Algemene voorwaarden 2020 - PIM Lease B.V.
Artikel 1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Bestuurder: De natuurlijke persoon die het Object bestuurt
al dan niet in opdracht van Lessee.
Brandstofpas: De door Lessor aan Lessee ter beschikking
gestelde brandstofbetaalkaart voor het verkrijgen van
brandstof.
Lessee: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Lessor
één of meerdere Leaseovereenkomsten is aangegaan.
Laadpas: De door Lessor aan Lessee ter beschikking
gestelde kaart voor het verkrijgen van elektriciteit.
Leaseperiode: De periode gedurende welke Lessee op
grond van de Leaseovereenkomst het Object mag
gebruiken.
Leaseovereenkomst De overeenkomst tussen Lessor en
Lessee betreffende de lease van een Object door Lessee
waarvan onder meer de Inzetverklaring, het
Uitgifteformulier, het Innameformulier en deze Algemene
Voorwaarden een onderdeel zijn.
Leasetarief: het bedrag dat de Lessor maandelijks betaalt
voor het Object.
Lessor: PIM Lease B.V., gevestigd te Groningen, Kamer
van Koophandel nummer 75169207.
Object: Het voertuig dat in overeenstemming met de
bepalingen van de Leaseovereenkomst door Lessor aan
Lessee in lease is gegeven.
Inzetverklaring: De schriftelijke verklaring van de inzet van
een Object, waarin de definitieve gegevens met betrekking
tot het Object staan.
Innameformulier: Een schriftelijke verklaring van Lessor
aan Lessee dat hij het Object heeft ingeleverd.
Shortlease: Een afgeleide vorm van operationele lease,
waarbij een Object wordt ingezet voor een minimale
periode van 1 maand of korter mits dat schriftelijk is
overeengekomen.
Uitgifteformulier: Een schriftelijke verklaring van
Bestuurder dat hij het Object heeft ontvangen.
Boekwaarde: de waarde van het Object volgens de
financiële administratie van de Lessee.
Dagwaarde: de verkoopwaarde van het betreffende
Object, zoals gerealiseerd bij verkoop van het Object door
Lessor. Indien het Object door Lessor niet wordt verkocht
dan geldt de waarde in het economisch verkeer van het
Object.
Management Fee: de management fee voor het beheer
van de Leaseovereenkomst en administratiekosten voor
het Object

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de
totstandkoming, de inhoud en de nakoming van de
Leaseovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende of
samenhangende overeenkomsten tussen Lessor en
Lessee, alles in de ruimste zin des woords.
2. Door (elektronische) ondertekening van de
Leaseovereenkomst verklaart Lessee de Algemene
Voorwaarden te aanvaarden en te hebben ontvangen. Op
van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan slecht
een beroep worden gedaan indien Lessor deze
voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk aan Lessee heeft
bevestigd.
3. Indien een of meer artikelen van deze Algemene
Voorwaarden ongeldig of op een andere wijze niet
verbindend zou(den) zijn, wordt daardoor de geldigheid
van de overige artikelen van deze Algemene Voorwaarden
niet aangetast.
4. Ingeval van strijdigheid tussen de algemene
voorwaarden en de Leaseovereenkomst gaan de
bepalingen in de Leaseovereenkomst voor de bepalingen
in de Algemene voorwaarden.
Artikel 3. Totstandkoming Leaseovereenkomst
1. De totstandkoming van de Leaseovereenkomst,
ontvangst van deze Algemene Voorwaarden en overige
afspraken tussen partijen worden schriftelijk bevestigd.
Onder schriftelijk wordt eveneens een digitale bevestiging
begrepen.
2. Lessor en Lessee kunnen een of meerdere
Leaseovereenkomst(en) sluiten waarin de rechten en
verplichtingen van partijen alsmede de voorwaarden zijn
vastgelegd die van toepassing zijn op alle tussen partijen
te sluiten Leaseovereenkomsten.
3. Lessor zal Lessee zo spoedig mogelijk na ontvangst en
aanvaarding door Lessor van de door Lessee
ondertekende Leaseovereenkomst het Object bestellen en
de bestelling aan Lessee en Bestuurder bevestigen. Indien
in de Leaseovereenkomst is opgenomen dat Lessee een
aanbetaling, in welke vorm dan ook, zal doen, zal Lessor
het Object pas bestellen nadat deze betaling binnen is.
Pas op het moment dat Lessor over een getekende
Leaseovereenkomst beschikt, kan tot bestelling en in het
verlengde daarvan tot aflevering van het Object worden
overgegaan.
4. Zodra het Object aflever klaar is, zal Lessor aan Lessee
mededelen waar en wanneer Lessee het Object in
ontvangst kan (doen) nemen. Bij aflevering dient de
Bestuurder een (digitaal) Uitgifteformulier te ondertekenen.
Lessee draagt ervoor zorg dat Bestuurder het
Uitgifteformulier ondertekent en dat dit aan Lessor wordt
geretourneerd. Het ondertekende Uitgifteformulier zal
gelden als bewijs dat Lessee het Object onbeschadigd en
conform de in de Inzetverklaring opgenomen specificaties
heeft ontvangen.

De Leaseperiode vangt aan op de dag waarop Lessee het
Object in ontvangst doet nemen of indien Lessee het
Object niet binnen vijf werkdagen na de dag waarop
Lessor de mededeling bedoeld in artikel 3.4 heeft gedaan
in ontvangst doet nemen.

2. De Leaseovereenkomst zal met onmiddellijke ingang
eindigen zodra één van de volgende gevallen zich heeft
voorgedaan:

6. In geval van annulering van het bestelde Object op
verzoek van Lessee, zullen alle daarmee gemoeide kosten
voor rekening van Lessee komen en zal Lessor deze
kosten aan Lessee doorberekenen. De genoemde kosten
zijn direct verschuldigd. Onder deze kosten wordt tevens
verstaan de door de Lessor gemiste marge op basis van
de Leaseovereenkomst.

B. zodanige beschadiging van het Object dat herstel, naar
het oordeel van Lessor, technisch niet mogelijk is dan wel
economisch niet verantwoord is;

7. Indien een Lessee zekerheid verstrekt onder een
Leaseovereenkomst dan is Lessor gerechtigd de
betreffende zekerheid aan te wenden voor nakoming voor
alle verplichtingen die Lessee heeft jegens Lessor uit
hoofde van alle Leaseovereenkomst(en) tussen Lessor en
Lessee.
8. Lessee zal op eerste verzoek van Lessor alle relevante
bescheiden overleggen, alle relevante informatie
verstrekken en inzage verschaffen in de boeken en
bescheiden van Lessee om Lessor in staat te stellen
inzicht te verkrijgen in de financiële positie van Lessee.
9. Indien een Leaseovereenkomst aan de zijde van de
Lessee is aangegaan door meerdere (rechts-) personen,
dan zijn deze (rechts)- personen jegens Lessor hoofdelijk
aansprakelijk ter zake van alle verplichtingen die voor
Lessee uit de Leaseovereenkomst en deze Algemene
Voorwaarden voortvloeien.
10. Lessor kan besluiten dat er aan het einde van het
kalenderjaar geen Object(en) meer worden afgeleverd.
Het Object(en) wordt dan zo spoedig mogelijk in het
nieuwe kalenderjaar geleverd.
11. Lessor zal in de Leaseovereenkomst de componenten
en overige diensten die onder de Leaseovereenkomst
vallen opnemen.
12. Lessor zal de Leaseovereenkomst aan gaan onder de
opschortende voorwaarde danwel ontbindende
voorwaarde van het onderzoek naar de kredietwaardigheid
van Lessee. Het is enkel en alleen ter beoordeling en
beslissing van de Lessor of zij de Leaseovereenkomst
gestand wil doen naar aanleiding van de uitkomsten van
het onderzoek naar de kredietwaardigheid van de Lessee.
Indien Lessor besluit om de Leaseovereenkomst niet
gestand te doen, dan heeft Lessee geen recht op
schadevergoeding in welke vorm dan ook.
Artikel 4. Beëindiging Leaseovereenkomst
1. De Leaseovereenkomst eindigt zodra de in de
Leaseovereenkomst bepaalde duur voor gebruik van het
Object is verstreken, dan wel het in de
Leaseovereenkomst afgesproken maximaal kilometrage is
bereikt al naar gelang hetgeen zich het eerst voordoet,
tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

A. einde van de Leaseperiode overeenkomstig artikel 4.1;

C. in het geval dat het Object niet is teruggevonden binnen
de in de van toepassing zijnde dekkingsbepalingen van de
verzekeraar van Lessor genoemde termijn na diefstal of
vermissing van het Object;
D. annulering van het bestelde Object door Lessee zoals
bedoeld in artikel 3.6.
E. verantwoorde exploitatie van het Object vanwege een
gebrek in de ruimste zin des woords of bovenmatige
onderhoudskosten niet meer mogelijk is.
3. Indien zich een geval voordoet als hierboven genoemd
artikel 4.2 sub B, C of E, dan zal Lessor dat binnen 2
werkdagen schriftelijk aan Lessee mededelen.
4. Indien de Leaseovereenkomst eindigt overeenkomstig
artikel 4.2 sub B, of C. en de Lessee zelf voor de
verzekering heeft zorggedragen, dan dient Lessee de
boekwaarde van het Object op eerste verzoek van Lessor
te voldoen. Indien de schade in bovengenoemde gevallen
door de assuradeur wordt vergoed, dan zal Lessor het
bedrag van ontvangen verzekeringspenningen verrekenen
met de door Lessee verschuldigde boekwaarde van het
Object. Lessee geeft Lessor bij voorbaat onherroepelijk
toestemming om de verzekeringspenningen namens
Lessee te ontvangen.
5. Lessee is gerechtigd de Leaseovereenkomst met
onmiddellijke ingang tussentijds op te zeggen. Opzegging
dient schriftelijk te geschieden. Lessor heeft het recht
daarmee al dan niet akkoord te gaan. Indien Lessor met
de opzegging niet akkoord gaat zal de
Leaseovereenkomst voortduren. Indien Lessor instemt met
voortijdige ontbinding, dan dient Lessee de schade die
Lessor lijdt door die voortijdige ontbinding te vergoeden.
Lessee zal in dat geval aan Lessor, een vergoeding
verschuldigd zijn die als volgt zal worden berekend:
A. het verschil tussen de boekwaarde en de dagwaarde
van het Object, indien de dagwaarde lager is dan de
boekwaarde. Als dagwaarde geldt de verkoopwaarde van
het betreffende Object, zoals gerealiseerd bij verkoop van
het Object door Lessor, welke verkoop zo spoedig
mogelijk na het einde van de Leaseovereenkomst zal
plaatsvinden; en
B. dat gedeelte van de leasetermijnen dat gevormd wordt
door de kostencomponenten
managementfee/administratiekosten en rente, alsmede
eventuele compensatie voor terugbetaling inzake fiscale
regelingen zoals berekend over het resterende aantal
maanden van de overeengekomen Leaseperiode van het
betreffende Object.
6. Bij het einde van de Leaseperiode kunnen partijen in
onderling overleg of stilzwijgend de Leaseovereenkomst

verlengen. Bij een eventuele verlenging van de
Leaseovereenkomst zullen de leasetermijnen en overige
bepalingen van de Leaseovereenkomst van kracht blijven,
tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Lessor behoudt
zich het recht voor om de verlengde Leaseovereenkomst
op ieder door haar gewenst moment door middel van een
schriftelijke kennisgeving aan Lessee te beëindigen,
zonder enige ingebrekestelling of gehoudenheid tot
schadevergoeding.
7. Lessor is gerechtigd een of meerdere
Leaseovereenkomsten met Lessee met onmiddellijke
ingang door middel van een schriftelijke mededeling bij
aangetekend schrijven met bericht van ontvangst te
beëindigen in geval dat:
A. Lessee zijn verplichtingen uit hoofde van een
Leaseovereenkomst en deze Algemene voorwaarden niet
nakomt ondanks hiertoe te zijn aangemaand door Lessor;
B. Lessee – indien hij het risico wenst onder te brengen bij
een assuradeur of indien het risico is ondergebracht bij
een assuradeur - door de assuradeur van de verzekering
voor het Object wordt uitgesloten dan wel niet wordt
geaccepteerd of de assuradeur of de Lessee de
verzekering van het Object, om welke reden dan ook,
voortijdig beëindigt of Lessor – indien zij het cascorisico
zelf draagt – dit risico, om welke reden dan ook, voor het
Object niet (langer) wenst te dragen;
C. Lessee onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan of
laten doen richting Lessor, dan wel feiten of
omstandigheden heeft verzwegen welke van dien aard zijn
dat Lessor de Leaseovereenkomst niet of niet op dezelfde
voorwaarden zou zijn aangegaan;
D. Lessee zijn onderneming staakt dan wel belangrijke
onderdelen daarvan vervreemdt;
E. Lessee failliet wordt verklaard of een verzoekschrift
hiertoe indient, surseance van betaling aanvraagt, de Wet
Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van
toepassing wordt verklaard, wordt ontbonden dan wel de
vrije beschikking over zijn vermogen, dan wel een
gedeelte daarvan, verliest;
F. Indien een derde beslag legt op het Object ter verhaal
van een vordering op Lessee of een derde waar Lessee
garant voor staat. Lessor heeft in de genoemde situaties
het recht om het Object met onmiddellijke ingang (weer)
onder zich te nemen of onmiddellijke afgifte van het Object
te vorderen.
8. Lessor mag de Leaseovereenkomst zonder
ingebrekestelling of sommatie beëindigen met een
eenzijdige schriftelijke verklaring aan Lessee.
9. Indien de Leaseovereenkomst eindigt overeenkomstig
artikel 4.7, dan zal Lessee aan Lessor, onverminderd het
recht van Lessor om ter zake volledige schadevergoeding
te vorderen, een vergoeding verschuldigd zijn zoals
opgenomen in artikel 4.5.
10. Indien de Leaseovereenkomst eindigt overeenkomstig
artikel 4.2 sub E en deze omstandigheid niet aan Lessee
is te wijten, zal Lessor de afrekening opstellen op basis

van alleen een kilometerafrekening vermeerderd met
kosten die voortvloeien uit het reguliere inleverproces.
Artikel 5. Leasetermijnen
1. Gedurende de Leaseperiode doch zolang Lessee het
Object niet overeenkomstig artikel 16 heeft ingeleverd, is
Lessee aan Lessor de leasetermijn verschuldigd ter zake
van het ter beschikking gestelde Object. De definitieve
leasetermijn volgt uit de Inzetverklaring.
2. De componenten die de basis voor de berekening van
de leasetermijnen vormen, worden gebaseerd op het
prijsniveau op het moment van de aflevering van het
Object. Indien de levering van het Object langer duurt dan
60 dagen na de bestelling door de Lessor, dan is Lessor
gerechtigd om eventuele rentestijgingen door te
berekenen in de leaseprijs.
3. Lessor is gerechtigd de volgende componenten, en
daarmee dus de leasetermijnen, gedurende de duur van
de Leaseovereenkomst onder de volgende voorwaarden
en op de volgende wijze aan te passen: Verzekering,
houderschapsbelasting en hulpverlening. Indien zich na
het moment van het aangaan van de Leaseovereenkomst
veranderingen zullen voordoen in de hoogte van de
verzekeringspremies, en/of de vergoedingen voor het door
Lessor dragen van het cascorisico en/of de vergoeding
van de bemiddelingsdiensten van Lessor ter zake van het
afsluiten van verzekeringen en/of de vergoeding voor het
door Lessor verrichten van beheer en administratieve
handelingen ter zake van de verzekering,
houderschapsbelasting en/of aan Lessor in rekening te
brengen kosten van hulpverlening, dan zal Lessor
gerechtigd zijn deze veranderingen door te berekenen in
de leasetermijn vanaf het moment van de respectievelijke
verandering. Lessor is tevens gerechtigd om de
component verzekering aan te passen wanneer het totale
schadeverloop van de bij Lessee in gebruik zijnde
objecten significant afwijkt van het gemiddelde
schadeverloop binnen het door Lessor ter verzekering
aangeboden park.
4. Indien nieuwe (fiscale) wet- of regelgeving van kracht
wordt die, direct dan wel indirect, wijzigingen in de
grondslag van de berekening van de leasetermijnen met
zich meebrengt, dan zal Lessor gerechtigd zijn om de
leasetermijn zodanig aan te passen, dat het van kracht
worden van de nieuwe (fiscale) wet- of regelgeving geen
financiële gevolgen voor Lessor met zich meebrengt.
Daarbij zal Lessor tevens gerechtigd zijn om de
aanpassingen met terugwerkende kracht door te voeren in
het geval de betrokken wet- of regelgeving een dergelijke
aanpassing rechtvaardigt.
5. Uiterlijk op 15 januari van elk jaar verstrekt Lessee aan
Lessor, indien Lessor zulks verzoekt, de juiste
kilometerstand van elk Object per 31 december van het
daaraan voorafgaande jaar.
6. Indien blijkt dat de werkelijke kilometrage, inclusief
tijdelijke vervanging conform artikel 14, meer dan 10%
afwijkt van de middels de Leaseovereenkomst(en)
overeengekomen kilometrage, is Lessor gerechtigd de

leasetermijnprijs dan wel de leasetermijn naar verhouding
te wijzigen.
7. Indien het Object op het juiste tijdstip wordt ingeleverd
maar de in de Leaseovereenkomst vastgestelde maximale
kilometrage is overschreden, dient Lessee de te veel
gereden kilometers te betalen volgens de in de
Leaseovereenkomst overeengekomen kilometerprijs met
verrekening van de eventueel tussentijds afgerekende
kilometers.
8 Wijzigingen van de Leaseprijs worden zoveel mogelijk
vooraf gecommuniceerd. Voor verhogingen van
overheidswege kan Lessor ook de Leaseprijs met
terugwerkende kracht verhogen.
Artikel 6. Betaling
1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal Lessee
de maandelijkse leasetermijnen bij vooruitbetaling op de
eerste dag van de maand verschuldigd zijn. Een
leasetermijn die betrekking heeft op een gedeelte van een
maand, zal door Lessor op basis van evenredigheid
worden berekend. Alle overige bedragen die Lessee uit
hoofde van of voortvloeiende uit de Leaseovereenkomst
aan Lessor verschuldigd is en welke niet in de leasetermijn
zijn opgenomen, dienen binnen 14 (veertien) dagen na
factuurdatum te worden voldaan.
2. Bij het aangaan van de Leaseovereenkomst zal Lessee
aan Lessor een machtiging verlenen tot automatische
incasso van de verschuldigde leasetermijnen en alle
andere uit hoofde van of voortvloeiende uit de
Leaseovereenkomst verschuldigde bedragen. Lessee zal
hiervoor aan Lessor een Doorlopende Incasso SEPA
(Bedrijven) verstrekken.
3. Lessor zal de verschuldigde leasetermijnen en overige
verschuldigde bedragen incasseren omstreeks de eerste
van de maand.
4. Lessee ontvangt van Lessor een factuur die dient als
vooraankondiging (prenotificatie) voor de incasso.
5. Lessee is niet gerechtigd enige betaling die hij is
verschuldigd aan Lessor op te schorten met een beroep
op compensatie en/of verrekening, noch is Lessee
gerechtigd om de Leasetermijn te verrekenen met enige
vordering op Lessor.
6. Lessor is gerechtigd om administratiekosten in rekening
te brengen indien stornering van de incasso plaatsvindt,
als gevolg van het niet registreren van de Doorlopende
Incasso SEPA door Lessee bij zijn bank dan wel bij een
onterechte weigering van de incasso door Lessee of een
ontoereikend saldo op de rekening van Lessee.
7. Bij overschrijding van een betalingstermijn zal Lessee in
verzuim zijn jegens Lessor, zonder enige
ingebrekestelling. Lessee zal alsdan over het uitstaande
bedrag een rente verschuldigd zijn van 1,5% per maand,
waarbij een gedeelte van de maand als volledige maand
geldt, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is dan de
hiervoor genoemde rentepercentage. In dat geval geldt de
wettelijke handelsrente. De verschuldigdheid van de rente

vangt aan op de vervaldatum en loopt tot aan de dag der
algehele voldoening.
Artikel 7. Derdenbeding
1. Lessee verklaart ermee bekend te zijn en voor zover
nodig, door ondertekening van de Leaseovereenkomst, 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 Lessor te
vorderen heeft of te eniger tijd te vorderen mocht hebben
uit hoofde van huur- en/of financiële leaseovereenkomsten
of uit welke hoofde dan ook.
2. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige
huurovereenkomst zal Lessee het Object op eerste
verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Lessee zich
daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en
zodra de derde als eigenares of pandhoudster afgifte van
het Object zal vorderen op grond van niet nakoming van
de verplichtingen van Lessor jegens derde. Als gevolg van
deze opeising wordt de Leaseovereenkomst van
rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte
als vernoemd dient te geschieden ten kantore van de
derde of op een door die derde aangewezen locatie.
3. Indien de derde eigenaar is van het Object (of als
voormalig pandhouder de eigendom heeft verkregen) en
de derde de Leaseovereenkomst zou willen continueren, is
Lessee verplicht om op eerste verzoek van de derde een
(lease) huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de
restant looptijd van de Leaseovereenkomst en onder
gelijkluidende condities.
4. Voor zover de Leaseovereenkomst eerder tot stand
komt dan de bovengenoemde huur- en/of financiële
leaseovereenkomst tussen Lessor en de derde als
eigenaar, wordt de werking van artikel 7:226 BW en 7:227
BW tussen partijen uitgesloten. In dat geval blijft ook na
verkoop van het Object door Lessor aan de derde, gevolgd
door de bovengenoemde huur- en/of financiële
leaseovereenkomst tussen Lessor en de derde, de
onderhavige Leaseovereenkomst tussen Lessor en
Lessee van kracht.
5. Het hiervoor in lid 1 t/m 4 opgenomen derdenbeding kan
noch door Lessee, noch door Lessor worden herroepen.
Artikel 8. Beslag en maatregelen van derden
1. Indien derden ten opzichte van het Object rechten willen
doen gelden of maatregelen willen treffen, zal Lessee hen
terstond doen blijken van het eigendom en de rechten van
Lessor. In geval van beslaglegging of indien grondige
redenen voor beslaglegging bestaan, zal Lessee hiervan
ten spoedigste mededeling doen aan Lessor. Wanneer
door maatregelen van derden het Object uit de macht van
Lessee raakt, zal Lessee terstond voor zover zulks
mogelijk is, zelf voorzieningen daartegen treffen. Terstond
doch uiterlijk binnen 24 uur stelt Lessee Lessor in kennis
van de hierboven beschreven maatregelen van derden.
Lessor zal voor de bescherming van haar rechten in deze
alle door haar nodige geachte maatregelen, ook ten name

van Lessee, kunnen treffen. De kosten van deze
maatregelen zijn voor rekening van Lessee.
2. Beslaglegging op het Object ontheft Lessee niet van zijn
verplichtingen tot betaling van de leasetermijnbedragen,
onverminderd het recht van Lessor zoals gesteld in artikel
4 van deze Algemene Voorwaarden.
Artikel 9. Aflevering van het Object
1. Lessee draagt er zorg voor dat hij, of een gemachtigde
die namens hem het Object in ontvangst zal nemen, ten
bewijze van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid zich zal
kunnen legitimeren.
2. Indien Lessee dit wenst kan Lessor voor een tijdelijk
voertuig zorgdragen tot het moment dat het Object wordt
afgeleverd. Het hiervoor te berekenen tarief zal door
Lessor, in overleg met Lessee, worden bepaald.
3. Lessor is nimmer aansprakelijk voor vertraging in de
aflevering van het Object.
Artikel 10. Uitrusting van het voertuig
1. Lessee ontvangt het Object in de uitvoering zoals
gespecificeerd in de Leaseovereenkomst, inclusief
kentekenbewijs en kentekenplaten.
2. Het aanbrengen van andere dan fabrieksaccessoires
komt voor rekening van Lessee. De kosten hiervoor
worden, hetzij verdisconteerd in de leaseprijs, dan wel
direct aan Lessee doorberekend. Verwijdering van de
accessoires is slechts toegestaan indien zij eigendom zijn
van Lessee en de verwijdering ervan geen schade aan het
Object toebrengt. Voor het overige wordt alles wat door of
vanwege Lessee op, aan of in het Object wordt
gemonteerd of aangebracht, eigendom van Lessor.
3. Het aanbrengen van reclame is toegestaan, echter
uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van
Lessor. Verwijderen van reclame bij beëindiging van de
Leaseovereenkomst, alsmede herstel van eventueel door
de reclame of verwijdering daarvan veroorzaakte schade
en/of waardevermindering, komt voor rekening van
Lessee.
4. Het is niet toegestaan de uitrusting of de uitvoering,
zoals die in de Leaseovereenkomst is opgenomen, te
wijzigen of te laten wijzigen. Indien, ondanks deze
uitsluiting toch wijzigingen aan het Object worden
aangebracht, zijn de consequenties voor rekening van de
Lessee.
Artikel 11. Recht van toegang
1. Lessor heeft te allen tijde het recht het Object te
inspecteren of te doen inspecteren, waar dit zich ook
bevindt. Lessee is verplicht na een daartoe strekkend
verzoek van Lessor, terstond aan Lessor mede te delen
waar het Object zich bevindt, alsmede Lessor in de
gelegenheid te stellen het Object te (doen) inspecteren.
2. In geval van beëindiging of ontbinding van de
Leaseovereenkomst conform hetgeen in artikel 4 van deze

Algemene Voorwaarden is beschreven, zullen Lessor en
de door haar aangewezen personen gerechtigd zijn,
zonder gerechtelijke tussenkomst, het Object terug te
halen. Lessee geeft Lessor hierbij alsdan machtiging om
de plaats waar het Object zich bevindt te betreden.
3. Handelt Lessee in strijd met hetgeen bepaald in dit
artikel, of is Lessee er verantwoordelijk voor te houden dat
het Object zich bevindt op een plaats waar door Lessor
geen directe toegang kan worden verkregen, verbeurt
Lessee een niet voor matiging vatbare boete gelijk aan de
dagwaarde van het Object. Deze verplichting vervalt indien
het Object is ontvreemd.
4. Indien het Object zich bevindt buiten Nederland en
Lessor gerechtvaardigde redenen heeft om het Object te
willen betreden, draagt Lessee de kosten, welke Lessor
redelijkerwijs moet maken om op de locatie van het Object
te komen.
Artikel 12. Gebruik en onderhoud
1. Lessee zal het Object deskundig, als een goed
beheerder en in overeenstemming met de ter zake
dienende wet-, en regelgeving gebruiken voor het doel
waarvoor het Object is bedoeld en ingericht. Lessee zal
het Object in goede staat (doen) houden en zo nodig tijdig
zorgen voor herstel van het Object. Lessee staat ervoor in
dat Bestuurder het Object als een goed huisvader
gebruikt.
2. Het is niet toegestaan om te roken in het Object. Indien
het Object gereinigd moet worden, of indien er sprake is
van waardevermindering van het Object als gevolg van het
roken, dan zullen de kosten hiervan worden doorbelast
aan Lessee.
3. Voor rekening van Lessee zijn de kosten van brandstof,
toevoegingen aan brandstof, stalling, parkeergelden,
wassen en poetsen, onderhoud van de carrosserie,
onoordeelkundig handelen, gebrek aan normale zorg en/of
nalatigheid en overtreding van de verplichtingen zoals
gesteld in artikel 10 en dit artikel, dan wel ontstaan ten
gevolge van joyriding, voor zover niet gedekt door de
verzekering, deelname aan wedstrijden, overbelasting van
het voertuig waaronder eveneens begrepen reparatie aan
en vervanging van de banden anders dan ten gevolge van
normale slijtage.
4. Lessee staat ervoor in dat Bestuurder beschikt over een
in de EU geldig uitgegeven rijbewijs.
5. De Lessee wordt geacht brandstof en/of olie van de
voorgeschreven soort en kwaliteit, volgens voorschrift van
de fabrikant, te gebruiken. Indien Lessee verkeerde
brandstof en/of olie gebruikt en het Object en/of Lessor
hiervan schade ondervindt, waaronder begrepen doch niet
beperkt tot wegslepen, leegpompen, doorspoelen etc.,
draagt Lessee de kosten van deze schaden.
6. Lessee wordt geacht de voorgeschreven
onderhoudsbeurten, zoals die door de fabrikant zijn
vastgelegd , tijdig te doen uitvoeren en te laten registreren
door een erkende reparateur.

7. Lessee wordt geacht maandelijks en/of minimaal iedere
1000 kilometer het peil van de vloeistoffen en de
bandenspanning te (doen) controleren en zo nodig op peil
te brengen. De koelvloeistof zal, zodra een vorstperiode
inzet door Lessee worden gecontroleerd op voldoende
concentratie zodat van voldoende antivrieswerking sprake
is.
8. Indien Lessor van mening is dat schade aan het Object
is veroorzaakt doordat Lessee nalatig is gebleven of
onoordeelkundig heeft gehandeld en Lessee spreekt dit
tegen, zal Lessor een onpartijdige expertise (taxatie) laten
verrichten. Indien hieruit blijkt dat de kosten inderdaad
(deels) voor Lessee zullen zijn, zullen de gemaakte
taxatiekosten tevens (deels) voor rekening van Lessee
komen.
9. Reparaties en onderhoud dienen te worden verricht
door een of officiële dealer/reparateur van het betreffende
merk of door een door Lessee voorgestelde en door
Lessor schriftelijk geaccepteerde, bij de BOVAG
aangesloten garage. Alle reparaties, welke niet zijn
verricht door een der boven vermelde reparateurs, komen
voor rekening van Lessee. Het is Lessee verboden om zelf
reparaties uit te voeren.
10. Is het Object door omstandigheden onberijdbaar
geworden als gevolg van het feit dat Lessee zich niet
houdt aan zijn verplichtingen in lid 4, 5 of 6 van dit artikel,
dan zijn de nodige sleepkosten naar de vestiging van
Lessor of een ander door Lessor te bepalen adres, voor
rekening van Lessee.
11. De navolgende kosten zijn bij een normaal gebruik van
het Object in de leasetermijnprijs begrepen, tenzij de
Leaseovereenkomst anders vermeld: onderhoud volgens
het schema van de fabrikant, olie bijvullen en verversen,
reparaties en vervanging van onderdelen en banden
noodzakelijk als gevolg van normale slijtage. De banden
worden in ieder geval vervangen indien zij op enig moment
slechts als gevolg van normale slijtage niet meer aan de
wettelijke richtlijnen of de richtlijnen van Veilig Verkeer
Nederland voldoen.
12. In het buitenland verrichte en/of betaalde reparaties
worden vergoed op basis van de in Nederland geldende
prijzen of lagere buitenlandse prijzen onder aftrek van
eventueel niet te verrekenen omzetbelasting.
Omzetbelasting over reparaties die binnen de Europese
Unie zijn verricht en die voor vergoeding in aanmerking
komen wordt altijd vergoed.
13. Eventuele reparaties betreffende accessoires, welke
niet uitdrukkelijk als zodanig in de Leaseovereenkomst zijn
opgenomen, zijn voor rekening van Lessee.
14. De Lessee is niet gerechtigd om zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Lessorwijzigingen of
toevoegingen aan het Object aan te brengen. Lessor kan
aan haar toestemming voorwaarden verbinden.
15. Eventuele geschillen tussen Lessee en de
dealer/reparateur betreffende het Object, moeten aan
Lessor worden voorgelegd en worden door Lessor
behandeld.

16. Voor het verslepen van het Object na schade zal
Lessee gebruik maken van de hulporganisatie waarbij
Lessor is aangesloten, dan wel waarop Lessor een beroep
wenst te doen.
17. Indien de kilometerteller van het Object defect is
geraakt, dient Lessee dat binnen 24 uur aan Lessor te
melden. Partijen stellen dan in onderling overleg het aantal
kilometers vast dat met de defecte teller is gereden.
Artikel 13. Verzekering
1. Lessor zal voor het Object de navolgende verzekering
afsluiten, tenzij in de Leaseovereenkomst is opgenomen
dat Lessee hiervoor zelf zorg dient te dragen: dekking
tegen cascoschade en tegen wettelijke aansprakelijkheid
van zowel Lessor als van Lessee. Optioneel kan een
schadeverzekering inzittenden ten behoeve van de
Bestuurder en het maximaal toegestane aantal inzittenden
worden afgesloten.
2. De Lessee en de Bestuurder dienen zich stipt te houden
aan alle voorschriften en voorwaarden van de verzekeraar.
3. Lessee is bekend en akkoord met de voor Lessor
geldende polisvoorwaarden van haar verzekeraar. De
polisvoorwaarden worden op verzoek van de Lessee
verstrekt.
4. Indien in de Leaseovereenkomst geen
verzekeringscomponent is opgenomen dan is Lessee
verplicht om ten behoeve van het Object een WA en
Casco (allrisk) verzekering af te sluiten. Het Object dient
tegen boekwaarde verzekerd te worden. In de polis dient
een financieringsclausule te zijn opgenomen waarin
Lessor wordt genoemd als begunstigde voor eventuele
casco schades. Het door de Lessee overeengekomen
eigen risico blijft voor rekening van de Lessee. Lessee
dient een het “WM-1192”-formulier en een kopie van de
verzekeringspolis, direct na eigen ontvangst hiervan, aan
Lessor toe te zenden.
5. Heeft het Object zodanige schade opgelopen dat het
naar het oordeel van de verzekeraar vanuit technisch en/of
economisch oogpunt niet herstelbaar is, dan is Lessor
gerechtigd de Leaseovereenkomst terstond verder uit te
voeren conform artikel 15 van deze Algemene
Voorwaarden.
6. Elke schade die door of aan het Object ontstaat, moet
door Lessee terstond aan Lessor worden gemeld. De door
Lessor gegeven instructies voor het doen herstellen van
de schade aan het voertuig dient Lessee strikt op te
volgen.
7. Lessee dient in enig geval van schade binnen 48 uur na
het ontstaan van de schade Lessor een schriftelijke
schade-aangifte te doen toekomen, middels de online
aangifte of een hiervoor bestemd Europees
schadeaangifteformulier.
8. Schade met een door Lessor verzekerd Object
aangericht aan het voertuig of aan derden, die om welke
reden dan ook niet ten volle door de verzekeraar wordt
vergoed, komt geheel voor rekening van Lessee, die
alsdan Lessor volledig voor de schade ter zake vrijwaart.

In een dergelijk geval behoeft Lessor niet zorg te dragen
voor een vervangend voertuig.
9. Wordt door een fout, dan wel een onachtzaamheid van
Lessee de schade niet op de juiste wijze afgewikkeld, dan
is Lessee volledig aansprakelijk voor daaruit
voortvloeiende schade. Vorenstaande geldt evenzeer
indien de verzekeraar op grond van de
verzekeringsvoorwaarden niet tot uitkering van de schade
overgaat als gevolg van aan de Lessee toe te rekenen
omstandigheden.
10. In geval van niet op derden (niet zijnde de
verzekeraar) verhaalbare schade en ruitbreuk geldt een
eigen risico voor Lessee per gebeurtenis, zoals
opgenomen in de Leaseovereenkomst. Voor zover door
Lessor een eigen risico is verschuldigd aan de
verzekeraar, welke in mindering wordt gebracht op het aan
Lessor uit te keren schadebedrag, wordt dit eigen risico
ook doorbelast aan de Lessee.
11. De accessoires, welke niet in de Leaseovereenkomst
zijn verwerkt, komen in geval van diefstal of schade niet
voor vergoeding in aanmerking. Daarenboven komt
geluidsapparatuur, mits eigendom van Lessor c.q. in de
Leaseovereenkomst verwerkt, gedurende de looptijd van
de Leaseovereenkomst slechts eenmaal per Leaseperiode
voor vervanging in aanmerking.
12. Persoonlijke, dan wel zakelijke bezittingen, dienen
door Lessee zelf te worden verzekerd. Lessor is in geen
enkel geval verplicht tot vergoeding van dergelijke
bezittingen. Wel kan Lessor bij een eventuele tegenpartij
een claim ter vergoeding van deze schade indienen, welke
na honorering aan Lessee wordt doorbetaald.
13. In geval van schade bepaalt de Lessor op welke wijze
en bij wie het herstel wordt uitgevoerd.
14. In geval van diefstal, inbraak of vermissing van het
Object is de Lessee verplicht daarvan aangifte te doen bij
de politie.
Artikel 14. Tijdelijke vervanging van het Object bij
module “vervangend vervoer”
1. Indien in de Leaseovereenkomst de module
“vervangend vervoer” is opgenomen en er sprake is van
reparaties welke meer dan 1 werkdag in beslag zullen
gaan nemen, zulks ter beoordeling aan Lessor, zal Lessor
gedurende de tijd dat het Object niet ter beschikking is van
Lessee deze vervangen door een ander, zo mogelijk
gelijkwaardig voertuig. De met dit vervangend voertuig
afgelegde kilometers en de periode gedurende welke het
vervangende voertuig is gebruikt, worden beschouwd als
te zijn gereden met het Object. Het vervangend voertuig
wordt binnen Nederland ter beschikking gesteld.
2. Indien Lessee zonder toestemming van Lessor een
voertuig huurt, zijn deze kosten geheel voor rekening van
Lessee.
3. Indien vervanging van het Object in het buitenland
noodzakelijk is, zal Lessor uitsluitend de kosten gemaakt
binnen de landen van de Europese Unie vergoeden tot
maximaal een dagprijs, die gelijk is aan de dagprijs die op

basis van de leasetermijnprijs voor het betreffende
voertuig kan worden berekend. Lessee dient zelf zorg te
dragen voor retournering van het vervangende voertuig op
de door verhuurder gewenste locatie.
4. Indien Lessee een tijdelijk vervangingsvoertuig ter
beschikking heeft, terwijl het Object nog of weer
beschikbaar is, zijn de hieruit voortvloeiende extra kosten
voor rekening van Lessee. Lessee dient zich ervan te
overtuigen of het Object weer beschikbaar is en dient dit
meteen op te (laten) halen.
5. Een tijdelijk vervangingsvoertuig dient met een volle
brandstoftank in ontvangst genomen en ingeleverd te
worden. Kosten van brandstof voor het eventueel aftanken
door Lessor zijn voor rekening van Lessee.
6. Indien enige (auto)verhuurder een eigen risico hanteert,
komt dit eigen risico in geval van schade voor rekening
van Lessee. Het is aan Lessee ter beoordeling om
eventueel van een afkoopregeling voor dit eigen risico
gebruik te maken. De kosten van een eventuele
afkoopregeling zijn voor rekening van Lessee evenals een
premie voor een eventuele ongevalleninzittenden
verzekering.

Artikel 15. Permanente vervanging van het Object
1. Lessor is bevoegd, indien de technische staat van het
Object zulks verlangt, hetgeen ter beoordeling is aan
Lessor, het in de Leaseovereenkomst genoemde voertuig
permanent te vervangen door een ander, gelijkwaardig
voertuig, in welk geval de Leaseovereenkomst geacht
wordt te zijn gesloten met betrekking tot het nieuwe
voertuig.
2. Vindt permanente vervanging van het Object plaats, dan
komen de kosten van het overzetten van door Lessee
aangebrachte accessoires pro rata voor rekening van
Lessor, echter enkel en alleen indien de noodzaak tot
vervanging van het Object niet aan Lessee te wijten is.
3. Lessor behoudt zich het recht voor in gevallen waarin
zulks in overeenstemming is met de redelijkheid, de
accessoires in geval van permanente vervanging van het
Object niet over te zetten, dan wel te vervangen, doch in
plaats daarvan aan Lessee een vergoeding te betalen in
verhouding met de met het Object gereden kilometers en
de periode gedurende welke de accessoires op, aan of in
het Object bevestigd zijn geweest.
Artikel 16. Inlevering van het Object
1. Het Object wordt ingeleverd op de in de Inzetverklaring
genoemde aanvangsdatum, vermeerderd met de duur van
de Leaseovereenkomst of zoveel eerder als de
Leaseovereenkomst wordt beëindigd of ontbonden.
2. Lessee zal het Object, schoon en met een volle tank,
inleveren bij een door Lessor aan te wijzen locatie in
Nederland.
3. Indien gewenst brengt Lessor bij aanvang van de
leaseperiode het Object naar een door Lessee gewenste
locatie en haalt Lessor het Object bij beëindiging van de in

de Leaseovereenkomst opgenomen Leaseperiode, dan
wel na opzegging weer op van een door Lessee
aangegeven locatie. Lessor rekent voor haal- en
brengservice een vooraf overeengekomen tarief.
4. Wordt na eventuele schriftelijke sommatie de auto niet
ingeleverd, dan zullen Lessor en de door haar
aangewezen personen gerechtigd zijn het Object terug te
halen. In dat geval zal Lessee een boete verschuldigd zijn
van 0,5% van de cataloguswaarde van het Object inclusief
BTW voor iedere dag dat het Object te laat wordt
ingeleverd, onverminderd het recht van Lessor op
schadevergoeding op grond van de wet. Lessee verplicht
zich eveneens tot het betalen van de alsdan opengevallen
termijn op basis van de leaseprijs.
5. Bij inlevering van het Object wordt een (digitaal)
Innameformulier in meervoud ingevuld, welke door zowel
Lessor als Bestuurder (dan wel een namens hem
gemachtigde) dient te worden ondertekend. Op dit
Innameformulier wordt de algemene staat van het Object
vastgelegd, alsmede de eindkilometerstand en de
inleverdatum. Een exemplaar van het Innameformulier is
bestemd voor Lessee en geldt als bewijsstuk dat het
Object is ingeleverd. Zolang Lessor niet in het bezit is van
een door Lessee ondertekende Innameformulier, wordt het
Object beschouwd als niet te zijn ingeleverd.
6. Bij inlevering van het Object dienen alle bij het Object
behorende documenten en/of artikelen, zoals aanwezig bij
aflevering van het Object aanwezig te zijn. Wanneer één
of meer van de in te leveren documenten of artikelen
ontbreken, zijn de daaruit voortvloeiende kosten en de
eventuele kosten van waardevermindering van het Object
hierdoor, voor rekening van Lessee.
7. Bij inlevering van het Object wordt door Lessor, in
samenspraak met Lessee, de staat van het Object
beoordeeld.

Artikel 17. Beperkingen
1. Lessee dient het Object conform de bepalingen van
deze Algemene Voorwaarden en de Leaseovereenkomst
te gebruiken; het is Lessee in elk geval verboden om:
A. het Object te gebruiken voor snelheids-, prestatie-,
en/of betrouwbaarheidsritten en ermee te rijden op
gesloten circuits.
B. zonder schriftelijke toestemming van Lessor het Object
te gebruiken voor het geven van rijlessen.
C. zonder schriftelijke toestemming van Lessor het Object
te verhuren, dan wel in gebruik te geven aan derden
anders dan aan personen voor wie het Object bestemd
was, uitgezonderd personen behorend tot het gezin van de
door Lessee gemachtigde regelmatige Bestuurder, en
anders dan carpoolen met collega’s.
D. het Object te gebruiken buiten Nederland, tenzij de
bestemming valt onder de dekking van de verzekeraar.
E. het Object te gebruiken buiten Nederland, indien in de
Leaseovereenkomst geen hulpverleningsmodule inclusief
buitenlanddekking is overeengekomen, noch Lessee ten
aanzien van het Object een pechhulpabonnement
buitenland heeft afgesloten bij een erkende
hulpverleningsinstantie. Gebruik van het Object buiten
Nederland is slechts toegestaan in die landen waar de
genoemde module of het genoemde abonnement geldig is
en waar de door Lessor, dan wel door Lessee gesloten
autoverzekering onbeperkt geldig is. De kosten van een
pechhulpabonnement, voor zover niet begrepen in de
Leaseovereenkomst, komen voor rekening van Lessee. In
een voorkomend geval dient Lessee te handelen conform
de instructies van de instantie.
F. het Object te vervreemden.
G. toezeggingen te doen aan derden namens Lessor.

8. Reparatiekosten van schade, welke Lessor heeft
vastgesteld bij inlevering van het Object, welke niet
conform de in de Leaseovereenkomst en/of deze
Algemene Voorwaarden overeengekomen procedures zijn
of worden afgehandeld, komen geheel voor rekening van
Lessee.
9. Indien het Object duidelijk waarneembaar in minder
goede staat verkeert dan bij zorgvuldig gebruik en
onderhoud verwacht mag worden, is Lessor gerechtigd de
hieruit voortvloeiende waardevermindering aan Lessee
door te berekenen. Bij beoordeling hiervan wordt het totaal
van de gedurende de looptijd van de Leaseovereenkomst
gereden kilometers, alsmede de leeftijd van het Object in
aanmerking genomen.
10. Bij inlevering van het Object worden alle eigendommen
van Lessee geacht uit het Object te zijn verwijderd. Alle
eigendommen die Lessee in het Object achterlaat worden
daarmee eigendom van Lessor.
11. Indien Lessee opdracht geeft tot het uitbouwen van
accessoires zijn de kosten hiervan voor Lessee.

H. het Object te gebruiken op luchtplatforms en op
terreinen waar explosiegevaar heerst.
I. het Object te gebruiken gekoppeld met een aanhanger
of caravan, tenzij met voorafgaande schriftelijke
toestemming van Lessor. Toestemming is niet vereist
indien de koppeling voldoet aan de wettelijke eisen en
voor het besturen van het trekkende voertuig kan worden
volstaan met het bezit van een B/E rijbewijs.
Artikel 18. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Lessee is aansprakelijk voor alle schade en kosten
veroorzaakt door, aan of met het Object, behoudens het
geval dat de aansprakelijkheid volgens de
Leaseovereenkomst of deze Algemene Voorwaarden door
Lessor gedragen dient te worden.
2. Lessee dient alle boetes, inclusief eventuele
verhogingen, incassokosten en administratiekosten te
voldoen ter zake van verkeers en/of andere overtredingen
die met het Object, dan wel het voertuig ter vervanging
van het Object, ongeacht of deze zijn opgelegd aan
Lessee, Bestuurder of Lessor.

3. Lessor zal de eerste door haar ontvangen aanmaning
ter zake van een verkeersovertreding begaan met het
Object naar Lessee en eventueel naar Bestuurder sturen.
Lessor behoudt zich het recht voor alle boetes betreffende
het Object zelf te voldoen en deze vervolgens aan Lessee
door te berekenen. Lessee zal alle ter zake verschuldigde
bedragen onmiddellijk na ontvangst van de betrokken
factuur aan Lessor voldoen.

plaats te vinden conform hetgeen in artikel 16 van deze
Algemene Voorwaarden is beschreven.

4. Uitdrukkelijk voor rekening van Lessee komen onder
meer alle kosten van door Lessor geleden schade door het
verlies van het Object en/of de daarbij behorende
documenten, behoudens indien de schade wordt vergoed
door assuradeur, dan wel door derden.

D. Leasen van een Object in Shortlease geschiedt op
basis van klasse. Lessor zal trachten rekening te houden
met eventuele voorkeuren, maar Lessee is afhankelijk van
de beschikbaarheid in het wagenpark van Lessor.
Eventueel verstrekte lijsten met merken en types zijn
indicatief en zijn aan wijziging onderhevig.

5. Indien Lessee of derden schade lijden als gevolg van
zichtbare of verborgen gebreken aan het Object, dan wel
door het niet rijdbaar zijn van het Object, dan zijn de
kosten hieruit voortvloeiend nimmer voor Lessor.

Artikel 20. Brandstofpas en Laadpas

6. De Lessor is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt
door:
A. niet tijdige levering van het Object door de importeur,
fabrikant of dealer;
B. handelingen van toeleveranciers, zoals
garagebedrijven;
C. het niet naar de verwachting functioneren van het
Object.
Vorenstaande geldt niet indien er sprake is van opzet of
bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Lessor.
7. Indien er sprake is van overmacht heeft Lessor het recht
om naar haar keuze de Leaseovereenkomst te
beëindigen, of verplichtingen op te schorten totdat de
overmacht is opgehouden. Lessor is in dat geval niet
gehouden tot vergoeding van enige vorm van
schadevergoeding.
8. Lessee draagt er zorg voor dat de Bestuurders bekend
zijn met de verplichtingen uit de Leaseovereenkomst en
Algemene voorwaarden. Lessee vrijwaart Lessor tegen
aanspraken van Bestuurders en derden die verband
houden met schade waarvoor de Lessor niet aansprakelijk
is.
Artikel 19. Shortlease In aanvulling op deze Algemene
Voorwaarden gelden voor Shortlease de volgende
bepalingen:
A. De minimale looptijd van de Leaseovereenkomst
bedraagt één maand, tenzij partijen schriftelijk een kortere
periode overeenkomen. De looptijd wordt na verstrijken
van de minimumlooptijd telkens stilzwijgend met één week
verlengd. Een maand wordt voor Shortlease gesteld op 30
dagen, onafhankelijk van de kalendermaand.
B. Lessee dient Lessor voorafgaand aan het ter
beschikking stellen van het Object een borg te betalen
welke minimaal twee maandtermijnen bedraagt. Na
inlevering van het Object zal de borg worden teruggestort,
nadat Lessee alle openstaande leasetermijnen en andere
kosten heeft voldaan. Inlevering van het Object dient

C. De Shortlease kan na verstrijken van de minimumduur
door Lessee worden opgezegd met inachtneming van een
opzegtermijn van één week. Opzegging dient schriftelijk
door Lessee te worden gedaan. Lessor zendt Lessee een
schriftelijke bevestiging van de opzegging.

1. In de Leaseovereenkomst is opgenomen of Lessor aan
Lessee per Object een Brandstofpas en/of Laadpas ter
beschikking stelt, waarmee brandstof getankt kan worden
ten behoeve van het Object dan wel het Object kan
worden opgeladen.
2. De Brandstof- en Laadpas blijven eigendom van Lessor.
Indien op de Brandstof- of Laadpas een vervaldatum is
vermeld, wordt er door Lessor of een door haar
aangewezen partij voor het einde van de geldigheidsduur
een nieuwe pas toegezonden. De Lessee dient de
Brandstof- en Laadpas na afloop van de geldigheidsduur
naar een door Lessor aangegeven adres te retourneren.
Met de Brandstofpas mogen uitsluitend
brandstofproducten worden betaald.
3. Lessor accepteert alleen volledig ingevulde en van een
handtekening van de Bestuurder of Lessee voorziene
declaraties, conform de door Lessor voorgeschreven
declaratiemethoden. Lessee staat in voor de juistheid van
de ingevulde declaraties. Lessee zal voorts bevorderen en
er zoveel mogelijk op toezien dat telkenmale de juiste
kilometerstand van het Object wordt vermeld. Lessor
verplicht zich de correct ingevulde en akkoord bevonden
declaraties zo spoedig mogelijk na ontvangst rechtstreeks
aan de rechthebbende te betalen.
4. Van elke vermissing van de Brandstof- of Laadpas,
evenals van oneigenlijk gebruik dient door de lessee per
email of per telefoon onmiddellijk melding te worden
gedaan aan de lessor onder opgave van het kenteken van
het Object. Lessee blijft aansprakelijk voor ieder
onrechtmatig gebruik conform de regels van de organisatie
die de Brandstof- of Laadpas heeft uitgegeven. Lessor
draagt zorg voor het zo spoedig mogelijk laten blokkeren
en voor de vervanging van de Brandstof- of Laadpas en
kan de kosten daarvan op Lessee verhalen.
5. Indien een Object tijdelijk wordt vervangen door een
vervangend object of inzet van een huurobject, dan zal
Lessee gerechtigd zijn de voor het Object verstrekte
Brandstof- en/of Laadpas te gebruiken ten behoeve van
het tanken en/of opladen voor het vervangend object of
het huurobject. De Lessee dient bij de pompstations waar
de Brandstofpas wordt getoond aan te geven, dat er een
vervangend object wordt gebruikt. De brandstof getankt in
een vervangend object of een huurobject zal geacht

worden te zijn getankt met het Object.
Artikel 21 Hulpverlening
1. Indien de Leaseovereenkomst vermeldt dat u recht
heeft op hulp bij pech of andere calamiteiten onderweg,
dan bepaalt de Lessor bij welke hulpverleningspartner u
zich dient te melden.
Artikel 22 Winterbanden
1. Indien in de Leaseovereenkomst het gebruik van
winterbanden is opgenomen, dan geldt dat gedurende de
looptijd van de Leaseovereenkomst. De Lessor bepaalt
het merk en type winterband. De Lessee kan uit de door
Lessor voorgeschreven leveranciers een keuze maken wie
de banden levert. De opslagkosten en wisselen van de
winterbanden dient te geschieden door en bij de door de
Lessor voorgeschreven leveranciers.
Artikel 23 Privacy
1. Lessor is ‘verantwoordelijke’ in de zin van de
Verordening voor de persoonsgegevens die van de
Lessee worden ontvangen en die bij het uitvoeren van de
Overeenkomst worden gecreëerd. Lessee is
‘verantwoordelijke’ voor de persoonsgegevens die
ontvangen worden van de Bestuurder.
2. Zowel Lessor als Lessee dienen zich te houden aan de
wet- en regelgeving op het gebied van privacy. Lessor
geeft geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit
wettelijk verplicht is of toegestaan (bijvoorbeeld ter
uitvoering van de Overeenkomst). Op de website van de
Lessor staat haar privacy beleid.
3. Lessor zal bij het uitvoeren van de overeenkomst de
persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige
wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke
voorschriften die volgen uit de Wet- en regelgeving. Lessor
zal voldoende technische en organisatorische maatregelen
treffen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau
te waarborgen voor de verwerkte persoonsgegevens. De
Lessor houdt daarbij rekening te houden met de stand van
de techniek, de uitvoeringskosten, de aard, de omvang, de
context en de qua ernst uiteenlopende risico’s voor de
rechten en vrijheden van personen. Lessor zal Lessee
desgevraagd en onverwijld informeren over de wijze
waarop Lessor invulling geeft aan haar verplichtingen op
grond van voorgenoemde Wet- en regelgeving.
2. De Lessor zal de ter verwerking verkregen
persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden verwerken
en niet voor andere of verdergaande doeleinden
verwerken dan redelijkerwijze nodig is ter uitvoering van
de overeenkomst met Lessee, tenzij Lessee hiervoor
schriftelijke toestemming heeft verleend.
3. Lessor informeert Lessee onverwijld over ieder verzoek
en/of iedere klacht van de Toezichthoudende autoriteit ten
aanzien van de persoonsgegevens die worden verwerkt bij
het uitvoeren van de overeenkomst.

4. Lessor verleent medewerking aan Lessee wanneer
Lessee een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar
rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage,
verbetering, verwijdering, bezwaar maken tegen de
verwerking van de persoonsgegevens, tenzij dit in
redelijkheid niet van Lessor kan worden gevergd.
5. De Lessor informeert de Lessee zo spoedig mogelijk,
zodra zij kennis heeft genomen van een inbreuk in
verband met de beveiliging van betreffende
persoonsgegevens.
6. Indien de overeenkomst tussen Lessor en Lessee
eindigt, zal de Lessor ervoor zorgdragen dat alle
persoonsgegevens waarover zij is gaan beschikken in het
kader van de uitvoering van de overeenkomst worden
geretourneerd aan Lessee of met instemming van Lessee
worden vernietigd, behoudens voor zover een dwingend
wettelijke bepaling danwel een andere doelstelling van
Lessor hieraan in de weg staat.
Artikel 24. Slotbepalingen
1. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die
Lessor dient te maken ter incasso van enige vordering uit
hoofde van de Leaseovereenkomst en deze Algemene
Voorwaarden zijn voor rekening van Lessee. Behoudens
wanneer Lessor hogere kosten heeft moeten maken,
worden deze kosten vastgesteld op 15% van de hoofdsom
met een minimumbedrag van € 250,-. De toepasselijkheid
van artikel 6:96 lid 5 en 6 BW worden door partijen
nadrukkelijk uitgesloten.
2. Lessor zal als eigenaar van het Object dit als enige
mogen bezwaren, (in eigendom, dan wel in pand) mogen
overdragen of er anderszins over mogen beschikken,
alsmede haar rechtsverhouding tot de Lessee uit de
Leaseovereenkomst aan een derde kunnen overdragen.
Door deze overdracht gaan alle rechten en verplichtingen
van Lessor over op deze derde. Lessee verklaart reeds nu
voor alsdan in te stemmen met een dergelijke overdracht.
Het is Lessee zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Lessor niet toegestaan haar rechten en
plichten uit de Leaseovereenkomst over te dragen aan een
derde.
3. Lessee verplicht zich aan zijn Bestuurder passende
voorschriften te geven opdat deze op de hoogte zal zijn
met de inhoud van de Leaseovereenkomst en deze
Algemene Voorwaarden en dat hij daar naar zal handelen.
4. Het in de Leaseovereenkomst door Lessor opgenomen
adres van Lessee wordt geacht te zijn het door Lessee
gekozen domicilie, behoudens voor zover conform dit lid
een adreswijziging is ontvangen door Lessor, in welk geval
de meest recente adreswijziging als gekozen domicilie
wordt beschouwd. Lessee is met betrekking tot alle
adreswijzigingen verplicht daarvan terstond schriftelijk bij
Lessor melding te maken.
5. Indien een Leaseovereenkomst aan de zijde van de
Lessee is aangegaan door meerdere (rechts-)personen,
dan zijn deze (rechts-) personen jegens Lessor hoofdelijk
aansprakelijk ter zake van alle verplichtingen die voor
Lessee uit de Leaseovereenkomst voortvloeien.

6. Op de Leaseovereenkomst en deze Algemene
Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Voor eventuele rechtsgeschillen is de rechter
te Groningen bij uitsluiting bevoegd.
7. Lessor is bevoegd om gedurende de looptijd van de
Leaseovereenkomst de Algemene voorwaarden aan te
passen. Lessor zal Lessee daarover voorafgaand
informeren. Indien Lessee met de gewijzigde Algemene
voorwaarden niet akkoord gaat, dan blijven de oude
Algemene voorwaarden van kracht. Indien de wijziging het
gevolg is van veranderingen in wet- en/of regelgeving dan
kan de Lessee tegen de wijzigingen geen bezwaar maken.

