
 

                     Paraaf Lessor:                                                                        Paraaf Lessee: 

ALGEMENE VOORWAARDEN OPERATIONEEL LEASE KUIJPERS FLEET B.V. 
 
1. Definities 

 
 In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: 
a) Huurovereenkomst: de overeenkomst die door Lessor en Lessee is afgesloten op basis 

waarvan een Object, die door Lessee bij Lessor wordt gehuurd, door Lessor tijdelijk aan 
Lessee ter beschikking wordt gesteld. 

b) Raamovereenkomst: de overeenkomst tussen Lessor en Lessee waarin de rechten en 
verplichtingen van partijen, evenals overige voorwaarden zijn vastgelegd die gelden 
ten aanzien van alle tussen partijen gesloten en nog te sluiten Leaseovereenkomst(en) 
en/of Huurovereenkomst(en); 

c) Huurtarief: het in de individuele opdrachtbevestiging overeengekomen huurbedrag 
voor het ter beschikking stellen van een Object. 

d) Jaarkilometrage: het in de Leaseovereenkomst tussen Lessor en Lessee 
overeengekomen verbruik in kilometers van het Object op jaarbasis. 

e) Leaseovereenkomst: de tussen Lessor en Lessee gesloten overeenkomst waarbij het 
Object aan Lessee ter beschikking wordt gesteld. 

f) Leasetarief: het in de individuele Leaseovereenkomst overeengekomen maandelijks te 
betalen bedrag. 

g) Lessor: de besloten vennootschap Kuijpers Fleet B.V., statutair gevestigd en 
kantoorhoudend te Tilburg aan de Minosstraat 8A. 

h) Lessee: de natuurlijke en/of rechtspersoon/-personen, met wie Lessor één of meerdere 
individuele Leaseovereenkomst(en) en/of Huurovereenkomst(en) aangaat. 

i) Looptijd: de in de individuele Leaseovereenkomst genoemde tijdsduur van de 
betreffende overeenkomst. 

j) Maximumkilometrage: het in de Leaseovereenkomst genoemde technisch maximum 
kilometrage, zijnde het absolute maximum aantal kilometers dat met het Object mag 
worden gereden gedurende de Looptijd. 

k) Object: de zaak/zaken die in de individuele Leaseovereenkomst of Huurovereenkomst 
tussen partijen nader wordt/worden omschreven als onderwerp van de overeenkomst. 
Onder het Object wordt tevens begrepen aangebrachte accessoires en onderdelen dan 
wel het voertuig dat als vervangend vervoer wordt ingezet 

l) Total loss: het ontstaan van een zodanige schade van het Object, dat herstel naar het 
oordeel van de Lessor technisch dan wel economisch niet verantwoord is (technisch of 
economisch Total loss). 

m) Werkelijke Jaarkilometrage: het daadwerkelijk aantal kilometers dat naar rato van de 
Werkelijke Looptijd door de Lessee met het Object is gereden. 

n) Werkelijke Looptijd: de daadwerkelijke tijdsduur van de Leaseovereenkomst, berekend 
vanaf de dag waarop het Object op grond van de Leaseovereenkomst aan Lessee ter 
beschikking is gesteld tot en met de dag waarop het Object conform de 
Leaseovereenkomst en deze algemene voorwaarden door de Lessee is ingeleverd en 
de Leaseovereenkomst is geëindigd. 
 

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes en 
gesloten en nog te sluiten Raamovereenkomsten en Leaseovereenkomsten van Lessor. 
Afwijkende bepalingen en wijziging van de Raamovereenkomst en/of individuele 
Leaseovereenkomsten zijn slechts van kracht indien schriftelijk vastgelegd in een zowel door 
Lessor als Lessee ondertekend addendum. 

2.2. Lessor kan de algemene voorwaarden eenzijdig aanpassen aan wijzigingen in wet- of 
regelgeving zonder dat Lessee recht heeft op ontbinding van de Raamovereenkomst of enige 
Leaseovereenkomst. Bij overige wijzigingen heeft Lessee de mogelijkheid binnen vijf dagen 
na ontvangst van de gewijzigde voorwaarden bezwaar te maken. Indien het bezwaar van 
Lessee gegrond wordt geacht door Lessor, blijven de ongewijzigde voorwaarden van kracht 
voor de lopende overeenkomsten. Op nieuw te sluiten Leaseovereenkomsten zullen de 
herziene voorwaarden vanaf vermelde datum van toepassing zijn. 

2.3. De toepasselijkheid van algemene (inkoop-) voorwaarden van Lessee wordt uitdrukkelijk 
uitgesloten. 

 
3. De Leaseovereenkomst en terbeschikkingstelling Object 

 
3.1 De Leaseovereenkomst komt tot stand op het moment dat Lessor een door Lessee 

rechtsgeldig getekend en ongewijzigd exemplaar van de Leaseovereenkomst heeft 
ontvangen. 

3.2 De Looptijd van de Leaseovereenkomst vangt aan op het moment van terbeschikkingstelling 
van het Object. De Leaseovereenkomst eindigt na het verstrijken van de vermelde Looptijd in 
maanden, of (als dit zich eerder voordoet), op het moment dat de in de Leaseovereenkomst 
genoemde eindkilometerstand is bereikt, behoudens in het geval van tussentijdse beëindiging 
zoals bedoeld in deze algemene bepalingen. 

3.3 Voor de periode van het eventueel verlengd gebruik van het Object zoals nader bedoeld in de 
algemene bepalingen, blijven de bepalingen van de algemene bepalingen onverkort van 
toepassing. 

3.4 De terbeschikkingstelling van het Object inclusief de vereiste papieren vindt plaats bij Lessor, 
tenzij anders door Lessor bepaald. Lessee is verplicht het Object te controleren op de staat en 
uitvoering. Na aflevering van het Object wordt een afleveringsrapportage opgemaakt, waarin 
de meest recente Leaseovereenkomst gegevens staan. Deze afleveringsrapportage maakt 
onverbrekelijk deel uit van de Leaseovereenkomst. 

3.5 De door Lessor genoemde afleveringstermijn van het Object en toebehoren nimmer te 
beschouwen als een fatale termijn. Overschrijding levert geen verzuim op. Lessor is niet 
aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet juist afleveren van het Object door de dealer op de 
geplande of overeengekomen datum. Indien een bepaald Object niet (meer) conform de 
overeengekomen specificaties leverbaar is, zal Lessor in overleg met Lessee een ander 
Object bestellen of –naar keuze van Lessor- geldt deze omstandigheid als een ontbindende 
voorwaarde waarop Lessor zich kan beroepen, zonder enige gehoudenheid tot 
schadevergoeding jegens Lessee. 
 

4. Registratie; belastingen; keuring; inspectie 
 

4.1 De kosten van de eerste registratie van het Object bij de RDW zijn verwerkt in het Leasetarief. 
De kosten van tussentijdse wijzigingen van de registratie zijn voor rekening van Lessee. 

4.2 Lessee dient het Object tijdig bij een bevoegde keuringsinstantie aan te bieden voor alle 
wettelijk voorgeschreven keuringen en inspecties, waaronder de keuring conform de Wet 
Periodieke Keuring Motorrijtuigen (APK-keuring), aanhangwagens en opleggers. Kosten 
verbonden aan het niet of niet-tijdig ter keuring of inspectie aanbieden van het Object komen 
voor rekening van Lessee. 

4.3 Lessee zal Lessor en/of zijn gemachtigde te allen tijde in staat stellen het Object te 
inspecteren op een door Lessor en/of diens gemachtigde aan te wijzen plaats en tijd, bij 
gebreke waarvan Lessee aan Lessor een dwangsom verschuldigd zal zijn van € 1.000,– per 
dag of gedeelte van een dag dat Lessee hiermee nalatig is. 

4.4 Het kentekenbewijs staat steeds op naam van Lessor, tenzij anders is overeengekomen Het 
kentekenbewijs blijft in het bezit van Lessor. 

4.5 Lessee is gehouden om de motorrijtuigenbelasting en alle belastingen, accijnzen, heffingen, 
rechten, leges of alle andere bedragen die ter zake van het Object of het houden of het 

gebruiken daarvan worden geheven of verschuldigd zullen worden, stipt op tijd en voor eigen 
rekening te voldoen tenzij partijen zijn overeengekomen dat het bedoelde bedrag in het 
Leasetarief van het Object is in begrepen. 

 
5. Erkenning rechten 

 
5.1 Lessor heeft en behoudt gedurende de gehele Looptijd van de Leaseovereenkomst het 

juridische en het volledig economische eigendomsrecht van het Object. Het is Lessee verboden 
het Object te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, te verhuren of anderszins 
aan derden al dan niet tegen vergoeding in gebruik te geven, dan wel haar rechten en 
verplichtingen voortvloeiende uit de Raamovereenkomst of Leaseovereenkomst aan derden 
over te dragen. 

5.2 Indien derden ten opzichte van het Object rechten laten gelden, een vordering pretenderen of 
anderszins maatregelen (dreigen te) treffen, is Lessee verplicht deze derden direct van het 
eigendomsrecht van Lessor op de hoogte te stellen. Lessee dient Lessor hierover binnen 24 
uur te informeren en zo nodig zelf voorzieningen te treffen. Lessor kan alle maatregelen 
treffen die zij noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigendomsrechten. Door 
ondertekening van de Leaseovereenkomst machtigt Lessee Lessor deze maatregelen 
eventueel in naam en voor rekening van Lessee te treffen. 

5.3 Lessor is gerechtigd het eigendom van het Object en haar verplichtingen en rechten uit de 
Leaseovereenkomst en aanvullende overeenkomsten over te dragen aan één of meer derden. 
Door ondertekening van de Leaseovereenkomst verleent Lessee reeds bij voorbaat zijn 
medewerking daartoe. Lessor geeft van een zodanige overdracht tijdig schriftelijk kennis aan 
Lessee. 

 
6. Gebruik van het Object 

 
6.1. Lessee is gehouden het Object als een goed huisvader te gebruiken. Lessee is verplicht het 

Object zorgvuldig en conform het doel waarvoor dit is bestemd en/of ingericht te gebruiken en 
onderhouden. Lessee zal het Object niet (doen) gebruiken op een wijze die strijdig is met de 
bepalingen van de geldende verkeerswet- of regelgeving of met enige andere wetsbepaling, 
voorschrift of reglement. 

6.2. Tenzij vooraf schriftelijke toestemming van Lessor is verkregen, is het Lessee onder meer niet 
toegestaan het Object te (laten) gebruiken: 
a) het vervoer van gevaarlijke stoffen; 
b) voor het geven van onderricht; 
c) voor het deelnemen aan wedstrijden of snelheidsproeven; 
d) terwijl de Berijder verkeert onder invloed van een stof, waarvan het gebruik daarvan de 
rijvaardigheid kan verminderen, of anderszins in strijd met artikel 8 van de Wegenverkeerswet 
1994; 
e) op een wijze en/of in een gebied waarvoor de verzekering geen dekking biedt. 

6.3. Het Object mag slechts worden bestuurd door personen in het bezit van het voor het 
desbetreffende type Object geldige rijbewijs. Lessee zal Lessor steeds op de hoogte houden 
van de vaste Berijder(s) van het Object. Is nog geen opgave van de vaste Berijders van het 
Object aan Lessor gedaan, dan worden alle personen die het Object besturen beschouwd als 
daartoe door Lessee gemachtigd. Lessor behoudt zich het recht voor het gebruik van het 
Object door bepaalde personen te verbieden. 

6.4. Lessee dient er voor te zorg te dragen dat hij beschikt over de wettelijk vereiste vergunningen 
en certificaten, nodig om met het Object op de openbare weg te rijden. 

 
7. Reparatie, onderhoud en banden 

 
7.1 Lessee is verplicht alle onderhouds- en/of reparatiewerkzaamheden aan het Object tijdig te 

laten uitvoeren door Lessor of een daartoe geautoriseerd bedrijf, conform de toepasselijke 
wettelijke bepalingen, de richtlijnen en instructies van de fabrikant, importeur en/of Lessor. 
Lessee wordt geacht de inhoud van deze richtlijnen en instructies te kennen alvorens het 
Object in gebruik te nemen. 

7.2 Lessee is verplicht conform de bij het Object verstrekte richtlijnen en instructies van de 
fabrikant, importeur en de Lessor en overigens wanneer daartoe aanleiding bestaat, het 
niveau van de motorolie, koel- en remvloeistof en bandenspanning van het Object te (laten) 
controleren en zo nodig op peil te (laten) brengen.  

7.3 Indien de kosten van onderhoud en reparatie in het Leasetarief zijn begrepen geldt het 
volgende: 
a) Voor onderhoud en reparaties die naar verwachting een bedrag van € 100,– excl. BTW 

per geval te boven zullen gaan, dient  Lessee vooraf van Lessor toestemming te hebben 
verkregen, tenzij het om regulier onderhoud gaat. 

b) Indien op verzoek van Lessee werkzaamheden aan het Object buiten de normale 
werkuren worden uitgevoerd, zijn de meerkosten hiervan voor rekening van de Lessee. 

c) Het is Lessee niet toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van Lessor 
onderdelen, banden of accessoires (voor zover die laatste tot de basisuitrusting van het 
Object behoren) te laten verwisselen. 

d) Reparaties in het buitenland zijn toegestaan met voorafgaande toestemming van 
Lessor. Het in dit artikel bepaalde is onverkort van toepassing. De reparatiekosten 
dienen in eerste aanleg door Lessee te worden betaald en kunnen naderhand worden 
gedeclareerd op basis van de originele factuur die op naam van Lessor is gesteld. 
Vergoeding geschiedt in Euro’s, maximaal op basis van Nederlandse werknormen en 
onderdeelprijzen. 

7.4 Indien de kosten van banden in het Leasetarief zijn begrepen geldt het volgende: 
a) Bepalingen onder artikel 7 lid 3 zijn van overeenkomstige toepassing. 
b) De kosten van vervanging van banden, anders dan als gevolg van normale slijtage, zijn 

naar evenredigheid van de normale slijtage voor rekening van Lessor. Het resterende 
deel is voor rekening van Lessee. 

7.5 Kosten van reparaties en onderhoud aan het Object, ontstaan door gebrek aan normale zorg 
en onderhoud, nalatigheid, onjuist gebruik of onzorgvuldig beheer van het Object, komen te 
allen tijde voor rekening en risico van Lessee. 

7.6 Lessee is verplicht Lessor onmiddellijk van een defect aan een kilometerteller op de hoogte te 
stellen en dit defect direct te laten herstellen. Lessor zal in overleg met Lessee het aantal 
werkelijk verreden kilometers naar redelijkheid en billijkheid schatten. 

7.7 Lessor is gerechtigd een (gedeeltelijk) defect geraakt Object niet meer te (doen) repareren of 
onderhouden en de desbetreffende Leaseovereenkomst met onmiddellijke ingang 
buitengerechtelijk te ontbinden, dan wel in overleg met Lessee het Object voor de resterende 
Looptijd van de Leaseovereenkomst te vervangen door een Object van een gelijk of 
nagenoeg gelijk type met een vergelijkbaar kilometrage. In deze gevallen is Lessor jegens 
Lessee niet gehouden tot enige schadeloosstelling. 

 
8 Hulpverlening 

 
8.1 Indien en voor zover de Leaseovereenkomst hierin voorziet, kan Lessee zowel in Nederland 

als in het buitenland een beroep doen op professionele hulpverlening bij pech met het Object.  
8.2 Indien en voor zover de componenten ‘reparatie, onderhoud en banden’ en ‘verzekering’ zijn 

inbegrepen in het Leasetarief, zijn de hulpverleningsfaciliteit gemaakte kosten van onder meer 
noodzakelijk onderhoud, reparaties en schadeherstel voor rekening van Lessor. Wanneer 
voornoemde kosten het gevolg zijn van een gebrek aan normale zorg en onderhoud, 
nalatigheid, onjuist gebruik of onzorgvuldig beheer van het Object, komen deze kosten te allen 
tijde voor rekening van Lessee. 



 

                     Paraaf Lessor:                                                                        Paraaf Lessee: 

 
 
9. Risico en verzekering 

 
9.1 Zowel wanneer de kosten van verzekering in het Leasetarief zijn inbegrepen als in de situatie   

dat dit niet het geval is, geldt het volgende: 
a) Alle schade van welke aard dan ook toegebracht aan het Object en bijbehorende 

accessoires alsmede alle schade van welke aard dan ook ontstaan als gevolg van het 
gebruik van het Object, voor zover niet begrepen onder de van toepassing zijnde 
verzekeringsvoorwaarden, zal voor rekening van Lessee zijn, met inbegrip van schade 
die wel is gedekt onder de verzekeringsvoorwaarden, maar niet wordt vergoed, althans 
niet voor rekening blijft van Lessor als gevolg van enig handelen of nalaten van Lessee 
of de Berijder. Het verschuldigde eigen risicobedrag komt altijd voor rekening van 
Lessee, tenzij dit verhaald is op de tegenpartij. 

b) Bij diefstal van of schade aan of veroorzaakt met het Object, is Lessee verplicht binnen 
24 uur Lessor en (voor zover van toepassing) de verzekeringsmaatschappij in kennis te 
stellen en zo spoedig mogelijk getuigenverklaringen en een volledig ingevuld (digitaal) 
schadeformulier te overleggen en voorts alle medewerking te verlenen zoals verzocht 
door politie, verzekeraar en Lessor. In geval van diefstal dient Lessee tevens binnen 24 
uur alle sleutels, bescheiden en de (vitale delen van) audio-, beveiligings- en 
communicatieapparatuur aan Lessor terug te bezorgen, bij gebreke waarvan Lessee 
aansprakelijk is jegens Lessor. 

c) Wanneer bij een schadegeval lichamelijk letsel is ontstaan en/of derden betrokken zijn, 
in geval van diefstal van het Object of   bij een schade door een onbekend gebleven 
oorzaak, is de Lessee verplicht door de politie proces-verbaal te laten opmaken en een 
afschrift daarvan aan de Lessor en -voor zover van toepassing- de verzekeraar te sturen. 

d) Lessee is verplicht om direct na het ontstaan van de schade het Object ter taxatie en 
(schade-) reparatie aan te bieden en ook voor het overige de door Lessor en de 
verzekeringsmaatschappij gegeven instructies alsmede alle voor de verzekering 
geldende verzekeringsvoorwaarden stipt op te volgen.  

e) Schade aan of verlies van het Object doen in geen enkel opzicht af aan de verplichtingen, 
die op grond van de Leaseovereenkomst op Lessee rusten. 

f) Indien door diefstal of vermissing het Object gedurende een periode van 30 dagen of 
langer vanaf de dag van diefstal of vermissing uit de macht is van Lessee en/of Lessor, 
of indien het Object Total loss is, is de Lessee verplicht op eerste verzoek aan de Lessor 
de eventuele schade te vergoeden die de Lessor hierdoor heeft geleden en/of zal lijden, 
de eventuele schade over eerdergenoemde periode van 30 dagen daarbij inbegrepen, 
onverminderd de verplichting van de Lessee om zijn verplichtingen uit hoofde van de 
Leaseovereenkomst na te komen. De schade die Lessee dient te vergoeden aan Lessor 
zal onder meer omvatten, maar is niet beperkt tot, schade en kosten zoals genoemd in 
art. 6:96 BW en iedere vorm van gevolgschade, eventueel te verminderen met door de 
verzekeraar uit hoofde van de diefstal, vermissing of Total loss van het Object 
rechtstreeks aan Lessor uitgekeerde verzekeringspenningen. 

9.2 Kosten van verzekering zijn wel inbegrepen in het Leasetarief: 
Indien en voor zover dit bij Leaseovereenkomst is overeengekomen, sluit Lessor voor het 
Object een Cascodekking+ WA- verzekering af, aangevuld met een schadeverzekering 
inzittenden en desgewenst een rechtsbijstandverzekering (hierna te noemen: 'Lessor 
Verzekering’). Lessor is te allen tijde gerechtigd om risico’s van cascoschades zelf te dragen. 
Lessee verklaart door ondertekening van de Leaseovereenkomst met de inhoud van de 
verzekeringsvoorwaarden bekend te zijn, deze te aanvaarden en verplicht zich alle in de 
verzekeringsvoorwaarden opgenomen verplichtingen na te komen. 

9.3 Objecten met een verzekerde waarde boven de € 50.000,– inclusief BTW, BPM, opties en 
accessoires dienen vanaf de ingangsdatum van de Leaseovereenkomst verplicht voorzien te 
zijn van een werkend alarm zoals aangegeven door Lessor + voertuigvolgsysteem). Indien dit 
niet het geval is, biedt de verzekering geen dekking bij diefstal van het Object of partiële schade 
door diefstal. Lessor/verzekeraar is gerechtigd om het bedrag van de verzekerde waarde 
jaarlijks aan te passen. 

9.4 Tenzij anders overeengekomen, biedt de Lessor Verzekering onder meer geen dekking: 
- indien Lessee het Object gebruikt of laat gebruiken in strijd met een van de 

bepalingen genoemd in deze algemene bepalingen; 
- voor schade aan goederen die met het Object zijn vervoerd; 
- voor schade aan of verlies van zich in het Object bevindende persoonlijke 

eigendommen van Lessee; 
- voor schade aan de door Lessee aangebrachte accessoires, toebehoren en/of op- 

en aanbouwen als bedoeld in de algemene bepalingen; 
- voor schade door diefstal van het Object als gevolg van het niet of onjuist afsluiten 

van het Object of het achterlaten van de sleutels in het Object; 
- voor schade door diefstal van het Object indien niet alle ter beschikking gestelde 

contactsleutels behorende bij het Object aan Lessor ter hand gesteld kunnen 
worden tenzij van de vermissing van één of meer contactsleutels tijdig binnen 48 
uur na vermissing van de contactsleutel en voor het moment van diefstal van het 
Object melding hiervan is gemaakt aan Lessor. 

9.5 Wanneer het schadebeeld met betrekking tot het Object aanleiding geeft tot premiewijzigingen 
en/of wijziging van het eigen risico, is Lessor gerechtigd deze aan Lessee door te berekenen 
en/of de voorwaarden voor de dekking te wijzigen, onverminderd het bepaalde ter zake van 
algemene verzekeringspremieverhogingen. De kosten voor deze wijzigingen zullen 
doorberekend worden aan Lessee. 

9.6 Het bedrag aan eigen risico ter zake van de aan Lessor in rekening gebrachte 
verzekeringspremie, komt te allen tijde voor rekening van Lessee. Het eigen risico wordt 
vermeld in de Leaseovereenkomst en geldt per schadegebeurtenis. Lessor/verzekeraar heeft 
het recht om het eigen risico bedrag dan wel de verzekeringspremie jaarlijks (per kalenderjaar) 
aan te passen. 

9.7 Indien het schadeverloop daartoe aanleiding geeft, is Lessor gerechtigd om de verzekering 
direct te beëindigen zonder aansprakelijkheid van haar kant. Lessee dient er vervolgens zorg 
voor te dragen dat het Object wordt verzekerd. 

9.8 Kosten van verzekering zijn niet inbegrepen in het Leasetarief. Indien de kosten van 
verzekering niet zijn inbegrepen bij het Leasetarief, geldt het volgende: 

o Lessee is verplicht het Object vanaf de afleveringsdatum tot en met de datum 
waarop het Object weer in de feitelijke macht van Lessor is ten behoeve van Lessor 
(als eigenaar) volledig Casco + WA te (doen) verzekeren en verzekerd te houden 
en een afschrift van de polis en de polisvoorwaarden aan Lessor te verstrekken. 
Voorts is Lessee gehouden alle rechten (inclusief het recht op schadepenningen), 
voortvloeiende uit de verzekering exclusief aan Lessor over te dragen en het 
daartoe door Lessor te verstrekken Meldingsformulier verzekeringen volledig 
ingevuld en ondertekend aan Lessor te verstrekken. 

o Als het Object niet of niet toereikend is verzekerd en/of bij verlies en/of bij diefstal van 
het Object een verzekeringsmaatschappij niet of niet volledig een schade-uitkering 
doet, dan is Lessee aansprakelijk voor alle schade, die Lessor dientengevolge lijdt. 

o Indien geen schade-uitkering wordt gedaan, dan wel indien de 
verzekeringsmaatschappij de desbetreffende verzekerings- overeenkomst 
beëindigd, zullen alle gevolgen daarvan voor rekening en risico van Lessee komen 
en zal Lessee gehouden zijn Lessor de schade volledig te vergoeden en Lessor te 
vrijwaren voor iedere aanspraak van derden uit welke hoofde dan ook. 

o Lessee zal de verschuldigde premies ter zake van de verzekeringen tijdig betalen, 
en met verzekeraar overeen komen dat bij nalatigheid van enige premiebetaling de 

verzekeraar verplicht is om Lessor terstond daarover te informeren. 
o Indien Lessee een of meer van de hierboven genoemde verplichtingen niet 
nakomt, is Lessor gerechtigd de Leaseovereenkomst met onmiddellijke ingang 
zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk te ontbinden, zonder daartoe 
tot enigerlei schadevergoeding jegens Lessee gehouden te zijn. 
 

10. Reclame en Accessoires 
 

10.1 Het is Lessee toegestaan, na voorafgaande schriftelijke toestemming van Lessor, het Object voor 
eigen rekening en risico te voorzien van extra accessoires, opties, reclame en/of bestickering. Alle 
kosten en schade verbonden aan het aanbrengen van voornoemde extra’s en het (bij beëindiging 
of ontbinding van de Leaseovereenkomst) verwijderen daarvan en het in oorspronkelijke staat 
terugbrengen van het Object, komen voor rekening van Lessee. 

10.2 Indien Lessee de hiervoor bedoelde extra’s bij beëindiging van de Leaseovereenkomst niet heeft 
verwijderd, worden zij eigendom van Lessor zonder dat Lessor tot vergoeding gehouden is. Lessor 
is gerechtigd de extra’s voor rekening en risico van Lessee te laten verwijderen. Lessor is tevens 
gerechtigd het Object te verkopen zonder de bedoelde extra’s te verwijderen, zonder enige 
gehoudenheid tot schadevergoeding jegens Lessee. 

 
11. Vervangend vervoer 

 
11.1 Indien en voor zover dit bij de Leaseovereenkomst is overeengekomen, heeft Lessee recht op 

vervangend vervoer bij onderhoudswerkzaamheden en technische reparaties in Nederland die 
niet binnen de contractueel overeengekomen termijn kunnen worden uitgevoerd. Lessee heeft 
recht op vervangend vervoer voor de duur van de werkzaamheden/reparaties. 

11.2 Indien de leasecomponent “verzekering” alsmede vervangend vervoer is inbegrepen bij het 
Leasetarief, heeft Lessee met inachtneming van deze bepalingen recht op vervangend vervoer 
bij schadereparaties. 

11.3 Indien Lessee recht heeft op vervangend vervoer zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 
a) vervangend vervoer wordt altijd op een werkdag ter beschikking van Lessee gesteld, 

tenzij het Object is gestrand langs de weg; 
b) Lessor is slechts gehouden tot het ter beschikking stellen van vervangend vervoer, 

wanneer Lessee op dat moment op generlei wijze jegens Lessor in verzuim is; 
c) de met het vervangend vervoer afgelegde kilometers gelden als contractuele kilometers 

voor de berekening van meer/minder kilometers. Deze kilometers tellen echter niet mee 
bij de bepaling van de maximaal toegestane eindkilometerstand; 

d) Lessor behoudt zich het recht voor om zonder aansprakelijkheid harerzijds als 
vervangend vervoer een Object in te zetten met een andere specificatie, aandrijving of 
andere soort motorbrandstof. Het inzetten van een Object ter vervanging van een Object 
met een grijs kenteken geschiedt uitsluitend naar keuze van Lessor; 

e) bij het inleveren en afmelden van het vervangende Object dienen de instructies van de 
verstrekker van het vervangend vervoer te worden opgevolgd, en bij gebreke daarvan 
geldt de inhoud van de Raamovereenkomst, de Leaseovereenkomst en deze 
algemene bepalingen. Indien Lessee deze verplichting niet nakomt dan is zij/hij 
aansprakelijk jegens Lessor voor alle kosten en schade voortvloeiend uit de 
tekortkoming; 

f) kosten van vervangend vervoer in verband met reparaties, onderhoud en 
schadeherstel als gevolg van een gebrek aan normale zorg en onderhoud, 
nalatigheid, onjuist gebruik of onzorgvuldig beheer van het Object komen te allen tijde 
voor rekening van Lessee; 

g) het recht op vervangend vervoer eindigt in ieder geval zodra de Leaseovereenkomst 
eindigt; 

h) de bepalingen van deze algemene bepalingen en de Leaseovereenkomst zijn ten 
aanzien van (het gebruik van) het vervangende Object onverkort van toepassing. 
 

12. Leasetarief en aanpassingen 
 

12.1 In de Leaseovereenkomst van ieder Object is een Leasetarief vermeld, wat is gebaseerd op het 
prijspeil op de datum van verzending van de Leaseovereenkomst, rekening houdend met de 
Looptijd in maanden en het aantal kilometers, dat met het Object zal worden gereden 

12.2 In het Leasetarief zijn uitsluitend inbegrepen de kosten, die als zodanig in de Leaseovereenkomst 
van toepassing zijn verklaard, en de kosten die op grond van de algemene bepalingen in het 
Leasetarief worden verwerkt. 

12.3 In de navolgende gevallen kan Lessor het Leasetarief tussentijds aanpassen: 
a) indien zich tussen de datum van leasetariefberekening (offertedatum) en de datum van 

aflevering van het Object wijzigingen voordoen in de prijs van de componenten waaruit het 
Leasetarief is opgebouwd; 

b) in geval van wijziging van de kosten van verzekering, inclusief wijzigingen ten gevolge van 
de schadelast; 

c) in geval van wijziging van de kosten van motorrijtuigenbelasting, dan wel van andere 
overheidsheffingen; 

d) in geval van verandering in van overheidswege opgelegde belastingen of heffingen 
(waaronder mede begrepen de BPM van vervoermiddelen) dan wel andere verandering van 
(fiscale) wet- en regelgeving, die: 

• van invloed zijn op de aankoopwaarde en/of gecalculeerde restwaarde van het Object, of 

• van invloed zouden zijn geweest op de berekening van het Leasetarief indien zij op het 
tijdstip van vaststelling van het Leasetarief bekend zouden zijn geweest. 

e) in geval accessoires gedurende de Looptijd van de Leaseovereenkomst worden ingebouwd 
en in het Leasetarief verwerkt worden;  

f) indien de kosten van onderhoud, reparatie en banden als gevolg van afwijkend of bijzonder 
gebruik hoger zijn dan verwacht 

had mogen worden bij de oorspronkelijke leasetariefberekening; 
g) wanneer het werkelijk aantal gereden kilometers per maand meer dan 10% afwijkt van het 

contractueel overeengekomen aantal kilometers per maand (berekend over een periode van 
tenminste 6 maanden). Daarnaast kan Lessor in dit geval overgaan tot aanpassing van de 
duur van de Leaseovereenkomst; 

h) in geval de kosten van onderhoud en reparatie zijn gestegen sinds de ingangsdatum van de 
Leaseovereenkomst c.q. sinds de vorige wijzigingsdatum van het Leasetarief. Bij de 
berekening van de aanpassing wordt uitgegaan van het toepasselijke indexcijfer voor 
“onderhoud en reparatie voertuigen” van het CBS. 

12.4 Het met toepassing van het bepaalde in lid 3 sub a tot en met c van dit artikel gewijzigde 
Leasetarief gaat direct in. Het met toepassing van lid 3 sub d tot en met g gewijzigde Leasetarief 
zal gelden met terugwerkende kracht tot de ingangsdatum van de Leaseovereenkomst en geldt 
mitsdien over de reeds verstreken en nog resterende duur van de Leaseovereenkomst. Het met 
toepassing van lid 3 sub h gewijzigde Leasetarief gaat in op de eerste dag van de maand volgend 
op het tijdstip waarop de wijziging zich heeft voorgedaan. De uit de hercalculatie voortvloeiende 
betaling is onmiddellijk door de Lessee verschuldigd. 
 
 
 

12.5 Lessor is gerechtigd het Leasetarief opnieuw te berekenen indien de Leaseovereenkomst 
eindigt doordat met het Object het Technisch Maximumkilometrage is bereikt en dit 
plaatsvindt vóór het verstrijken van de Looptijd, dan wel als het Werkelijke Jaarkilometrage 
10% of meer afwijkt van het contractueel overeengekomen Jaarkilometrage. De 
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herberekening van het Leasetarief     zal plaatsvinden op grond van de Werkelijke 
Jaarkilometrage, de Werkelijke Looptijd en de calculatiegrondslagen. Het door de 
herberekening gewijzigde leasetarief geldt met terugwerkende kracht vanaf de ingangsdatum 
van de Leaseovereenkomst tot en met de datum waarop de Leaseovereenkomst eindigt. De 
uit de herberekening voortvloeiende bedragen zijn per direct verschuldigd door de Lessee aan 
de Lessor. 

12.6 Lessor zal Lessee steeds onmiddellijk informeren over elke wijziging van het Leasetarief. 
Wijziging van het Leasetarief en de duur van de Leaseovereenkomst met toepassing van de 
bepalingen genoemd in dit artikel geeft Lessee geen recht op ontbinding/beëindiging van de 
overeenkomst. 

12.7 Bij de vaststelling van het Leasetarief wordt rekening gehouden met wettelijke subsidies, 
kortingen of investeringspremies. Voor het geval die rechtstreeks aan de Lessee of Berijders 
worden uitgekeerd, verplicht de Lessee zich de aan hem of de Berijder uitgekeerde subsidie, 
kortingen en of investeringspremie op eerste verzoek van Lessor aan Lessor (terug) te 
betalen. 

 
13 Voor rekening van Lessee 

 
13.1 In het Leasetarief zijn nooit begrepen en derhalve te allen tijde voor rekening van Lessee: 

a) de kosten die niet volgens vermelding in de Leaseovereenkomst zijn inbegrepen in het 
Leasetarief 

b) stallings- parkeer- en tolgelden (inclusief betaalstroken en overige toekomstige 
overheids-en milieuheffingen); 

c) onderhoudskosten voor de carrosserie (zoals wassen) en interieur; 
d) schade en kosten ontstaan door: onoordeelkundig of onjuist handelen met of gebruik 

van het Object; gebrek aan normale zorg en onderhoud; nalatigheid; onzorgvuldig 
beheer van het Object; 

e) schade veroorzaakt door het in- en uitladen van goederen; 
f) onderhouds- en/of reparatiekosten aan onderdelen en accessoires, die niet standaard 

deel uitmaken van het Object en reparaties aan alle onderdelen en/of accessoires die 
niet in het Leasetarief zijn inbegrepen; 

g) kosten van vervanging bij verlies sleutels, kentekenplaten en kentekenbewijzen 
h) brandstofkosten en kosten van tussentijds bijvullen van vloeistoffen en smeermiddelen; 
i) kosten en verliezen voortvloeiend uit inbeslagname en/of verbeurdverklaring van het 

Object. 
13.2 De Lessee zal Lessor op eerste verzoek volledig vrijwaren c.q. schadeloos stellen voor boetes 

op grond van overtreding van wetten, verordeningen en andere bepalingen, met betrekking tot 
de staat en het gebruik van het Object. Lessor behoudt zich het recht voor alle boetes 
betreffende het Object zelf te voldoen en deze vervolgens inclusief administratiekosten aan 
Lessee door te berekenen, zonder dat Lessee er zich erop kan beroepen dat bedoelde boetes 
ten onrechte zijn opgelegd of door Lessor betaald. 

13.3 Als Lessee van mening is dat een boete/sanctie ten onrechte is opgelegd, dient Lessee 
daartegen zelf bij de bevoegde instantie bezwaar in te dienen/beroep aan te tekenen. Indien 
Lessor als gevolg van de door Lessee begane overtreding aanvullende kosten moet voldoen 
of kosten moet maken, zal zij deze kosten aan Lessee doorbelasten. Lessee zal alle ter zake 
verschuldigde bedragen onmiddellijk na ontvangst van de betrokken factuur aan Lessor 
voldoen. Lessor behoudt zich ter zake het recht voor om administratiekosten bij Lessee in 
rekening te brengen. 

 
14.  Betalingen 

 
14.1 Lessee zal het Leasetarief maandelijks bij vooruitbetaling (voor de eerste van de maand) aan 

Lessor betalen zonder korting en/of verrekening. Lessee doet afstand van het recht beslag 
onder zichzelf te leggen. De eerste nota wordt binnen tien dagen na de aanvangsdatum van 
de Leaseovereenkomst door Lessor geïncasseerd, waarbij over een gedeelte van een maand 
een pro rato gedeelte van het Leasetarief verschuldigd is. Alle andere nota’s dienen, tenzij 
anders is overeengekomen, binnen tien dagen na ontvangst aan Lessor worden voldaan 
zonder korting en/of verrekening. 

14.2 Vanaf de datum van terbeschikkingstelling van het Object is Lessee het Leasetarief voor het 
Object verschuldigd conform het bepaalde in de artikelen van deze algemene bepalingen, 
ongeacht het moment waarop Lessee het Object feitelijk in ontvangst neemt. 

14.3 Indien bij Lessor gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van Lessee, is Lessee 
gehouden op het eerste verzoek van Lessor voldoende zekerheid te stellen en/of tot 
inbetalinggeving van goederen over te gaan. Een gestelde zekerheid vervalt pas nadat Lessee 
aan al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Leaseovereenkomst heeft voldaan. 

14.4 Lessee verleent tot wederopzegging aan Lessor machtiging om van de door Lessee 
opgegeven bank- of girorekening te incasseren, al hetgeen Lessee uit hoofde van de 
Raamovereenkomst verschuldigd is of zal worden. 

14.5 Indien Lessee niet of niet tijdig voldoet aan zijn betalingsverplichting(en) is hij van rechtswege 
in verzuim, zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist. Lessee is gehouden tot 
vergoeding van een vertragingsrente van 1,5% per maand over het verschuldigde bedrag, 
voor de duur van het verzuim, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt 
gerekend. In geval van niet nakoming van betalingsverplichtingen is Lessee tevens 
buitengerechtelijke kosten verschuldigd ter grootte van 15% van de hoofdsom met een 
minimum van € 250,–, onverminderd het recht van Lessor meerdere, werkelijk gemaakte, 
kosten te vorderen. 

14.6 Het feit dat Lessee, door welke oorzaak dan ook, het Object gedurende enige periode niet of 
niet behoorlijk kan gebruiken, geeft Lessee nimmer het recht de door Lessee aan Lessor 
verschuldigde betalingen geheel of gedeeltelijk op te schorten, te staken, dan wel de 
Leaseovereenkomst op te zeggen en/of te ontbinden. 

 
15. Verrekening meer-/minder kilometers 

 
15.1 Het Leasetarief is mede gebaseerd op het te rijden jaarkilometrage met het Object gedurende 

de Looptijd van de Leaseovereenkomst. Lessor is te allen tijde gerechtigd controle uit te 
oefenen op het aantal gereden kilometers. Lessee is gehouden hieraan medewerking te 
verlenen. 

15.2 Tussentijdse verrekening van de (ten opzichte van de Leaseovereenkomst) méér/minder 
gereden kilometers vindt periodiek plaats op basis van het in de Leaseovereenkomst 
genoemde tarief aan de hand van de door Lessee aan Lessor op te geven kilometerstand 
volgens de kilometerteller van het Object. Kilometers gereden met vervangend vervoer worden 
hierbij opgeteld. 

15.3 Onverminderd het bepaalde in onderhavige voorwaarden, vindt eindafrekening van de (ten 
opzichte van de Leaseovereenkomst) méér/minder gereden kilometers plaats binnen twee 
maanden na beëindiging van de Leaseovereenkomst. De eindafrekening wordt gebaseerd op 
het werkelijk aantal gereden kilometers volgens de bevestiging van inlevering c.q. inname, 
de maximaal toegestane eindkilometerstand en het vermelde tarief volgens de 
Leaseovereenkomst, rekening houdend met eventuele tussentijdse kilometerverrekeningen 
en het aantal kilometers gereden met vervangend vervoer. 

 
16. Beëindiging of ontbinding van de Leaseovereenkomst 

 
16.1 Onverminderd het recht op schadevergoeding is Lessor gerechtigd de 

Leaseovereenkomst met Lessee zonder rechterlijke  tussenkomst met 
onmiddellijke ingang te beëindigen middels een aan Lessee gerichte 

kennisgeving en het Object in bezit te – laten – nemen, indien: 
a) Lessee bij het aangaan van de Leaseovereenkomst enige onjuiste opgave heeft verstrekt 

dan wel Lessor niet in kennis heeft gesteld van feiten en/of omstandigheden waarvan het 
belang naar het oordeel van Lessor van dien aard is dat Lessor de Lease- overeenkomst niet of 
niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan, wanneer Lessor de juiste stand van zaken 
had gekend; 

b) Lessee één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de algemene voorwaarden of de 
Leaseovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, waarbij Lessee zonder nadere 
ingebrekestelling in verzuim is; 

c) Lessee (al dan niet voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, het faillissement van 
Lessee wordt aangevraagd, dan wel het faillissement of de (voorlopige) surséance van 
betaling van Lessee wordt uitgesproken, Lessee een buitengerechtelijk akkoord aan zijn 
crediteuren aanbiedt; 

d) wanneer Lessee besluit of overgaat tot liquidatie, stillegging of verkoop van de rechtspersoon 
of onderneming, de onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of verplaatst naar een ander 
land dan Nederland, dan wel Lessee besluit tot zodanige staking of verplaatsing; 

e) Lessee onder curatele wordt gesteld, Nederland op den duur verlaat, c.q. zich in het buitenland 
vestigt; 

f) Lessee overlijdt, of in geval Lessee een vennootschap onder firma is, door het overlijden van 
een vennoot de vennootschap ontbonden wordt; 

g) op het Object of op het geheel of een deel van het vermogen van Lessee beslag wordt gelegd; 
h) het Object als voorwerp van verpanding met een ander dan Lessor als pandgever wordt 

aangeduid en/of als verpande zaak wordt uitgewonnen ten gunste van een ander dan Lessor; 
i) de verzekering van het Object door de verzekeraar wordt beëindigd (ongeacht de redenen) 

en/of de verzekering van het Object afloopt, en het Object niet aansluitend op minstens 
dezelfde voorwaarden via een andere verzekeraar is verzekerd; 

j) Lessee het Object heeft verduisterd of vervreemd. 
16.2 Lessee is verplicht om Lessor direct schriftelijk te informeren als zich een van de situaties voordoet 

als in lid 1 van dit artikel omschreven. In geval van beëindiging of ontbinding van de 
Leaseovereenkomst op grond van het bepaalde in het eerste lid van dit artikel is Lessee gehouden 
alle vervallen doch niet betaalde Leasetermijnen, alle nog te vervallen Leasetermijnen inclusief 
kredietvergoedingen c.q. alle andere door Lessee ingevolge de Leaseovereenkomst of enige 
andere overeenkomst aan Lessor verschuldigde bedragen, vermeerderd met de rente en kosten, 
als onmiddellijk opeisbare schulden aan Lessor te voldoen, onverminderd het recht van Lessor op 
volledige schadevergoeding, inclusief overige ten gevolge van de ontbinding opkomende kosten, 
schade en interesten, waaronder volledige vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke 
kosten. 

16.3 In geval van diefstal of vermissing (niet zijnde verduistering) van het Object eindigt de 
Leaseovereenkomst van rechtswege 30 dagen na de datum van diefstal of vermissing, tenzij het 
Object binnen die 30 dagen wordt teruggevonden. 

16.4 In geval van Total loss eindigt de Leaseovereenkomst op de datum waarop Lessor het Object Total 
loss verklaart, doch uiterlijk 30 dagen na de datum waarop de schade is ontstaan. 

16.5 Lessee kan de Leaseovereenkomst tussentijds opzeggen middels een tot Lessor gericht 
aangetekend schrijven, steeds tegen het einde van een kalendermaand, met inachtneming van één 
maand opzegtermijn. In het geval Lessee opzegt dient zij Lessor volledig schadeloos te stellen 
terzake de kosten van de voortijdige beëindiging van de Leaseovereenkomst. Het bedrag van 
schadeloosstelling wordt door Lessor vastgesteld. 

16.6 Lessee heeft in het geval van beëindiging van de Leaseovereenkomst met toepassing van dit artikel 
geen recht op verrekening of retentie indien en voor zover hij enige aanspraak zou kunnen doen 
gelden jegens Lessor. 

 
17. Teruggave Object en eindafrekening 
 
17.1 Bij beëindiging/ontbinding van de Leaseovereenkomst is Lessee verplicht het Object binnen 24 uur 

in goede (technische) staat, gereinigd en met alle bijbehorende onderdelen, bescheiden en 
accessoires (waaronder begrepen alle sleutels, kentekenbewijzen, brandstofpas, groene kaart en alle 
accessoires welke inbegrepen zijn in het Leasetarief) in te leveren op een door Lessor aan te geven 
plaats en volgens de richtlijnen van Lessor. Lessee dient tevens voor eigen rekening eventuele 
bestickering te laten verwijderen, ongeacht of de bestickering is opgenomen in het Leasetarief. Lessor 
is gerechtigd niet-verwijderde bestickering te verwijderen op kosten van Lessee. 

17.2 Lessor is gerechtigd de kosten van herstel en/of vervanging alsmede extra waardevermindering van het 
Object, ontstaan door niet gemelde schade(s) en/of onzorgvuldig beheer, aan Lessee door te 
berekenen. 

17.3 Indien Lessee het Object rechtstreeks bij Lessor inlevert, ondertekenen Lessor en Lessee de 
bevestiging van inlevering c.q. inname, waarop de kilometerstand en de staat waarin het Object zich 
op dat moment bevindt wordt aangegeven. 

17.4 Bij inname van het Object dient Lessee erop toe te zien dat er een innamerapport door Lessor of 
namens Lessor wordt opgemaakt, hetwelk door of namens Lessee, dient te worden getekend. Lessee 
kan ten opzichte van Lessor geen aanspraken doen gelden bij het ontbreken van een innamerapport, 
in geval van onvolledigheid van het innamerapport of een zonder medewerking van Lessee 
opgemaakt innamerapport. Alsdan is Lessee gebonden aan het door Lessor opgestelde 
innamerapport. 

17.5 Indien Lessee in gebreke blijft het Object binnen 24 uur terug te geven, dan is Lessee gehouden voor 
het verlengd gebruik van het Object een gebruiksvergoeding te betalen, gelijk aan het Leasetarief, 
en verbeurt Lessee een boete van € 250,– voor iedere dag (een dagdeel als een dag gerekend) dat het 
Object en/of de in lid 1 van dit Artikel genoemde zaken niet is/zijn ingeleverd, onverminderd het recht 
van Lessor om naast afgifte van het Object vergoeding van alle schade en kosten (daaronder begrepen 
gederfde winst/geleden verliezen) te vorderen, tenzij met schriftelijke toestemming van Lessor anders 
is overeengekomen. 

17.6 Indien het Object is ingezet op basis van open calculatie, wordt bij de eindafrekening een bedrag 
opgenomen ter zake van kosten van de verkoop van het Object. 

 
18. Hoofdelijkheid 
 
18.1 Indien meerdere (rechts)personen gezamenlijk als Lessee de Raamovereenkomst met Lessor 

hebben gesloten, dan is ieder van hen jegens Lessor hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van 
de verplichtingen welke voortvloeien uit de Raamovereenkomst en één of meer van de Lease-
overeenkomst(-en) en de daarop toepasselijke algemene bepalingen, ook als ter uitvoering van de 
Raamovereenkomst één of meer Leaseovereenkomsten niet door alle Lessees zijn ondertekend. 

 
19. Aansprakelijkheid en vrijwaring 
 
19.1 Lessee vrijwaart Lessor voor alle vorderingen die tegen Lessor ingediend kunnen worden, 

voortvloeiend uit of in verband met het houden, bezit dan wel de exploitatie van het Object, en indien en 
voor zover de verzekeringsmaatschappij hiervoor geen schade- uitkering aan Lessor doet of zal doen. 

19.2 Lessee is onder meer aansprakelijk voor schade en kosten van derden en voor eigen schade en 
kosten, die op welke wijze dan ook in verband gebracht kunnen worden met het gebruik van het Object 
en ter zake waarvan de verzekeringsmaatschappij geen althans geen volledige schade-uitkering aan 
Lessor doet of zal doen. 
19.3 Lessor is nimmer aansprakelijk voor verlies of beschadiging van goederen en/of stoffen die zich 

in, aan of op het Object bevinden. 
19.4 Onverminderd het bepaalde in de vorige leden, wordt elke aansprakelijkheid van Lessor jegens 

Lessee uitgesloten voor vergoeding van zowel directe als indirecte schade en kosten, 
waaronder begrepen bedrijfsschade en gederfde winst, voortvloeiende uit of samenhangend 
met het gebruik of ondeugdelijkheid van het Object, of voortvloeiend uit of samenhangend met 

-  
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het feit dat Lessee, door welke oorzaak dan ook, het Object gedurende enige periode niet of 
niet behoorlijk kan gebruiken. 

 
20. Bescherming Persoonsgegevens 

 
20.1 Lessor zal de persoonsgegevens die met betrekking tot Lessee en/of Berijder zijn verkregen 

opnemen in een verwerkingsregister. Lessor gebruikt de persoonsgegevens onder meer voor 
het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten betreffende de producten en diensten die zij 
aanbiedt en andere, daarmee nauw samenhangende overeenkomsten. Ook worden zij verwerkt 
als Lessor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals een goede bedrijfsvoering en reclame- en 
direct-marketing doeleinden. Verder verwerkt Lessor persoonsgegevens wanneer zij daartoe 
wettelijk verplicht is en kunnen persoonsgegevens voorts anoniem/niet herleidbaar verwerkt 
worden voor statistische en wetenschappelijke doeleinden en ter verbetering van de kwaliteit 
van de producten en diensten van Lessor. Lessor zal geen persoonsgegevens uit de 
verwerking aan derden ter beschikking stellen, tenzij dit vooraf is vermeld, dit onder de Wbp is 
toegestaan, omdat sprake is van een dringende en gewichtige reden, of omdat dit noodzakelijk 
is in verband met de (buitengerechtelijke) incasso van vorderingen. Persoonsgegevens zullen 
in elk geval aan de gerechtelijke autoriteiten worden verstrekt, wanneer deze Lessor hierom 
verzoeken in het kader van een burgerlijke of strafrechtelijke procedure en/of onderzoek. 
Lessee en/of Berijder heeft het recht om middels een schriftelijk verzoek de door Lessor 
verwerkte persoonsgegevens in te zien en zo nodig te verbeteren. Indien Lessee en/of Berijder 
niet wil dat haar/zijn gegevens worden gebruikt voor direct marketingdoeleinden, dan kan zij/hij 
dat kosteloos kenbaar maken via het algemene e-mail adres van Lessee. 

 
21. Geschillen 

 
21.1 Op alle tussen Lessee en Lessor gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van 

toepassing. Alle geschillen die uit deze overeenkomsten voortvloeien c.q. daarmee verband 
houden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement 
Zeeland/West-Brabant, locatie Breda 

21.2 Lessee wordt geacht domicilie te hebben gekozen aan het adres dat door Lessee bij het aangaan 
van de Leaseovereenkomst is vermeld. Wanneer juist en tijdig een adreswijzing aan Lessor is 
medegedeeld dan zal het nieuwe adres van Lessee als gekozen domicilie gelden. 

 
 

22. Slotbepaling 
 

22.1 Indien enig onderdeel van de Raamovereenkomst en/of de Leaseovereenkomst of van deze 
algemene bepalingen nietig is of vernietigd zal worden laat dat de geldigheid van de overige 
bepalingen onverlet. In dat geval zijn partijen gehouden het nietige of vernietigde deel te 
vervangen door een andere bepaling die de bedoeling van de desbetreffende bepaling zo goed 
mogelijk benadert. 

22.2 Na ondertekening geldt een fotokopie, fax, of reproductie van een elektronisch opgeslagen 
Raamovereenkomst, Leaseovereenkomst, Huurovereenkomst en een daaraan gerelateerd 
document (inclusief bijlagen, correspondentie tussen Lessee en Lessor en overige 
documenten) als origineel, tenzij anders overeengekomen. Lessee dient eventuele 
adresveranderingen en naamswijzigingen binnen tien (10) dagen schriftelijk aan Lessor mede 
te delen. 
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