. Lessee verklaart
met die nieuwe voorwaarden in te stemmen.
In de lease-overeenkomst is het per gebeurtenis verschuldigde bedrag voor eigen risico vermeld. Het eigen
risico is voor rekening van Lessee, tenzij de volledige schade op een derde verhaalbaar is. Het verschuldigde
bedrag voor eigen risico dient op eerste verzoek van Lessor door Lessee te worden voldaan.
Indien het schadeverloop van de auto daartoe aanleiding geeft en/of de verzekeringsmaatschappij daartoe
besluit, kunnen de verzekeringsmaatschappij en/of Lessor eenzijdig de verzekeringspremie en/of het eigen
risico bedrag verhogen. Deze verhoging is na schriftelijke kennisgeving direct van kracht.
Reparaties van schades moet plaatsvinden bij Autoschade Sturm B.V., Ampereweg 56 te Middelburg. Tenzij
anders is overeengekomen.
Indien Lessee de verzekering zelf wenst te verzorgen is Lessee verplicht de auto tegen alle schades,
waaronder WA en Casco, te verzekeren en verzekerd te houden totdat de auto bij beëindiging van de leaseovereenkomst is ingeleverd. De verzekeringen dienen te worden ondergebracht bij een door Lessor goed te
keuren verzekeringsmaatschappij en op door Lessor goed te keuren voorwaarden. Lessee zal desgevraagd aan
Lessor een kopie van de verzekeringspolissen alsmede bewijs van betaling van de verschuldigde premies doen
toekomen. Lessee draagt door ondertekening van de lease-overeenkomst alle rechten jegens de betreffende
verzekeringsmaatschappen, voortkomend uit de voor de auto afgesloten verzekeringen, over aan Lessor. Voor
reparaties van schades zie artikel 7.5.
De auto mag niet buiten het gebied waarin de dekking van de verzekering, blijkens het internationaal
motorrijtuigen verzekeringsbewijs (groene kaart), geldt worden gebracht, tenzij met schriftelijke toestemming
van Lessor. De aanwezigheid en het gebruik van de auto buiten dit gebied is in ieder geval voor rekening en
risico van Lessee.

7.2

7.3

7.4

7.5
7.6

7.7
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8

Schade en verlies

8.1

Lessee of de berijder dient iedere schade aan de auto of een derde, of vermissing of diefstal van de auto, al
dan niet door schuld van Lessee veroorzaakt, onmiddellijk aan Lessor te melden en binnen 24 uur na het
voorval dit schriftelijk te bevestigen door middel van een aan Lessee ter beschikking gestelde Europees
schadeformulier, dat door Lessee correct en zo volledig mogelijk dient te worden ingevuld.
Indien lichamelijk letsel is toegebracht en/of derden betrokken zijn, dan wel dat er sprake is van enig strafbaar
feit, dient een proces-verbaal te worden opgemaakt. Tevens dient een proces-verbaal te worden opgemaakt
in geval van diefstal, vandalisme en/of schade toegebracht door onbekenden. In geval van diefstal moeten
binnen 48 uur de (reserve)sleutels, de brandstofpas en kentekenpapieren, als ook de in verband met
beveiliging verwijderde onderdelen van audio- en overige apparatuur aan Lessor worden terugbezorgd.
Lessee is gehouden de instructies van Lessor inzake taxatie en schadeherstel op te volgen. Indien op grond
van het ontbreken van de vereiste documenten de schade niet op gebruikelijke wijze kan worden
afgewikkeld, komen de daaruit voortvloeiende kosten ten laste van Lessee.
Lessee zal alle brieven, bescheiden en exploten die hij in verband met de schade aan de auto ontvangt
onverwijld aan de verzekeringsmaatschappij doorzenden. Tevens zal Lessee tegenover derden geen
uitspraken doen over oorzaak van, aansprakelijkheid voor en/of schuld aan een schade en Lessee zal zich in
het algemeen onthouden van alles wat de belangen van Lessor en/of de verzekeringsmaatschappij zou
kunnen schaden.
Schade die niet door de verzekeraar wordt gedekt (bijvoorbeeld schade als gevolg van opzet, alcohol- of
druggebruik) komt te allen tijde voor rekening van Lessee. Dit geldt tevens voor het eigen risicobedrag, tenzij
dit verhaald is op de tegenpartij.
Schade of verlies doet in geen enkel opzicht af aan de verplichtingen van Lessee voortkomend uit de leaseovereenkomst.

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

9

Onmogelijkheid van gebruik en vervangend vervoer

9.1

Lessee is niet gerechtigd ontbinding van de lease-overeenkomst te vorderen, uit welke hoofde ook, ndien de
door Lessor geleverde auto niet aan de overeenkomst beantwoordt of indien door al dan niet aan Lessee te
wijten omstandigheden door Lessee geen gebruik kan worden gemaakt van de auto.
Tenzij anders overeengekomen zal in Nederland in geval van (schade)reparatie of onderhoud aan de auto met
een langere duur dan 24 uur (uitgezonderd zater- , zon- en feestdagen) voor de werkelijke reparatieduur na
24 uur een vervangende auto aan Lessee ter beschikking worden gesteld. Na de (schade)reparatie of
onderhoud dient de vervangende auto direct te worden geruild voor de vervangen auto.
Indien de auto in Nederland door pech of schade niet meer bruikbaar is, zal direct een vervangende auto ter
beschikking worden gesteld. Tijdens kantooruren zal deze vervangende auto bij de dichtstbijzijnde dealer,
waar de bestuurder (en zijn eventuele passagiers en bagage) naartoe worden gebracht, ter beschikking
worden gesteld. Buiten kantooruren zal de vervangende auto door de berger ter beschikking worden gesteld
op een door hem te bepalen plaats. Vervoer naar de plaats van aflevering van de vervangende auto wordt
verzorgd. De door de berger ter beschikking gestelde vervangende auto dient op de eerstvolgende werkdag
door Lessee in overleg met de dealer te worden geruild voor een door de dealer ter beschikking te stellen
vervangende auto. Na de (schade)reparatie dient de vervangende auto direct te worden geruild voor de
vervangen auto.
Indien de auto buiten Nederland, binnen één van de West-Europese landen die vermeld staan in de
Dealerlijst, door pech of schade niet meer bruikbaar is, wordt door inschakeling van de Alarmservice een
vervangende auto ter beschikking gesteld.
Lessor zal trachten een aan de auto gelijkwaardige vervangende auto ter beschikking te stellen. Lessee heeft
echter geen aanspraak op enige korting of vergoeding indien de vervangende auto van een andere klasse is,
wellicht niet is voorzien van extra uitrusting en/of toebehoren en/of een andere motorbrandstof gebruikt,
dan de leaseauto. De bepalingen uit de lease-overeenkomst zijn eveneens van toepassing op de vervangende
auto.
Kilometers die met de vervangende auto zijn gereden worden beschouwd als te zijn gereden met de
vervangen auto en worden bij de berekening van het aantal gereden kilometers meegenomen.
Lessor is te allen tijde gerechtigd de auto blijvend te vervangen door een gelijkwaardige auto. De kosten van
het overzetten van aangebrachte accessoires en reclamebeschilderingen zijn alsdan voor rekening van Lessor.
De bepalingen van de lease-overeenkomst blijven in een dergelijk geval onveranderd van kracht. Bij de

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6
9.7
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berekening van het aantal gereden kilometers worden de met iedere auto gereden kilometers bij elkaar
opgeteld.

10
10.1

10.2

10.3

Accessoires en reclamebeschilderingen
De kosten van aanschaf en montage van accessoires en reclamebeschilderingen zijn voor rekening van Lessee,
ook indien deze van overheidswege verplicht mochten zijn of worden, tenzij anders overeengekomen. Deze
kosten dienen door Lessee op eerste verzoek aan Lessor te worden vergoed. Door montage worden
accessoires eigendom van Lessor. Accessoires zijn alleen verzekerd indien door Lessor schriftelijk bevestigd.
Bij beëindiging van de lease-overeenkomst heeft Lessor het recht, niet de plicht, accessoires en
reclamebeschilderingen voor rekening van Lessee te verwijderen. De hieraan begrepen kosten van reparatie,
nodig in verband met de verwijdering, dienen door Lessee op eerste verzoek aan Lessor te worden vergoed.
Indien de waarde van de auto een door Lessor te bepalen bedrag overschrijdt, heeft Lessor het recht te
verlangen dat de auto wordt voorzien van een door Lessor goed te keuren alarm/anti-diefstalinstallatie. De
kosten van deze installatie en de montage ervan zijn voor rekening van Lessee.

11

Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1

Lessor is slechts aansprakelijk voor de door ondeugdelijkheid van de krachtens deze overeenkomst geleverde
auto veroorzaakte schade, indien en voor zover de schade is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld of
door opzet of grove schuld van haar werknemers. Voor het overige is elke aansprakelijkheid voor
ondeugdelijkheid van de geleverde auto uitgesloten. Aansprakelijkheid voor bedrijfs- , gevolg, of indirecte
schade is steeds uitgesloten (waaronder begrepen schade en kosten ontstaan i.v.m. tijdverlies en extra reisen verblijfkosten als gevolg van het niet goed functioneren of verloren gaan van de auto).
Lessor is jegens Lessee niet aansprakelijk voor eventuele schade en/of kosten als gevolg van wanprestatie van
de leverancier/dealer van de auto uit hoofde van levering van de auto of werkzaamheden daarvan.
Lessee is aansprakelijk en vrijwaart Lessor gedurende de duur van de overeenkomst, waaronder mede te
begrijpen de tijdsduur tussen het einde van de lease-overeenkomst en het tijdstip waarop de auto door
Lessor is terugontvangen, voor (I) schade door Lessor te lijden als gevolg van het verloren gaan van de auto
en/of de bij de auto horende documenten en/of sleutels, (II) schade die aan en/of met de auto wordt
toegebracht, al dan niet buiten schuld van Lessee of bestuurder van de auto en/of door een gebrek aan de
auto, voor zover niet door de verzekering gedekt, (III) alle aanspraken jegens Lessor uit hoofde van artikel 31
WVW of uit hoofde van enige andere wettelijke bepaling krachtens welke Lessor als eigenares van de auto
rechtstreeks door de benadeelde kan worden aangesproken, (IV) schade die niet door de
verzekeringsmaatschappij wordt vergoed, (V) voor aanspraken van derden veroorzaakt door de door Lessor
geleverde auto en/of door een dealer uitgevoerde reparaties.

11.2
11.3

12

Beëindiging en inname

12.1

De lease-overeenkomst eindigt van rechtswege, door verloop van de termijn waarvoor deze is aangegaan,
door opzegging door Lessor door middel van een daartoe strekkende aangetekende brief (voor een dergelijke
opzegging geldt een opzegtermijn van tenminste 14 dagen).
Bij reguliere beëindiging van de lease-overeenkomst, op welke wijze dan ook, is Lessee ervoor
verantwoordelijk dat de leaseauto wordt terugbezorgd bij Lessor of een door Lessor aangegeven locatie,
inclusief alle toebehoren en accessoires welke deel hebben uitgemaakt van de lease-overeenkomst,
documenten (kentekenpapieren, service- en garantieboekje, codekaarten van audio, navigatie,
startbeveiliging-/alarmsysteem) en (reserve) sleutels en dergelijke.
Lessee is verplicht de auto bij Lessor in te leveren in de staat waarin de auto, gezien de duur van de leaseovereenkomst en het aantal gereden kilometers, geacht mag verkeren bij zorgvuldig gebruik en onderhoud.
Indien de auto in mindere staat verkeerd heeft Lessor het recht het verschil in waarde in de staat als vermeld
en de waarde in de werkelijke staat door te berekenen aan Lessee.
Bij inname van de auto dient Lessee het inname-formulier te ondertekenen. Door ondertekening van dit
inname-formulier erkent Lessee in te stemmen met de daarin gegeven omschrijving van de staat waarin de
auto zich bevindt. Bij niet ondertekening van het inname-formulier door Lessee, geldt het door Lessor op te
maken inname-formulier als bindend.
Na inname van de auto en beëindiging van de lease-overeenkomst wordt zo spoedig mogelijk een
eindafrekening opgemaakt. Deze eindafrekening omvat:
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12.6
12.7

12.8

12.9

creditering van te veel in rekening gebrachte leasetermijnen;
verrekening van meer/minder kilometers indien de beëindiging binnen één kalendermaand van de
oorspronkelijke overeengekomen einddatum plaatsvindt en de kilometerafwijking <10% is;
een aanpassing van de leaseprijs indien de kilometerafwijking >10% is, als bedoeld in artikel 5 van
deze Algemene Voorwaarden;
een aanpassing van de leaseprijs indien de uiteindelijke looptijd in maanden bij beëindiging meer dan 1
maand afwijkt van de oorspronkelijke overeengekomen looptijd.
Dit onverlet eventuele kosten van voortijdige beëindiging als bedoeld in artikel 13 van deze Algemene
Voorwaarden;indien de auto niet in oorspronkelijke specificatie wordt ingeleverd, de kosten van het herstel
en eventuele waardevermindering.
De eindafrekening van de met de brandstofpas gemaakte kosten vindt plaats als er geen verdere facturen
dienaangaande meer verwacht worden.
Indien er na de eindafrekening nog kosten binnenkomen die rechtstreeks verband houden met de leaseovereenkomst (bijvoorbeeld nog niet afgewikkelde schades, reparatiefacturen of boetes), dan worden deze
alsnog aan Lessee in rekening gebracht.
Indien Lessee in gebreke blijft bij het einde van de lease-overeenkomst de auto in te leveren, is Lessee van
rechtswege in verzuim en verplicht om gedurende een door Lessor te bepalen termijn na afloop van de leaseovereenkomst maandelijks (zonodig naar tijdsevenredigheid berekend) de laatstgeldende leasetermijn te
voldoen, doch uiterlijk tot de datum waarop de auto wordt ingeleverd.
Indien ook na afloop van de in artikel 12.8 bepaalde termijn de auto niet wordt ingeleverd, is Lessee verplicht
bij wijze van schadevergoeding de theoretische restwaarde van de auto op de in de lease-overeenkomst
bepaalde inleverdatum of de dagwaarde van de auto per genoemde datum bij verkoop aan een door Lessor
aan te wijzen dealer, dit naar keuze van Lessor, te voldoen.

13

Voortijdige beëindiging

13.1

Er is sprake van voortijdige beëindiging als de lease-overeenkomst op verzoek van Lessee eerder dan één
kalendermaand eindigt dan de expiratiedatum zoals deze in de lease-overeenkomst is vastgelegd, dan wel
tussentijds is aangepast overeenkomstig artikel 5 van de Algemene Voorwaarden.
In geval van voortijdige beëindiging van de lease-overeenkomst is Lessor gerechtigd zich onmiddellijk in bezit
te stellen van de auto en is Lessee verplicht aan Lessor te betalen de eventuele kosten van het terugbrengen
van de auto naar een door Lessor aangewezen plaats, de kosten van noodzakelijke reparaties aan de auto
voor zover niet door een verzekering gedekt, de vergoeding voor eventueel verreden meerkilometers
conform artikel 5.4, alsmede een bedrag gelijk aan een derde van het totaalbedrag van de resterende
leasetermijnen met een minimum van een bedrag gelijk aan drie maandelijkse leasetermijnen.
De mogelijkheid van ontbinding van de lease-overeenkomst tussen Lessor en Lessee op grond van artikel
6:265 BW is uitgesloten.

13.2

13.3

14

Onmiddellijke beëindiging

14.1

Indien Lessee een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt is Lessor
gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en vergoeding van schaden,
kosten en interest te vorderen en worden alle bedragen die Lessor nog van Lessee te vorderen heeft terstond
opeisbaar. Dat geldt tevens in elk van de volgende gevallen dat;
Lessee ondanks sommatie in gebreke blijft om binnen veertien dagen aan een van zijn verplichtingen jegens
Lessor te voldoen;
Lessee ( voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, op zijn
goederen beslag wordt gelegd of Lessee de vrije beschikking over zijn vermogen “verliest”.
op Lessee de schuldsaneringsregeling van natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard;
Lessee een rechtspersoon is die wordt ontbonden of geliquideerd;
Lessee Nederland metterwoon heeft verlaten of gaat verlaten;
Lessee overlijdt;
de verzekering voor de auto door de verzekeringsmaatschappij, om welke reden dan ook, wordt opgezegd;
blijkt dat Lessee te kwader trouw handelt, of bij het aangaan van de lease-overeenkomst foutieve of
onvolledige informatie heeft verstrekt of bewust informatie heeft achtergehouden, die van dien aard zijn dat
Lessor de lease-overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan.
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i
j

k

er buitensporige reparatie- of onderhoudskosten voor de leaseauto zijn gemaakt, waarvan redelijkerwijs kan
worden aangenomen dat dit door schuld, roekeloos gedrag of opzet van Lessee (of haar berijder) is ontstaan;
herhaalde overtreding van de bepalingen van de Wegenverkeerswet of het Wetboek van Strafrecht
plaatsvindt. Alle kosten en schade van Lessor als gevolg van een beëindiging als hiervoor bedoeld komen
zonder enig recht op verrekening of matiging voor rekening van Lessee.
de auto teniet gaat, door welke oorzaak dan ook, waaronder “diefstal en verduistering”.

15

Slotbepalingen

15.1

Indien enige bepaling van de deze voorwaarden door de rechter nietig mocht worden geacht of buiten
toepassing mocht worden gelaten zullen de overige bepalingen van deze overeenkomst onverkort van kracht
blijven. Partijen zullen voor zover mogelijk een nietige of niet bindende bepaling vervangen door een wel
geldige bepaling die de bedoeling van de betreffende bepaling zo goed mogelijk zal benaderen.
Indien meer natuurlijke of rechtspersonen gezamenlijk als Lessee partij zijn bij de lease-overeenkomst zijn zij
jegens Lessor hoofdelijk voor de nakoming van de uit de lease-overeenkomst voortvloeiende verplichtingen
voor het geheel aansprakelijk.
Lessee is op eerste verzoek van Lessor verplicht de auto voor bezichtiging en inspectie ter beschikking te
stellen aan Lessor.
Het recht van Lessee tot verrekening of opschorting is uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien derden rechten ten opzichte van de auto willen doen gelden of maatregelen treffen om de leaseauto
uit de macht van Lessee te krijgen, is Lessee gehouden direct blijk te (doen) geven van het eigendom van
Lessor en Lessor hiervan 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 de leaseauto door Lessee.
Alle kosten gemaakt ter uitoefening en behoud van rechten, van Lessor, zoals (buiten)gerechtelijke kosten,
kosten van juridische procedures, incasso, sommaties en dergelijke, zijn voor rekening van Lessee.
Lessor zal met betrekking tot de persoonsgegevens zoals die worden verstrekt door Lessee vertrouwelijkheid
in acht nemen zoals die wordt vereist door de Wet bescherming persoonsgegevens.
Het is de actieve plicht van Lessee om Lessor op de hoogte te houden van wijziging van bedrijfsgegevens,
bedrijfsverhuizing, mutaties van (interne) bevoegdheden, contactpersonen en berijders. Indien zich een
wijziging voordoet van de bij de Kamer van Koophandel bekende gegevens is Lessee, in het kader van de Wet
Identificatie bij dienstverlening (Wid) gehouden Lessor een gewaarmerkt uittreksel te verstrekken.
Lessor is gerechtigd de rechten en plichten uit de lease-overeenkomst over te dragen of te verpanden aan een
derde. Lessee geeft bij voorbaat toestemming aan een dergelijke overdracht of verpanding.
Op de lease-overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Voor eventuele geschillen tussen partijen is in eerste instantie uitsluitend de daartoe bevoegde rechter
competent.
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Datum :……………………………….
Lessee :……………………………….

Handtekening voor akkoord:
……………………………………………………
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