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Totstandkoming leasecontract
Leaseovereenkomsten tussen partijen betreffende een voertuig
(hierna te noemen: “het object”) komen tot stand door
ondertekening van een per object opgemaakt en ondertekend
contract (hierna te noemen: “het leasecontract”);
het leasecontract wordt steeds aangegaan voor de tijd, tegen een
leaseprijs en de overige voorwaarden als in het leasecontract is
vermeld. Behoudens het gestelde onder 2.6 van navolgend artikel
eindigt het leasecontract op het moment waarop de
overeengekomen looptijd in maanden is verstreken. Mocht het
aantal termijnen overschreden worden dan wordt de
overeenkomst geacht te zijn verlengd onder gelijkluidende
voorwaarden tot de definitieve beëindiging van de overeenkomst.
Lessor geeft het object ten titel van huur aan lessee in lease die
deze van lessor in lease aanvaardt.
Indien een regeling, vermeld op het leasecontract, afwijkt van het
bepaalde in de Algemene Voorwaarden, prevaleert de bepaling in
het leasecontract.
Voor het geval het object voor aflevering gereed staat en niet
binnen een redelijke termijn door lessee in ontvangst wordt
genomen dan wordt de aflevering geacht te hebben
plaatsgevonden vijf (5) dagen na kennisgeving.

2 . 
2.1 

2.2 

Leaseprijs/aanpassing 
De leaseprijs berekend per maand, vermeld in het leasecontract, 
wordt door lessee bij vooruitbetaling voldaan, ingaande per 
afleverdatum. 
In de leaseprijs zijn ten laste van lessor de volgende kosten 
componenten begrepen: 
a. rente
b. afschrijving
c. leges kentekenbewijs en houderschapsbelasting
d. premie WA-Casco verzekering (indien vermeld in het

leasecontract)
e. reparaties die naar oordeel van lessor noodzakelijk zijn,

zij het met uitzondering van reparaties ten gevolge van
nalatigheid van lessee of onzorgvuldig gebruik van het
object door lessee of degene die het object berijdt;
onder reparaties wordt tevens begrepen vervanging van
banden op de door lessor noodzakelijk geachte
tijdstippen

f. doorsmeren, olie verversen en controles volgens
onderhoudsschema

g. kosten van APK-milieukeuringen en indien van
toepassing de wettelijke LPG-keuring

2.3 Voor rekening van lessee zijn alle andere kosten ter zake van het 
gebruik van het object,waaronder begrepen: 
a. wassen, poetsen en reinigen van het object (in verband met

het behoud van het object met gepaste frequentie door
lessee uit te voeren)

b. stallingkosten
c. reparaties, die vallen onder de uitzondering van sub e. in het

voorgaande lid van dit artikel
d. kosten voor brandstof en motorolie
e. premie WA-Casco verzekering (indien niet vermeld in het

leasecontract)
2.4 

2.5 

Lessee is er mee bekend dat de leaseprijs mede gebaseerd wordt 
op de consumentenprijs van het object ten tijde van de aflevering 
van het object. Het leasecontract vermeldt daarom de door lessor 
bij ondertekening van het leasecontract veronderstelde 
consumentenprijs, inclusief de fabrieksopties, ten tijde van die 
aflevering. Indien de fabrikant / importeur  
overgaat tot wijziging  van de consumentenprijs vóór aflevering 
heeft lessor het recht om de leaseprijs met inachtneming van die 
wijziging  te herzien. 
Lessee is er voorts mee bekend dat de leaseprijs mede 
gebaseerd is op een geschat aantal te rijden kilometers per jaar. 
Indien bij tussentijdse opname van de kilometerstand blijkt dat er 
een afwijking bestaat tussen het daadwerkelijke aantal gereden 
en de door lessee geschatte jaarkilometrage van meer dan 10%,  
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is lessor gerechtigd de leaseprijs met terugwerkende kracht vanaf 
de ingangsdatum van het  
leasecontract naar verhouding aan te passen. Deze aanpassing 
behelst tevens het verkorten van de looptijd van de overeenkomst 
indien door de afwijking van het aantal gereden kilometers blijkt 
dat tijdens de overeengekomen looptijd het maximum kilometrage 
van 160.000  km (200.000 km voor dieselmotoren) zal worden 
overschreden.  
Indien op het moment van aflevering van het object 
(investeringsdatum) het rentepercentage meer dan 0,5% afwijkt 
ten opzichte van het gecalculeerde tarief dan zal een aanpassing 
van de leaseprijs doorgevoerd worden. Na aflevering van het 
object is de rente gedurende de gehele looptijd vast. 
Lessor heeft het recht om overheid gerelateerde aanpassingen 
aanstonds aan lessee door te berekenen per ingangsdatum van 
de desbetreffende overheidsmaatregel. Datzelfde geldt ook voor 
het geval lessor zorg draagt voor de verzekering en de 
assuradeur de premie ter zake van de WA-Casco dekking 
verhoogt. In het geval lessor de verzekering heeft verzorgd en de 
assuradeur verhoogt de premie tengevolge van het 
schadeverloop met betrekking tot het object, kan lessor ertoe 
besluiten om die verhoging in de leaseprijs door te berekenen. 

Aflevering/accessoires 
Indien de werkelijke datum van aflevering afwijkt van de gewenste 
afleveringsdatum, kan lessee aan een zodanige afwijking geen 
aanspraken tegenover Lessor ontlenen. 
Het object zal aan lessee worden afgeleverd in de standaard 
uitvoering (conform de specificatie van de fabrikant en voorzien 
van kentekenbewijs 1a, 1b en de kentekenplaten), lampenset, 
gevarendriehoek en mattenset, voorzien van de door lessee 
bestelde opties/accessoires. Het verder aanbrengen van extra's 
en/of veranderingen, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan 
na voorafgaande schriftelijke toestemming van Lessor en komt in 
zijn geheel voor rekening van lessee. De door lessee zelf 
aangebrachte extra's en/of persoonlijke eigendommen vallen niet 
onder de verzekering, voor zover deze door Lessor wordt 
gesloten. Lessee verklaart er zich mee bekend dat indien Lessor 
zorg draagt voor de verzekering van het audio en/of 
navigatiesysteem van het object en deze unit is voorzien van een 
afneembaar front of scherm, bij diefstal van de betreffende unit uit 
het object geen schade-uitkering wordt gedaan indien er 
geen afneembaar frontje of scherm aan Lessor kan worden 
overlegd . Bij beëindiging van de lease kan lessee de voor zijn 
rekening aangebrachte extra's doen verwijderen mits op een 
zodanige wijze dat die verwijdering geen beschadiging aan het 
object oplevert. Indien het object toch wordt ingeleverd met 
betreffende extra’s, zal hiervoor geen vergoeding worden 
gegeven. 
Het is lessee toegestaan het object te voorzien van reclame 
bestickering ten behoeve van zijn onderneming. De kosten van 
het aanbrengen daarvan en van het herstellen in de 
oorspronkelijke staat bij beëindiging van het leasecontract zijn 
voor rekening van lessee. 
Aflevering van het object zal niet plaatsvinden tussen 15 
november en 31 december van ieder kalenderjaar. 
Lessee machtigt de bestuurder om namens haar het object in 
ontvangst te nemen en die ten bewijze van zijn 
vertegenwoordigingsbevoegdheid zich zal kunnen legitimeren. 

Eigendom 
Lessee houdt het object voor lessor als eigenaresse en is 
mitsdien niet bevoegd het object te vervreemden, te verpanden of 
anderszins te bezwaren.  

Investering faciliteiten 
Terzake van de onderhavige overeenkomst geldt lessor als 
fiscaal eigenaar zodat lessee zich dan ook zal onthouden van het 
claimen van een terzake van het object eventueel toepasselijke 
premie van overheidswege. 
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6 Zekerheidsstelling / eigen investering / eerste leasevergoeding 
6.1 

7 
7.1 

7.2 

7.3 

7.4 

7.5 

Lessor kan van lessee verlangen dat, voor aflevering van het 
object, zekerheden gesteld worden tot nakoming van de uit het 
leasecontract voortvloeiende verplichtingen. Deze 
zekerheidsstelling komt eerst te vervallen nadat door lessee aan 
alle verplichtingen, voortvloeiende uit het leasecontract is 
voldaan. Wanneer lessor en lessee voor enig afzonderlijk 
leasecontract een eigen investering zijn overeengekomen, dan 
wordt het daarmee gemoeide bedrag vermeld op het betreffende 
leasecontract. De eigen investering wordt door lessor volledig 
aangewend voor de aankoop van het betreffende object. 
Daardoor is de voor lessor komende investering, en dus ook de 
maandelijkse leasetermijn, lager. De eigen investering wordt 
aldus door de, maandelijkse vervallende, lagere leasetermijn door 
lessee “terugverdiend”. De eigen investering beïnvloedt derhalve 
de berekening van de leaseprijs en heeft uitdrukkelijk niet het 
karakter van een borgstelling of een vooruitbetaling op de 
maandelijks verschuldigde leasetermijn.  
Bij beëindiging van het leasecontract vóór de overeengekomen 
looptijd, verplicht lessor zich aan lessee het daardoor niet 
“terugverdiende” gedeelte van de eigen investering te restitueren. 
Lessor is slechts gehouden tot deze restitutie indien lessee tot 
het moment van beëindiging voldaan heeft aan alle uit het 
leasecontract voortvloeiende verplichtingen. Indien de voortijdige 
beëindiging het gevolg is van enig(e) van de in artikel 14 
genoemde gevallen is lessor gerechtigd het te restitueren 
gedeelte van de eigen investering te verrekenen met al hetgeen 
lessor uit hoofde van de beëindiging van de leaseovereenkomst 
te vorderen heeft. 

Gebruik 
Lessee zal als een goed huisvader voor het object zorg dragen, 
deze doelmatig beveiligen en slechts gebruiken overeenkomstig 
diens aard en bestemming. Daartoe zal lessor bij elk object bij 
aflevering zogenaamde ”richtlijnen voor de bestuurder” 
verstrekken. Deze richtlijnen worden geacht deel uit te maken 
van het leasecontract. Hij laat tevens tijdig de voorgeschreven 
APK- en milieukeuringen en - indien van toepassing -  de wettelijk 
voorgeschreven LPG-keuringen uitvoeren, zo mogelijk in 
combinatie met de grote onderhoudsbeurt. 
Lessee verplicht zich het object uitsluitend te laten gebruiken 
door personen die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. 
Lessee zal ervoor zorg dragen dat het object niet wordt gebruikt 
voor het geven van rijlessen, voor wedstrijden of 
snelheidsproeven of voor vervoer van personen tegen betaling, 
uitgezonderd carpooling. Het staat lessee ook niet vrij het object 
aan derden onder te verhuren of in (mede)gebruik te geven onder 
welke benaming dan ook. Tevens zal lessee het object niet 
gebruiken buiten het dekkingsgebied van de verzekering. Alle 
schade die voor Lessor ontstaat ten gevolge van een  
onjuist, onbehoorlijk of onrechtmatig gebruik van het object door 
lessee komt voor rekening lessee. Lessee vrijwaart lessor ten 
deze in de meest ruime zin. Datzelfde geldt voor schade voor 
lessor ten gevolge van inbeslagname en/of verbeurd verklaring 
van het object door de justitiële autoriteiten. 
Lessee draagt er zorg voor dat het object tijdig en conform het 
door de fabrikant opgestelde onderhoudsschema wordt 
onderhouden en dat tijdig voor vervanging van onderdelen wordt 
zorg gedragen.  
Lessee zal de voor het object geëigende brandstoffen, oliën en 
smeermiddelen gebruiken en er op toezien dat het dagelijks 
onderhoud, waaronder inbegrepen controle op en eventueel op 
peil brengen van bandenspanning, motorolie,  
remvloeistof, koelwater en ruitensproeiervloeistof, door de 
bestuurder van het object wordt uitgevoerd. 
Lessee zal een defect aan de kilometerteller terstond aan Lessor 
melden. In dat geval zal het aantal kilometers, verreden in de 
defectperiode in redelijkheid worden vastgesteld naar 
evenredigheid van het in de voorgaande twee maanden  

7.6 

7.7 

8 
8.1 

gemiddeld per dag verreden aantal kilometers. In het geval lessee 
van het object geen gebruik kan maken komt dit voor zijn risico 
en heeft dit mitsdien geen invloed op zijn betalingsverplichtingen 
tenzij deze verhindering van onredelijk lange duur is of het gevolg 
is van omstandigheden waarvan aan lessor een verwijt kan 
worden gemaakt. 
Lessee zal alle op het object van toepassing zijnde regelgeving, 
gebruiksvoorschriften en instructies, met name die met betrekking 
tot milieu en/of veiligheid, strikt in acht nemen en naleven. Voor 
alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig in acht 
nemen of naleven van bovengenoemde regelgeving, 
gebruiksvoorschriften en instructies, is lessee aansprakelijk. 
Lessee vrijwaart lessor voor alle aanspraken van derden op 
vergoeding van enige door deze derde geleden schade 
veroorzaakt door of anderszins verband houdende met het object. 
Voor gebruik van het object in het buitenland, voor een periode 
van meer dan 4 weken onafgebroken, is vooraf schriftelijke 
toestemming van lessor vereist. 

Onderhoud/reparaties/banden 
Indien volgens het leasecontract de kosten voor onderhoud, 
reparatie en banden in de leaseprijs zijn begrepen komen de 
navolgende kosten voor rekening van lessor: 

8.2 

8.3 

8.4 

8.5 

a. kosten voor werkzaamheden waarvoor lessor toestemming
heeft gegeven. Eventuele extra kosten voor reparatie en
onderhoud, ontstaan doordat het object ter reparatie of voor
onderhoud is aangeboden buiten de normale werkuren, zijn voor
rekening van lessee tenzij de uitgevoerde werkzaamheden ten
doel hebben een storing te verhelpen die het object op
technische gronden buiten gebruik houdt of de eventuele extra
kosten in opdracht van of door toedoen van lessor veroorzaakt
zijn gemaakt;
b. de kosten voor vervanging van banden bij normale slijtage;
Voortijdige vervanging van banden ten gevolge van canvasbreuk,
inrijdingen of overmatige slijtage, zal, afhankelijk van de
profieldikte, naar rato aan lessee worden doorberekend.
Indien partijen ter zake van dit onderdeel een afwijkende regeling
hebben getroffen dient dit te zijn vermeld op het leasecontract.
Reparaties zullen door lessee zoveel mogelijk worden uitgevoerd
door een bedrijf van een officiële merkdealer van het desbetref-
fend merk. Bij gebleken onmogelijkheid en in het geval reparatie
in het buitenland moet worden uitgevoerd dient lessee eerst
telefonische goedkeuring c.q. instructie te verkrijgen van lessor
voor zover de reparatie een bedrag van € 150,- of de
tegenwaarde daarvan te boven gaat. Bij gebreke van zodanige
goedkeuring of het niet opvolgen van een gegeven instructie van
lessor zijn de kosten van een zodanige reparatie voor rekening
van lessee.
Lessor is bevoegd om het object voor de verdere duur van dit
leasecontract permanent te vervangen door een gelijkwaardige
object.

9 Winterbanden 

9.1 

9.2 

9.3 

9.4 

Indien de winterbandenregeling in het leasecontract is 
opgenomen, geldt onderstaande regeling: 
Van de winterbandenregeling kan gebruik worden gemaakt indien 
het leasecontract nog minimaal 2 winterperiodes doorloopt en het 
afgesloten jaarkilometrage meer bedraagt dan 30.000 kilometer. 
De winterbandenregeling geldt uitsluitend voor objecten zijnde 
zowel personenvoertuigen als bedrijfsvoertuigen. 
Er moet sprake zijn van een operationeel leasecontract waarbij de 
kosten voor reparatie en onderhoud (inclusief vervanging van 
banden) in de leaseprijs zijn opgenomen. 
De winterbandenregeling omvat 1 set van 4 winterbanden 
gedurende de looptijd van het leasecontract. Indien vervanging of 
levering gewenst is i.v.m. slijtage zal lessor 50% van de kosten 
van de vervanging voor haar rekening nemen en de overige 50% 
wordt doorbelast aan lessee. De winterbanden worden 
gemonteerd op velgen waarmee het object wordt geleased (tenzij 
anders overeengekomen met lessee). De overige kosten worden  
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door lessor (indien van toepassing) aan lessee gefactureerd. 
Deze kosten kunnen bestaan uit: 

9.5 

9.6 

9.7 

9.8 

9.9 

9.10 

9.11 

9.12 

9.13 

9.14 

a. extra of andere velgen
b. dé- en monteren van de zomer en/of winterbanden
c. het inleren en/of vervangen van ventielsensoren
d. vervoer banden naar andere vestiging / leverancier
De kosten voor het dé- en monteren van de zomer- en
winterbanden worden in de leaseprijs opgenomen.
Lessor behoudt zich het recht voor een winterband met één
snelheidscodering lager dan de zomerband te laten monteren.
Het merk en type band wordt door lessor bepaald. De veiligheid
zal altijd voorop staan bij het maken van een keuze.
De bestuurder is zelf verantwoordelijk voor het tijdig wisselen van
de zomerbanden naar winterbanden en andersom.
Het winterbandenseizoen loopt van 1 november tot 1 april. Indien
gebruik wordt gemaakt van regeling wordt het geacht in de
winterperiode op winterbanden te rijden. Kosten i.v.m. extra
slijtage door het rijden met de winterbanden buiten deze periode
kunnen aan lessee worden doorbelast.
Regeling geldt alleen voor de standaard bandenmaat zoals die af-
fabriek onder het object is gemonteerd, doch met een maximum
velgdiameter van 17 inch. Ook bij incourante bandenmaten en de
zogenaamde Run on Flat-banden kan door lessor een afwijkende
prijs doorberekend worden.
In sommige gevallen is het niet verantwoord winterbanden te
monteren (bijvoorbeeld bij speciale velgen). Lessor behoudt zich
daarom het recht voor bepaalde contracten alsnog uit te sluiten
van de winterbandenregeling.
De winterbanden blijven na afloop van het leasecontract
eigendom van lessor.
Winterbanden worden gewisseld en opgeslagen bij een door
lessor te bepalen bandenspecialist tenzij anders
overeengekomen.
Vanaf het moment dat de desbetreffende leaseauto deelneemt
aan de winterbandenregeling mogen de winterbanden alleen
gewisseld worden bij deze bandenleverancier.
Lessor dient altijd vooraf toestemming te verlenen alvorens de
banden gewisseld / vervangen mogen worden m.u.v. het wisselen
van winterbanden. Indien een bestuurder reist door
een land waar het profiel van de winterband aan een bepaald
minimum moet voldoen zal lessor deze band laten vervangen
conform artikel 9.4 van de regeling. Voor het gebruik binnen
Nederland geldt de normale vervangingsnorm.
Lessor behoudt zich het recht voor deze regeling te wijzigen. Op
reeds afgesloten leasecontracten blijven bovenstaande
voorwaarden in dit geval van kracht.

10 Verzekering 
10.1 

10.2 

Indien verzorgd door lessor 
Lessor zal zorg dragen voor een WA-Casco-dekking  voor het 
object. Voor de aan het object te koppelen aanhangwagen zal de 
Lessor uitsluitend een WA-verzekering afsluiten. Het casco risico 
van de aan het object te koppelen aanhangwagen zal geheel voor 
rekening van lessee komen. Lessee verklaart zich ermee bekend 
dat de polisvoorwaarden van de door Lessor afgesloten 
verzekeringen bij Lessor ter inzage liggen en dat deze hem op 
diens verzoek onverwijld worden toegezonden. Hij verbindt zich 
die verzekeringen in ieder geval geen dekking geeft indien de 
bestuurder ten tijde van het schadegeval onder zodanige invloed 
van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend dan wel 
opwekkend (genees)middel verkeerde, dat deze niet in staat 
moest worden geacht het object naar behoren te besturen. 
Het eigen risico ter zake van de polis binnen Nederland en in het 
buitenland komt voor rekening van lessee en bedraagt 
het bedrag in onderstaande tabel.. Voor bestuurders onder de 23 
jaar geldt een verhoging van het eigen risico van € 135,- per 
gebeurtenis.  

10.3 

Bij schade aan de voorruit is er géén Eigen Risico van toepassing 
indien de ruit kan worden gerepareerd. Bij vervanging van de 
voorruit zal het Eigen Risico met  € 67,- worden verlaagd indien 
deze vervanging gebeurt door een door Lessor geselecteerde 
hersteller. 
 Lessor hanteert een gestaffeld eigen risico. Deze staffel, 
uitgaande van het standaard eigen risico,  ziet er als volgt uit: 
1. Maximaal 2 schades binnen 12 maanden: géén aanpassing
van het eigen risico
2. Vanaf de derde schade binnen 12 maanden en meer: per
schade één trede verhoging
3. Per 12 maanden schadevrij rijden zakt het eigen risico na
eerdere aanpassingen met één trede per 12 maanden tot het
basis eigen risico
3. Voorruitschades en verhaalbare schades worden niet
meegenomen bij de berekening van het aantal schades en
bepaling van de staffel eigen risico.

Schema gestaffeld Eigen Risico 

10.4 

Indien voor een contract een verhoogd eigen risico van 
toepassing is, zal de staffel voor dat betreffende contract naar 
rato worden aangepast. In alle gevallen behoudt de verzekeraar 
zich het recht om bij een leasecontract met een zeer negatief 
schadeverloop, de verzekering voortijdig en tussentijds te 
beëindigen. 
Alle objecten dienen voorzien te zijn van een SCM klasse 1 alarm 
(wegrijdblokkering). 
Indien de verzekerde som (incl. opties en accessoires) boven de 
€ 45.000,- excl. BTW ligt, dient het object te zijn voorzien van een 
Klasse 3 Alarm. Dit is tevens van toepassing op 
cabrioletuitvoeringen en specifieke “sportmodellen”. Objecten met 
een verzekerde som hoger dan € 65.000,- excl. BTW dienen te 
zijn voorzien van minimaal een SCM klasse 4 alarm. 

Auto SCM Alarm 

Alle auto’s Klasse 1 

Verzekerde waarde 
> €  45.000,-

Klasse 3 

Cabriolet/ sportmodellen Klasse 3 

Verzekerde waarde 
> €  65.000,-

Klasse 4/5 

10.5 

10.6 

10.7 

Privéaccessoires (waaronder eigen audioapparatuur) worden, tot 
€ 450,- excl. BTW, gratis meeverzekerd met het object, hiervoor 
dient een kopie van de aankoopnota te worden overlegt. 
Draagbare mobiele accessoires (mobiele telefoons, navigatie, 
laptop etc.) en ook bagage zijn van de dekking uitgesloten.  
Lessee verplicht zich alle zaken die ten behoeve van het  
verzekeren van  het object belang (kunnen) zijn terstond aan 
Lessor te melden.  
Per leasecontract zal maximaal éénmaal een uitkering 
plaatsvinden voor diefstal van een originele laadkabel van  
een elektrisch of plugin hybride voertuig. 
Indien schade aan de laadkabel van een elektrisch of plugin  
hybride voertuig ontstaat ten gevolge van onjuist gebruik van de 
kabel of ten gevolge van een  ondeugdelijk laadpunt vindt geen 
uitkering plaats en wordt schade verhaald op lessee. 

Verzekerde waarde exclusief BTW Eigen Risico 

 €  0,-    tot €  65.000,- €  135,- 

 €  65.001,- en hoger 
zoals in het leasecontract 
weergegeven- 

Trede 1 € 135,00 Trede 4 € 900,00 

Trede 2 € 300,00 Trede 5 € 1.200,00 

Trede 3 € 600,00 
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13.4 

13.5 

14 
14.1 

Indien verzorgd door lessee 
Een aanhangsel bij de mantelovereenkomt ”leasen exclusief 
verzekering, tevens akte van verpanding” voorzien van het 
mantelnummer wordt gesloten tussen lessee en lessor, waarin 
wederzijdse rechten en plichten worden vastgelegd. 

Schade / Aansprakelijkheid 
Zodra verzekeringnemer of de tot uitkering gerechtigde op de 
hoogte is of behoort te zijn van een gebeurtenis die voor 
verzekeraar tot een uitkeringsplicht kan leiden, is hij verplicht die 
gebeurtenis zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan lessor te 
melden en zo spoedig mogelijk aan lessor de verklaringen van 
getuigen en/of andere bescheiden te overleggen die op de 
gebeurtenis betrekking hebben, zulks onder inzending van een 
volledig ingevuld schadeaangifte-formulier. De berijder van het 
desbetreffende object dient zo mogelijk, doch in het geval bij een 
schadegeval lichamelijk letsel is toegebracht altijd, door de politie 
proces-verbaal van het gebeurde te doen opmaken. Lessee zal 
zich in zodanige situatie onthouden van toezeggingen en 
verklaringen waaruit de erkenning van een verplichting tot 
schadevergoeding zou kunnen worden afgeleid en in het 
algemeen van alles wat de belangen van lessor en de assuradeur 
zou kunnen schaden. In het geval van diefstal van het object, of 
schade aan het object als gevolg van inbraak, parkeerschade of 
vandalisme, dient lessee c.q. de berijder van het desbetreffende 
object onverwijld politieaangifte te doen en door de politie proces-
verbaal van het gebeurde te laten opmaken. Aan de verzekering 
kunnen geen rechten worden ontleend indien lessee of de tot 
uitkering gerechtigde een of meer van bovenstaande 
verplichtingen niet is nagekomen en daardoor de belangen van 
verzekeraars heeft benadeeld. Aan de verzekering kunnen geen 
rechten worden ontleend indien de verzekeringnemer of de 
verzekerde heeft nagelaten maatregelen te nemen ter 
voorkoming of vermindering van schade en daardoor de belangen 
van verzekeraars heeft geschaad. Elk recht op uitkering komt te 
vervallen, indien verzekerde of de tot uitkering gerechtigde de 
hiervoor genoemde verplichtingen niet is nagekomen met het 
opzet verzekeraars te misleiden, tenzij de misleiding het verval 
van recht niet rechtvaardigt.  

Vrijwaring 
Lessee vrijwaart Lessor of diens personeel voor alle aanspraken 
van derden, zoals vergoeding van kosten of schade, betaling van 
boetes e.d., voortvloeiende uit of verband houdende met het 
gebruik van het object. 
Belastingen / Betaling 
Alle in deze overeenkomst vermelde bedragen zijn exclusief 
enige heffing of belasting hoe ook genaamd, welke daarover 
verschuldigd mocht zijn of worden, tenzij in het leasecontract 
uitdrukkelijk anders is vermeld. 
Lessee verbindt zich de verschuldigde leasetermijnen steeds 
tijdig aan lessor te betalen. Aan lessee staat geen 
 beroep op verrekening open. 
Niet tijdige betaling van enig door lessee verschuldigd bedrag 
levert verzuim van lessee op. Deze is dan over het niet op tijd 
betaalde bedrag een rente verschuldigd van 1.5% per maand 
waarbij een ingegane maand voor een volle wordt gerekend. 
Ten laste van lessee komen alle gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die lessor als 
gevolg van een niet-nakomen door lessee van diens verplichtin-
gen heeft moeten maken. 
Het niet staan op stipte nakoming van enige verplichting van 
lessee schept voor deze tegenover lessor nimmer enig recht. 

Ontbinding 
Ontbinding van de mantelovereenkomst / leasecontract(en) zal 
plaatsvinden in  het geval: 
a. lessee in gebreke blijft tijdig te betalen of een andere
verplichting uit deze overeenkomst niet stipt nakomt

14.2 

b. beslag wordt gelegd op de roerende en/of onroerende zaken
van lessee of op het object
c. het object van overheidswege wordt gevorderd, in beslag wordt
genomen of verbeurd wordt verklaard
d. betreffende lessee surseance van betaling of faillissement
wordt aangevraagd, lessee overlijdt of onder curatele wordt
gesteld
e. lessee zich in het buitenland vestigt, besluit tot ontbinding of
liquidatie van zijn onderneming of tot feitelijke staking daarvan
f. voor het object, dat door lessee zou worden verzekerd, geen
deugdelijke verzekering is gesloten of deze is opgezegd
g. door lessee of diens borgen gestelde zekerheden op enigerlei
wijze worden aangetast of ingetrokken
h. omstandigheden bij lessee intreden, welke een aanmerkelijke
verzwaring van het risico van lessor met zich meebrengt en/of de
normale afwikkeling van deze overeenkomst kunnen
belemmeren; heeft lessor het recht om, zonder dat
ingebrekestelling of sommatie is vereist, deze overeenkomst door
een schriftelijke verklaring aan lessee te ontbinden en het object
terstond weer tot zich te nemen. Alles onverminderd de rechten
die de wet en deze overeenkomst aan lessor toekennen bij niet-
nakoming door lessee.
Lessee is verplicht lessor terstond schriftelijk in kennis te stellen
van de hierboven genoemde feiten of omstandigheden. Hij
verbindt zich de beslag leggende of executerende deurwaarder,
politie of justitie, de bewindvoerder of curator terstond inzage te
geven en respectievelijk bekend te maken met deze
overeenkomst. Lessee is verplicht onverwijld aan lessor
schriftelijk mededeling te doen van zijn eventuele naam- en /of
adresverandering, alsmede van alle feiten en gebeurtenissen
welke van invloed kunnen zijn op de positie van lessor ten
opzichte van lessee of het object.

15 Voortijdige beëindiging 
15.1 

15.2 

15.3 

15.4 

16 

17 
17.1 

Indien de overeenkomst tussentijds eindigt of door lessee wordt 
beëindigd, is lessor gerechtigd beëindigingkosten in rekening te 
brengen. Uitgangspunt bij de bepaling van deze kosten zal in het 
beginsel zijn het verschil tussen de waarde die het object op dat 
moment blijkens haar administratie heeft  en het hoogste bod dat 
zij daarop van de autohandel heeft kunnen verkrijgen, alsmede 
haar winstderving en haar verloren gegane management fee en 
voorts eventuele door haar gemaakte extra kosten.  
De in het leasecontract opgenomen opties en accessoires blijven, 
ook na betaling van de voortijdige beëindigingkosten, eigendom 
van lessor. 
Indien de overeenkomst, na goedkeuring door lessor, tussentijds 
op dezelfde condities door een ander bedrijf wordt voortgezet zijn 
bovenstaande beëindigingkosten niet van toepassing. 
Lessee geeft hierbij toestemming aan lessor om elk ter 
beschikking van lessee staande terrein en/of gebouw alwaar 
enige object bevindt te betreden, teneinde zich in de in dit artikel 
genoemde gevallen in het bezit van het object(en) te kunnen 
stellen. 

Annulering 
Lessee heeft het recht het leasecontract voor een bestelde en 
nog niet geleverd object te annuleren. Deze annulering kan alleen 
schriftelijk en aangetekend geschieden. Lessee is dan gehouden 
om binnen één week na deze annulering lessor, alle schade die 
zij ten gevolge van de annulering lijdt, te vergoeden. Deze schade 
wordt vastgesteld overeenkomstig de BOVAG-regeling (15% van 
de consumentenprijs inclusief fabrieksopties en accessoires) van 
het geannuleerde object.  

Vervangend vervoer 
Indien de kosten voor vervangend vervoer in de leaseprijs zijn 
opgenomen, zal bij reparaties die niet binnen eenmaal 24 uur 
kunnen worden uitgevoerd lessor gedurende de tijd dat het object 
niet ter beschikking van lessee is, het object op diens verzoek 
vervangen of doen vervangen door een ander object van een  
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zoveel mogelijk gelijksoortig type. De kilometers, verreden met 
het vervangende object, zullen worden beschouwd als te zijn 
verreden met het  vervangen object. 
Deze regeling geldt niet in geval van onzorgvuldig gebruik en/of 
nalatigheid van lessee, in geval van een schadereparatie 
waarvoor de assuradeur op grond van de desbetreffende polis 
niet tot uitkering van het schadebedrag overgaat en in geval van 
inbeslagname van het object door politie of justitie. 
Voor bedrijfsvoertuigen zal geen vervangend object beschikbaar 
worden gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders in het leasecontract is 
overeengekomen en vermeld. 

Teruggave 
Terstond na beëindiging van het leasecontract zal lessee het 
object op zijn kosten en in goede en oorspronkelijke staat, 
normale slijtage in aanmerking nemende, voorzien van sleutels 
en reservesleutels, afleveren aan lessor of de door deze aan te 
wijzen persoon op het door lessor aan te geven tijdstip en adres. 
Definitieve inname vindt te allen tijde plaats ten kantore van 
lessor. Zaken die door lessee met toestemming van lessor aan / 
op het object zijn aangebracht dient lessee bij teruggave  
te hebben verwijderd. Schade, veroorzaakt door deze 
verwijdering komt voor rekening van lessee. Ontbreken van 
reservesleutels, zal de aanschaf van nieuwe reservesleutels 
volledig voor rekening van lessee komen. Bij gebreke van 
zodanige teruggave van object door lessee mag lessor zelf de 
plaats betreden waar het object zich bevindt om dit tot zich te 
nemen. Tot het tijdstip waarop het object weer in de feitelijke 
macht van lessor is, is het risico van beschadiging door of aan het 
object of tenietgaan daarvan voor rekening van lessee. Indien 
lessor in één van de hiervoor genoemde gevallen niet vrijelijk over 
het object kan beschikken, komt de daaruit voor lessor 
voortvloeiende schade ten laste van lessee. 
Indien de kentekenbewijzen deel 1a en 1b niet door lessee op het 
moment van inlevering ter beschikking worden gesteld, is lessee 
gehouden de daaraan verbonden kosten aan lessor te 
vergoeden. Deze kosten bestaan, over de periode tot het moment 
dat lessor over het volledige kentekenbewijs kan beschikken, uit 
de doorlopende houderschapsbelasting en de 
waardevermindering van het object welke wordt vastgesteld op 
1% van de oorspronkelijke consumentenprijs per maand en, voor 
zover van toepassing, de kosten voor het aanvragen van een 
nieuw kentekenbewijs. 

Hulpverlening 
Het leasecontract kan voorzien in zodanige voorzieningen, dat 
lessee zowel in Nederland als in het buitenland een beroep kan 
doen op professionele hulp bij pech aan of een ongeval met het 
object. Gedetailleerde informatie omtrent de hulpdienst en 
aanwijzingen hoe te handelen wordt verstrekt aan lessee of 
berijder bij aflevering van het object. Alleen voor zover van 
toepassing verklaard in het leasecontract, komen de via de 
hulpdienstfaciliteit gemaakte kosten van noodzakelijke reparaties, 
schadeherstel en het vervangend object voor rekening van 
lessor. Lessee is gehouden na technische storing  
dan wel een ongeval contact op te nemen met lessor teneinde de 
hulpverlening door lessor te laten regelen. 

Brandstofkosten 
Indien in het leasecontract de brandstofkosten zijn inbegrepen zal 
lessor een brandstofpas ter beschikking stellen. Telkens aan het 
einde van een kwartaal zal lessor het werkelijke brandstofverbruik 
van het betreffende object(en) vaststellen en daarvan lessee 
opgave verstrekken onder gelijktijdige restitutie c.q. doorbelasting 
van hetgeen lessee teveel c.q. te weinig als voorschot blijkt te 
hebben betaald. De ten aanzien hiervan door lessor gevoerde 
administratie geldt daarbij als uitgangspunt. Lessor is te allen tijde 
gerechtigd om het ter dekking van de brandstofkosten 
maandelijks door lessee te betalen voorschot te wijzigen. Lessee  
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draagt de verantwoordelijkheid voor het gebruik dat van de aan 
hem verstrekte brandstofpas wordt gemaakt en is dus volledig 
aansprakelijk voor misbruik dat, bijvoorbeeld na verlies of diefstal, 
van de brandstofpas wordt gemaakt. 

Wijzigingen Algemene Voorwaarden 
Bij wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zal lessor deze 
terstond aan lessee zenden, zonder een tegenbericht binnen 15 
werkdagen van lessee, wordt lessee geacht akkoord te gaan met 
deze nieuwe voorwaarden. 

Vervangende tijdelijke (huur)object 
De bepalingen van de mantelovereenkomst en Algemene 
Voorwaarden gelden ook voor vervangende objecten en 
huurobjecten. 

Derdenbeding 
Lessee verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er 
mee in te stemmen dat het eigendom van het object bij een derde 
kan (komen te) berusten of dat het object kan zijn (of worden) 
verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al 
hetgeen deze derde van de lessor te vorderen heeft of mocht 
hebben. 
Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige 
leaseovereenkomst zal lessee het object op eerste verzoek aan 
de derde afgeven, zonder dat lessor zich daarbij op enig 
retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van 
het object zal vorderen op grond van niet nakoming van de 
verplichtingen van de lessor jegens de derde. Als gevolg van 
deze opeising wordt de onderhavige leaseovereenkomst van 
rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als 
voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op 
een door die derde aangewezen locatie. 
Indien de situatie van sub 23.2 zich voordoet en de derde het 
gebruik van het object door lessee zou willen continueren, lessee 
verplicht om op eerste verzoek van de derde een 
leaseovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant 
looptijd van de onderhavige leaseovereenkomst en onder 
gelijkluidende condities. 
Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 
7:227 Burgerlijk Wetboek geheel uit. Op aanvraag van lessee zal 
lessor de teksten van beide artikelen uit het Burgerlijk Wetboek 
aan lessee doen toekomen. 
Het hiervoor in lid 23.1 t/m 23.4 opgenomen derdenbeding kan 
noch door lessee, noch door lessor worden herroepen. 

Rechtskeuze 
Op de Mantelovereenkomst en Algemene Voorwaarden is het 
Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen te allen tijde 
behandeld worden door de rechtbank te ’s-Hertogenbosch. 

 Algemene Voorwaarden leasen bestelauto’s 
 Lessor en lessee hebben een of meer overeenkomsten gesloten, 
respectievelijk zullen een of meer overeenkomsten sluiten tot 
leasing van een of meer bestelvoertuigen in de zin van de Wet op 
de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 
respectievelijk de Wet op de Motorrijtuigenbelasting 1994.  
Ingevolge het bepaalde in de beide hiervoor genoemde wetten 
heeft lessor op wiens naam het kenteken wordt gesteld slechts 
dan recht op teruggave van de belasting van personenauto’s en 
motorrijwielen (BPM) op de voornoemde bestelauto(’s) en komt 
(komen) deze objecten slechts dan in aanmerking voor het 
verlaagde tarief van de motorrijtuigenbelasting (HSB), indien 
voldaan wordt aan de volgende eisen:  
a. lessee is ondernemer als bedoeld in artikel 7 van de

Wet op de Omzetbelasting 1968
b. dit betreft geen ondernemerschap als bedoeld in artikel

7, zesde lid, van de Wet op de Omzetbelasting 1968
c. het object wordt meer dan bijkomstig in de

onderneming van lessee gebruikt



Algemene Voorwaarden 

25.3 

25.4 

25.4.1 

25.4.2 

25.4.3 

25.4.4 

25.4.5 

25.4.6 

25.4.7 

De onder a tot en met c genoemde voorwaarden worden hierna 
“de ondernemersvereisten” genoemd.  
Verder is voor de hiervoor genoemde teruggaaf resp. verlaging 
vereist dat lessee aan lessor een schriftelijke verklaring overlegt 
dat aan de ondernemersvereisten voldaan wordt en dat hij bij een 
wijziging in deze omstandigheden lessor daarvan onmiddellijk in 
kennis zal stellen en de verklaring zal intrekken. Deze verklaring 
wordt hierna “de ondernemersverklaring” genoemd.  
Indien niet of niet langer aan de onder 23.2 genoemde 
voorwaarden wordt voldaan, zal dat ertoe leiden dat geen recht 
bestaat op teruggave van BPM resp. dat terugontvangen BPM 
alsnog verschuldigd wordt, dat het verhoogde tarief voor de HSB 
van toepassing wordt, eventueel met terugwerkende kracht, en 
dat er boetemaatregelen worden opgelegd. Hetzelfde geldt indien 
het bestelvoertuig zodanig wordt gewijzigd dat deze niet meer als 
bestelvoertuig in de onder 23.1 genoemde zin is te beschouwen.  
Het hiervoor genoemde is voor lessor en lessee aanleiding om, in 
aanvulling op, dan wel ingeval van strijdigheid in afwijking van, 
hetgeen overigens tussen hen geldt, voor leasing van 
bestelvoertuigen het volgende overeen te komen.  
Lessee zal eenmalig vóór aflevering van het eerste bestelvoertuig 
een ingevulde en ondertekende ondernemersverklaring aan 
lessor ter hand stellen.  
Lessee zal geen wijzigingen aan het bestelvoertuig aanbrengen 
die ertoe kunnen leiden dat deze niet meer als bestelvoertuig in 
de onder 24.1 genoemde zin is te beschouwen. 
Indien niet of niet langer wordt voldaan aan de 
ondernemersvereisten, zal lessee lessor daarvan onmiddellijk 
schriftelijk en aangetekend in kennis stellen. 
In het onder 24.4.3 genoemde geval, alsook ingeval van 
overtreding van het onder 24.4.1 en 24.4.2 bepaalde, kan lessor 
hetzij het leasecontract aanstonds beëindigen, in welk geval 
lessee aan lessor de vergoeding verschuldigd is zoals vermeldt in 
de tussen partijen overeengekomen mantelovereenkomst, hetzij 
het leasecontract voortzetten, onder aanpassing van de 
leasetermijnen en/of van de duur van de leasecontract.  
Indien aan lessor enige naheffing van BPM of HSB of een andere 
fiscale maatregel wordt opgelegd, zal lessee op eerste verzoek 
van lessor de daarmee gemoeide bedragen aan lessor betalen.  
Indien de onder 24.4.5 bedoelde naheffingen of maatregelen aan 
lessee worden opgelegd, zal lessee deze zelf dragen en niet aan 
Lessor kunnen doorbelasten. 
Het in deze overeenkomst bepaalde, geldt naast hetgeen 
overigens tussen partijen is overeengekomen. In geval van 
strijdigheid prevaleert het in deze overeenkomst bepaalde. Dit 
geldt niet voor het leasecontract, zie art. 1.3.  
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