
Garantie: De garantie die de lessor verleent voor gebreken aan het leaseobject
bestaat er uitsluitend in  dat hij alle garantieclaims en vorderingen ter zake van non-
conformiteit, die lessor op grond van het koopcontract - gesloten tussen lessor en
leverancier - voor het leaseobject toekomen, overdraagt aan de lessee (zie nader
artikel 10 ALV). Voor gebruikte voorwerpen wordt geen garantie verleend, voor zo-
ver dit niet uitdrukkelijk anders vermeld werd.

Aanvraag/verklaring van de lessee: Ik ga / wij gaan akkoord met de alge-
mene leasevoorwaarden zoals hierboven en op de  bijgevoegde bladzijden be-
schreven en met de voor het koopcontract tussen de lessor en de leverancier
geldende garantievoorwaarden (zie  artikel 10 ALV). Ik vraag / wij vragen bij
lessor de afsluiting van het leasecontract aan. Ik blijf  / wij blijven 4 weken van-
af  de dag van de ondertekening gebonden aan dit aanbod. Ik vraag de vol-
gende, van de contractuele tekst afwijkende regeling:

Er zijn geen andere, afwijkende regelingen of   nevenakkoorden overeengeko-
men. De lessor wijst erop dat de leverancier of  andere derden niet het recht
hebben afspraken te maken die afwijken van de contractuele tekst of  toezeg-
gingen te doen of  de lessor op een andere manier te vertegenwoordigen. Les-
see doet afstand van rechten tot opschorting of  ontbinding van dit leasecon-
tract op grond van of  in verband met - al dan niet met dit leasecontract samen-
hangende - rechtsverhoudingen met derden.

Leasebegin/leaseeinde: De basishuurperiode begint op de eerste dag van het
kalenderkwartaal dat volgt op de afgifte van het leaseobject. Wanneer de afgif-
te plaatsvindt voor het begin van de basishuurperiode, dan moet er voor de tus-
senperiode per dag 1/30 van de maandelijkse  leasetermijn betaald worden.
Ook voor deze periode gelden de bepalingen van dit leasecontract. Tot aan het
einde van de basishuurperiode kan het contract  niet opgezegd worden. Het kan
beëindigd worden met de afloop van de basishuurperiode (artikel 20 ALV).

Algemene leasevoorwaarden: De lessee wordt uitdrukkelijk gewezen op de
toepasselijkheid van Algemene Leasevoorwaarden (“ALV”) die zich op de bij-
gevoegde bladzijden bevinden en met de inhoud waarvan de lessee zich hier-
bij akkoord verklaart. De ALV zijn voorts in te zien en als download beschik-
baar op http://www.grenke.nl/nl/voor-klanten/downloads.html.

Schade- en prijsrisico, schadeverzekering: Volgens artikel 14, lid 1, zin 1
(ALV) draagt de lessee het risico van toevallig verlies of  toevallige beschadi-
ging van het leaseobject. Dit risico wordt gedekt door een schadeverzekering –
bij elektronische apparaten in de vorm van een elektronicaverzekering – waar-
van de  kosten gedragen worden door lessee. De lessee  heeft het recht de
schadeverzekering zelf  af  te sluiten. Zolang de lessee echter tegenover de les-
sor het bestaan van een toereikende dekking niet heeft aangetoond door hem
een ten gunste van de lessor uitgeschreven verzekeringscertificaat voor te leg-
gen overeenkomstig artikel 16 (ALV), zal de lessor het leaseobject op kosten
van de lessee opnemen in  een  algemene schadeverzekering (cf. artikel 16
ALV). Over het eigen risico van de lessee in geval van schade zie artikel 16 lid
2 en lid 3 (ALV). De lessee heeft ook verder tijdens de looptijd van het contract
het recht de schadeverzekering zelf  af  te sluiten (zie artikel 16, lid 4 ALV).

X

Door ondertekening van het contract zal lessor het leasecontract en de daaruit voortvloeiende afwikkeling registreren bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) te
Tiel. Bij de beoordeling van de aanvraag maakt lessor gebruik van de informatie van het BKR, alsmede van (eigen) economische ervaringsgegevens en (eigen)
gegevens omtrent bestel- en betaalgedrag. 

Betaling van de leasetermijnen geschiedt (per kwartaal vooraf  op de eerste dag van het kalenderkwartaal) door automatische afschrijving. De lessee dient daar-
voor een separate incassomachtiging  te ondertekenen.  Voor afwijkende wijzen van betaling is de lessee aan lessor een vergoeding verschuldigd conform arti-
kel 9 ALV. 
Het leasecontract wordt door lessor gesloten in eigen naam maar voor rekening van Grenke Finance Plc., gevestigd te Dublin, Ierland.

Woningstype   Huurhuis
Koophuis         Woning

Administratiekosten eenmalig EUR 82,50 excl. BTW.  De leasetermijnen moeten
vooruit betaald worden op de eerste dag van het kwartaal. Ze worden geïnd door
automatische afschrijving. (zie artikel 9 ALV)

Handelaar/leverancierLessee: Naam/bedrijf  (volledig, adres)

Basishuurperiode:

maanden           maandelijks leasetermijn netto                                             

Aantal Indien niet nieuw:
bouwjaarApparaatnr.Object omschrijving Fabrikant

plus wettelijke BTW

maandelijkse bruto leasetermijn
Hiermee geef  ik/geven wij volmacht 
tot afgifte van het leasobject aan:

Leasecontract nr.

Het leaseobject is uitsluitend bestemd voor 
gebruik of verbruik in de uitoefening van een 
bedrijf of een zelfstandig beroep.                                                                         

Geboortedatum van de lessee/
Directeur/eigenaar

Eigenaar/directeur (van de lessee) Voor- en achternaam               tevens vennoot
ja nee

Branche/beroep

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel:

Betalingsmoeilijkheden tijdens 
de afgelopen 2 jaren ja       nee      

EUR

EUR

EUR

Telefoon: Fax:
E-Mail:

Z7

GRENKEFINANCE N.V. · Lage Biezenweg 5-D · 4131 LV Vianen
Telefoon +31 (0) 34 73 25 010 · Telefax +31 (0) 34 73 25 019
E-Mail service@grenke.nl · Website www.grenke.nl
K.v.K. 12046854 · BTW NL810374584B01

Plaats van het
leaseobject:

Woonplaats/
woonadres sedert

Ik/wij verkla(a)r(en) hierdoor, voor zover nodig, dat wordt deelge -
nomen aan deze transactie ten behoeve van de uitoefening van een
bedrijf of een beroep.

Classic lease

Ja KvK-nummer: nee neezelfstandig ja

BORGSTELLING: 
De borg verklaart zich hiermee borg te stellen voor alle verplichtingen van de lessee
aan lessor die voortvloeien uit dit leasecontract, met inbegrip van eventuele ver-
plichtingen uit rechtsmaatregelen tegen de lessee en verklaart zich van het risico be-
wust te zijn dat bij gebreke van (tijdige) betaling door de lessee de borg tot betaling
kan worden aangesproken.

Datum, handtekening en gegevens van de degene die als borg
(of  namens de borg) ondertekent.

Datum, firmastempel en handtekening lessee

Lessee: Ik vraag / wij vragen bij de lessor de afsluiting van dit contract aan te-
gen bovenvermelde en bijgevoegde leasevoorwaarden

Borgstelling geaccepteerd/lessor Lease aanvraag geaccepteerd/lessor
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Z7

GRENKEFINANCE N.V. · Lage Biezenweg 5-D · 4131 LV Vianen
Telefoon +31 (0) 34 73 25 010 · Telefax +31 (0) 34 73 25 019
E-Mail service@grenke.nl · Website www.grenke.nl
K.v.K. 12046854 · BTW NL810374584B01

Incassant ID:            NL62ZZZ120468540023

_________________________________________
Nummer/kenmerk machtiging 
(in te vullen door GRENKEFINANCE N.V.) 

SEPA Machtiging voor standaard Europese incasso

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan GRENKEFINANCE N.V. om 
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af  te 
schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af  te schrijven overeenkomstig
de opdracht van GRENKEFINANCE N.V.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.  

Vult u a.u.b. alle met ster gemarkeerde velden in * . 

Naam van de debiteur(en) *

Straat en huisnummer *

Postcode, Plaats, Land *

_ _ _ _ _ _ _ _ I _ _ _ 
SWIFT BIC * 

Uw rekeningnummer - IBAN: *

_ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I _ _ _ _ I_ _ _ _ I_ _ _ _ I_ _ 

Plaats, Datum, Handtekening(en) *

N.B.: Vraag uw bank naar de voorwaarden.
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Afgiftebevestiging

Dag van de afgifte overeen- 
komstig artikel 7 van de Algemene 
Leasevoorwaarden (ALV)  

Belangrijk: Op grond van de afgiftebevestiging betaalt de lessor de koop -
prijs aan de leverancier. Indien de lessee niet aan diens onderzoeks -
verplichting voldoet en controle of  het leaseobject/de leaseobjecten vol -
ledig en in correcte staat zijn ontvangen niet uitvoert en/of  dit document
niet ondertekent alvorens hij het leaseobject of  de leaseobjecten volledig
en in correcte staat ontvangen heeft, dan stelt hij de lessor vrij van alle
claims en vergoedt hij de daardoor eventuele ontstane schade aan de
lessor.  

Handtekening Lessee

Naam en functie van de ondergetekende

Onder verwijzing naar mijn/onze lease aanvraag resp. mijn/ons lease-
contract bevestig ik/bevestigen wij hiermee:

1. Ik heb/wij hebben bovengenoemd leaseobject vandaag, op de dag
van de afgifte, ontvangen.

2. Het leaseobject bevindt zich in een correcte en functionele staat.

3. Het is volledig geleverd. Ik heb/wij hebben de volledigheid gecontro-
leerd.

4. Het leaseobject stemt overeen met de beschrijvingen in de lease aan-
vraag/het leasecontract en voldoet aan alle, met de fabrikant of  de le-
veringsfirma, gemaakte afspraken (bv. technische afspraken, afspra-
ken m.b.t. kwaliteit en prestatie). Het bezit alle door de leverancier toe-
gezegde eigenschappen.

5. Met betrekking tot lessor gelden enkel de afspraken die door lessor
schriftelijk bevestigd werden tegenover de lessee. Dat geldt ook wan-
neer er afgezien wordt van de overeengekomen schriftelijke vorm.

6. Onze/mijn bovengenoemde lease aanvraag wordt – voor zover deze
nog niet geaccepteerd werd – hiermee opnieuw ingediend. Ik blijf/wij
blijven nog vier weken vanaf  ontvangst van deze afgiftebevestiging
door de lessor gebonden aan het contractaanbod.

7. Eén exemplaar van deze afgiftebevestiging heb ik/hebben wij vandaag
ontvangen.

Datum:

X

Kontoverbindung des: Ich/wir habe(n) einen verb

Datum Plaats

Handtekening Leverancier/lasthebber

De correcte levering en de handtekening van de lessee worden hiermee be-
vestigd.
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Woningstype   Huurhuis
Koophuis         Woning

Administratiekosten eenmalig EUR 82,50 excl. BTW. De leasetermijnen moeten
vooruit betaald worden op de eerste dag van het kwartaal. Ze worden geïnd door
automatische afschrijving. (zie artikel 9 ALV)

Handelaar/leverancierLessee: Naam/bedrijf  (volledig, adres)

Basishuurperiode:

maanden           maandelijks leasetermijn netto                                             

Aantal Indien niet nieuw:
bouwjaarApparaatnr.Object omschrijving Fabrikant

plus wettelijke BTW

maandelijkse brutoleasetermijn
Hiermee geef  ik/geven wij volmacht 
tot afgifte van het leasobject aan:

Leasecontract nr.

Het leaseobject is uitsluitend bestemd voor 
gebruik of verbruik in de uitoefening van een 
bedrijf of een zelfstandig beroep.                                                                         

Geboortedatum van de lessee/
Directeur/eigenaar

Eigenaar/directeur (van de lessee) Voor- en achternaam               tevens vennoot
ja nee

Branche/beroep

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel:

Betalingsmoeilijkheden tijdens 
de afgelopen 2 jaren ja       nee      

EUR

EUR

EUR

Telefoon: Fax:
E-Mail:

Z7

GRENKEFINANCE N.V. · Lage Biezenweg 5-D · 4131 LV Vianen
Telefoon +31 (0) 34 73 25 010 · Telefax +31 (0) 34 73 25 019
E-Mail service@grenke.nl · Website www.grenke.nl
K.v.K. 12046854 · BTW NL810374584B01

Plaats van het
leaseobject:

Woonplaats/
woonadres sedert

Ik/wij verkla(a)r(en) hierdoor, voor zover nodig, dat wordt deelge-
 nomen aan deze transactie ten behoeve van de uitoefening van een
bedrijf of een beroep.

Classic lease

Ja KvK-nummer: nee neezelfstandig ja

Opgericht:
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Artikel 1 Definities
In deze Algemene Leasevoorwaarden (hierna te noemen: “ALV”) wordt verstaan onder: 
a. Lessor: Grenkefinance N.V., de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair ge-

vestigd te Maasbree, en kantoorhoudende (4131 LV) Vianen aan de Lage Biezenweg 5D, kamer van
koophandel nummer: 12046854 of de (rechts)persoon aan wie de volledige rechtsverhouding uit het
Leasecontract en/of het Leaseobject wordt/worden overgedragen en/of de rechten uit het Leasecon-
tract overgaan op grond van de wet; 

b. Lessee: de wederpartij van Lessor, die handelt in de uitoefening van een bedrijf, een instelling of een
beroep, en die in het Leasecontract als Lessee wordt aangemerkt;

c. Leasecontract: de operational leaseovereenkomst die Lessor sluit in de uitoefening van haar onderne-
ming en waarop deze ALV van toepassing zijn, al dan niet schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst,
opdrachtbevestiging of anderszins en op basis waarvan een specifiek Leaseobject aan Lessee ter be-
schikking wordt gesteld;

d. Leaseobject: de in het Leasecontract omschreven apparatuur, welke in eigendom toebehoort aan Les-
sor.

e. Leverancier: een dealer c.q derde die het Leasecontract introduceert bij Lessor en/of het Leaseobject
op verzoek van Lessor levert.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 De ALV zijn van toepassing op alle door Lessor uitgebrachte offertes en alle met Lessee gesloten c.q.

te sluiten overeenkomsten, tenzij daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken.
2.2 Lessee gaat akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van deze ALV door ondertekening van het

Leasecontract.
2.3 De ALV prevaleren steeds boven eventuele voorwaarden van de Lessee waarnaar op enige offerte,

prijslijst, nota of in andere correspondentie wordt verwezen.
2.4 Afwijkingen van of aanvullingen op de ALV zijn alleen van kracht indien deze door de directie van Les-

sor schriftelijk zijn bevestigd. Op eventuele door Lessor gefiatteerde afwijkingen van deze ALV kan door
de Lessee uitsluitend een beroep worden gedaan voor hetgeen waarop de afwijking of aanvulling be-
trekking heeft.

2.5 Indien één of meerdere bepalingen van deze ALV vernietigd mochten worden, niet afdwingbaar of niet
rechtsgeldig mochten zijn, blijven de overige bepalingen van deze ALV onverkort van toepassing. Les-
sor en Lessee zullen alsdan in onderling overleg vervangende bepalingen overeenkomen, waarbij zo-
veel mogelijk het doel en de strekking van de eventueel vernietigde bepalingen in acht worden geno-
men.

2.6 Deze ALV inclusief het hieraan ten grondslag liggende Leasecontract, bevatten de volledige weergave
van de rechten en verplichtingen van partijen en treden in de plaats van alle voorgaande mondelinge
en/of schriftelijke overeenkomsten en voorstellen met betrekking tot het onderwerp ervan.

2.7 De Leverancier kan op generlei wijze worden aangemerkt als vertegenwoordiger van Lessor. Lessor
aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor, noch zal gebonden zijn aan eventuele door Leverancier
en/of andere derden gedane toezeggingen of gemaakte afspraken met Lessee.

Artikel 3 Onderwerp
3.1 Lessee huurt van Lessor en Lessor huurt aan Lessee het Leaseobject tegen een leasesom zoals in het

Leasecontract is vastgelegd.
3.2 Lessor stelt uit hoofde van het Leasecontract het gebruik van het Leaseobject ter beschikking aan Les-

see tegen betaling van maandelijkse leasetermijnen zoals opgenomen in het Leasecontract, welke
leasetermijnen per kwartaal vooraf door Lessor aan Lessee worden gefactureerd.

3.3 Gedurende de (basis)huurperiode zoals is vastgelegd in het Leasecontract kan het Leasecontract niet
worden opgezegd.

Artikel 4 Terugtrekking van de Lessor
4.1 De Lessor is gerechtigd het Leasecontract tussentijds te beëindigen, wanneer het Leaseobject omwil-

le van een omstandigheid buiten de macht van de Lessor niet geleverd wordt of niet geleverd kan wor-
den door de Leverancier.

4.2 Tot aan de afgifte van het Leaseobject aan de Lessee is de Lessor gerechtigd het Leasecontract te
beëindigen, wanneer er na afsluiting van het contract omstandigheden aan het licht komen betreffen-
de de kredietwaardigheid van de Lessee, die Lessor goede grond geven te vrezen dat in de nakoming
van de contractuele verplichtingen door de Lessee zal worden tekortgeschoten.

4.3 In de gevallen als bepaald in de artikelen 4.1 en 4.2 is Lessor niet aansprakelijk voor enige schade van
welke aard dan ook jegens Lessor dan wel jegens enige derde.

Artikel 5 Eigendom Leaseobject
5.1 Gedurende de looptijd van het Leasecontract berust zowel de juridisch als de economisch eigendom

van het Leaseobject bij Lessor. Lessor is tevens voor wat betreft de relevante fiscale wet- en regelge-
ving als eigenaar van het Leaseobject aan te merken.

5.2 Lessee heeft geen recht of belang in het Leaseobject anders dan als huurder. De Lessee verkrijgt door
het Leasecontract geen enkele aanspraak om tijdens, dan wel bij of na het verstrijken van de basis-
huurperiode of enige verlenging daarvan de eigendom van het Leaseobject te verwerven c.q. een recht
van koop.

5.3 Lessee zal zich met betrekking tot het Leaseobject niet als eigenaar presenteren, noch zodanige han-
delingen verrichten.

5.4 Het gebruiksrecht van Lessee vangt aan op de datum van aflevering van het Leaseobject en eindigt na
ontbinding van het Leasecontract en of met het verstrijken van de basishuurperiode zoals opgenomen
in het Leasecontract, tenzij verlenging plaatsvindt van de basishuurperiode.

5.5 Na ontbinding en na afloop van de basishuurperiode dient de Lessee het Leaseobject binnen een pe-
riode van 5 werkdagen aan de Lessor te retourneren, indien het Leasecontract na afloop van de ba-
sishuurperiode met inachtneming van bepaalde in artikel 20 niet wordt verlengd.

Artikel 6 Aflevering
6.1 Lessor zal (laten) zorgdragen voor de levering / afgifte van het Leaseobject. Montage en inbouw, indien

dit is overeengekomen, geschiedt voor rekening en risico van Lessee.
6.2 Voor zover nodig zal Lessee ervoor zorgen dat opstelruimte en toegang geschikt zijn voor de installa-

tie van het Leaseobject en het gebruik daarvan. Lessee zal tevens zorgen, voor zover nodig, voor vei-
lige aansluitingen en al hetgeen redelijkerwijs vereist is om het Leaseobject te doen functioneren.

6.3 De door of namens Lessor opgegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijnen worden be-
schouwd, tenzij anders overeengekomen. Voor niet tijdige of niet correcte aflevering is Lessor eerst na
schriftelijke ingebrekestelling in verzuim. Lessee heeft echter geen enkele aanspraak op enige ver-
goeding van welke aard dan ook indien en voor zover dit niet aan grove schuld of opzet van Lessor te
wijten is.

6.4 Indien de installatie van het Leaseobject, voor zover nodig, niet kan worden aangevangen of voltooid
als gevolg van onvoldoende of niet tijdige voorzieningen van de zijde van Lessee of als gevolg van an-
dere aan Lessee toe te rekenen factoren, wordt het Leaseobject geacht te zijn geïnstalleerd op datum
van aflevering of op datum dat het Leaseobject aan Lessee ter aflevering is aangeboden.

Artikel 7 Verplichting tot ontvangst van het Leaseobject
7.1 De Lessee verplicht zich ertoe de afgiftebevestiging onmiddellijk te ondertekenen en te bezorgen aan

de Lessor, zodra hij het Leaseobject ontvangen heeft, het gecontroleerd heeft op mogelijke gebreken
en functionaliteit en de overeengekomen staat heeft vastgesteld. Daarbij moet de Lessee het Lease-
object onderzoeken met passende zorgvuldigheid, aangezien de Lessor de koopprijs aan de Leveran-
cier betaalt op basis van de ondertekende afgiftebevestiging.

7.2 Indien Lessee bij afgifte van de afgiftebevestiging wist dan wel behoorde te weten dat zij door zijn toe-
doen dan wel nalaten het Leaseobject niet in oorspronkelijke staat en zonder gebreken (foutloos) heeft
ontvangen, dan is hij jegens Lessor de daardoor veroorzaakte schade verschuldigd.

Artikel 8 Facturering en betaling
8.1 De basishuurperiode begint op de eerste dag van het kalenderkwartaal dat volgt op de afgifte van het

Leaseobject. Wanneer de afgifte van het Leaseobject plaatsvindt voor het begin van de basishuurpe-
riode, dan moet er voor de tussenperiode per dag 1/30 deel van de maandelijkse leasetermijn betaald
worden. Ook op deze periode zijn de bepalingen van het Leasecontract onverkort van toepassing.

8.2 Lessee is de maandelijkse leasetermijnen, welke in beginsel per kwartaal worden gefactureerd, bij
vooruitbetaling aan Lessor verschuldigd, voor het eerst na verzending van de eerste factuur aan Les-
see en vervolgens op uiterlijk de eerste dag van het kalenderkwartaal.

8.3 Alleen door de verschuldigde leasetermijnen te voldoen op een door Lessor aan te wijzen bankreke-
ning kan Lessee bevrijdend betalen. De datum van betaling is de datum van bijschrijving op het bank-
rekeningnummer van Lessor.

8.4 Het door de Lessee toepassen van korting of compensatie op de verschuldigde leasetermijnen, dan
wel opschorting van de betaling is niet toegestaan.

8.5 Bij niet volledige of niet tijdige betaling is Lessee van rechtswege in verzuim, zonder dat enige aan-
maning of ingebrekestelling vereist is, en worden deze vorderingen van Lessor direct opeisbaar. Indien
Lessee in verzuim is in de nakoming van haar verplichtingen tot betaling van de leasesom, dan is Les-
see de wettelijke rente verschuldigd, te berekenen vanaf de vervaldatum tot aan de dag dat het ver-
schuldigde bedrag wordt voldaan.

8.6 De Lessee verleent tot wederopzegging een machtiging voor incasso aan Lessor om van haar bank-
rekeningnummer bedragen af te schrijven betreffende al hetgeen verschuldigd is ingevolge het Lease-
contract. De Lessor krijgt het recht, in het kader van een actuele inning (ten vroegste) op de voorlaat-
ste werkdag voor de vervaldatum, de bank de opdracht te geven het bedrag te incasseren. Lessee ont-
vangt hiervan tenminste 3 dagen voor afschrijving een factuur. Lessee zal er voor zorgdragen dat het
saldo van zijn rekening op de vervaldagen voldoende is, om de betalingen te laten uitvoeren.

8.7 Lessee zal steeds direct in verzuim zijn indien enige verplichting jegens Lessor niet (tijdig) wordt na-
gekomen en zonder dat een ingebrekestelling of andere formaliteit is vereist. Indien de Lessee in ge-
breke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van haar verplichtingen of indien Lessee Lessor ten on-
rechte in rechte heeft aangesproken of indien de kosten om andere redenen voor rekening van Les-
see komen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening
van de Lessee. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van de berekeningsmethode
volgens Rapport Voorwerk II, en worden begroot op 2 punten van het liquidatietarief, welke kosten con-
form hetzelfde Rapport Voorwerk gemaximeerd worden tot 15% van de hoofdsom, met een absoluut
minimum van EUR 250,- exclusief BTW. Indien Lessor echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt
die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aan-
merking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Lessee wor-
den verhaald. De Lessee is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 9 Leaseprijzen, aanpassing, verrekening, BTW
9.1 Lessor behoudt zich het recht voor de leaseprijzen, indien (i) de aanschafprijs van het Leaseobject voor

of op de dag van aflevering van het Leaseobject wijzigt, (ii) het BTW tarief wijzigt, dan wel (iii) afgifte
en ontvangst van het Leaseobject niet plaatsvindt binnen 4 weken na aanvaarding van de aanvraag
door Lessor en de kapitaalmarktrente met meer dan 1% is gewijzigd, dienovereenkomstig aan te pas-
sen of, indien één van voornoemde omstandigheden een verzwaring van de plichten van Lessee en/
of Lessor tot gevolg heefthet Leasecontract onmiddellijk te ontbinden.

9.2 Indien na de dag van aflevering van het Leaseobject verhoging van het BTW tarief en andere van over-
heidswege opgelegde kosten optreden, worden deze verhogingen en de daaruit voortvloeiende (ren-
te)kosten door middel van een leaseprijsverhoging aan Lessee doorberekend. Lessor zal Lessee van
zulke verhogingen uiteraard in kennis stellen.

9.3 De leasesom wordt mede berekend op basis van de beheerkosten verbonden met de geautomati-
seerde betaling van de leasetermijnen. Indien Lessee een andere betalingswijze wenst dan een auto-
matische afschrijving per kwartaal, dan wel wanneer Lessee de voor automatische incasso noodza-
kelijke machtiging niet verleent/intrekt of anderszins daarmee gepaard gaande formaliteiten niet ver-
richt zal de Lessee aan de Lessor aanvullende kosten verschuldigd zijn als hierna in 9.4 bepaald, wel-
ke kosten per geldende betaalperiodiciteit vooraf worden verschuldigd zullen zijn. Voor het overige
wordt voor het afsluiten van het Leasecontract door Lessor eenmalig een bedrag van EUR 82,50 ex-
clusief BTW aan administratiekosten in rekening gebracht bij Lessee.

9.4 Indien Lessee de leasetermijnen door middel van automatische incasso per maand voldoet, dan zal
Lessee EUR 10,- exclusief BTW per maandbetaling extra verschuldigd zijn aan Lessor. Bij kwartaal-
betaling anders dan door middel van automatische incasso zal Lessee EUR 20,- exclusief BTW per
kwartaalbetaling extra verschuldigd zijn aan Lessor. Bij maandbetaling anders dan door middel van
automatische incasso zal Lessee EUR 30,- exclusief BTW per maandbetaling extra verschuldigd zijn
aan Lessor.

9.5 Lessor heeft de bevoegdheid, niet de verplichting om facturen ter zake van het Leasecontract elektro-
nisch aan de Lessee ter beschikking te stellen door middel van een (internet) klantenportaal. Voor, op
verzoek van de Lessee, aan de Lessee toegezonden (papieren) facturen, is Lessee alsdan EUR 8,- ex-
clusief BTW per factuur extra aan Lessor verschuldigd. 

9.6 De door Lessee gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van de op verschuldig-
de kosten, vervolgens de verschenen rente en tenslotte de opeisbare hoofd som die het langst open-
staat (en de lopende rente) onverminderd het recht van Lessor om ontvangen bedragen naar eigen in-
zicht toe te rekenen.

9.7 De in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn exclusief BTW en andere heffingen. Deze kosten
zullen Lessee in rekening worden gebracht.

Artikel 10 Koopcontract tussen Lessor en Leverancier, garantie
10.1 De garantie die de Lessor verleent voor gebreken aan het Leaseobject bestaat er uitsluitend in dat Les-

sor alle garantieclaims en vorderingen ter zake van non-conformiteit, die Lessor op grond van het
koopcontract tussen Lessor en haar Leverancier toekomen, overdraagt aan de Lessee. Voor gebruikte
voorwerpen wordt geen garantie verleend, voor zover dit niet uitdrukkelijk anders vermeld wordt. In-
geval het gebrek na aflevering door Lessor aan Lessee verwezenlijkt dan moet Lessee de aan hem
overgedragen garantierechten binnen de gestelde termijn geldend maken en de Lessor onmiddellijk in
kennis stellen van de claim. De Lessor moet voortdurend op de hoogte gehouden worden door toe-
zending van de relevante correspondentie met de Leverancier. De Lessor zelf is bij vaststelling van een
fout of gebrek enkel aansprakelijk, wanneer hij de fout of het gebrek opzettelijk verzwegen heeft of
wanneer een door hem uitdrukkelijk schriftelijk verzekerde eigenschap ontbreekt.

10.2 Indien Lessee gebruik maakt van zijn bevoegdheid ex artikel 10.1 zal. in geval van te verrichten bet-
alingen door de Leverancier, de Lessee gehouden zijn betaling door de Leverancier direct aan de Les-
sor te eisen. Het Leaseobject mag de Lessee enkel aan de Leverancier teruggeven bij gelijktijdige te-
rugbetaling van de volledige koopprijs aan de Lessor.

10.3 Indien Lessee tegen de Leverancier van het Leaseobject uit hoofde van onder meer garantie of non-
conformiteit wenst in te stellen of indien Lessee beroep wenst te doen op fabrieks- of soortgelijke ga-
ranties ter zake van het Leaseobject, zal Lessor, op verzoek en voor rekening van Lessee, voor zover
daartoe nodig de rechten die Lessor mocht hebben jegens de Leverancier, aan Lessee overdragen.

Artikel 11 Gebruik, kosten, onderhoud, reparaties, toestemmingen
11.1 De Lessee verplicht zich ertoe het Leaseobject zorgvuldig te gebruiken, overeenkomstig aard en be-

stemming en enkel te gebruiken voor het overeengekomen doel, het op zijn kosten in correcte en func-
tionerende staat te houden, het op elke mogelijke manier te beschermen tegen overbelasting en het
op doelmatige wijze te onderhouden en te verzorgen. Lessee is verplicht hiertoe, voor zover de Leve-
rancier dit voorschrijft, een separate onderhoudscontract af te sluiten met een officiële, erkende merk-
dealer, dan wel door een door Lessor aan te wijzen bedrijf.

11.2 Bedrijfs- en onderhoudskosten, inclusief de kosten voor noodzakelijke reparaties en reserveonderde-
len, zijn voor rekening van de Lessee. Indien deze kosten via Lessor worden gefactureerd aan Lessee
is Lessor op geen enkele wijze gehouden om zorg te dragen voor nakoming van de uit de onder-
houdsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen.

11.3 De Lessee verplicht zich ertoe het Leaseobject niet af te staan of door te geven aan derden en ook niet
terug te geven aan de Leverancier. Het Leaseobject mag enkel ter beschikking worden gesteld aan
derden voor reparatiedoeleinden en dit slechts gedurende de daarvoor noodzakelijke tijd. Het is Les-
see uitdrukkelijk verboden om het Leaseobject of eventuele daaruit of uit het Leasecontract voort-
vloeiende rechten te verkopen, over te dragen, te ruilen, te verpanden, te verhuren zonder vooraf-
gaande toestemming van de Lessor, zonder toestemming van Lessor aan een ander in gebruik te ge-
ven of anderszins met een zakelijk of persoonlijk recht te bezwaren. De weigering van een dergelijke
toestemming geeft de Lessee niet het recht het Leasecontract te ontbinden of anderszins te beëindi-
gen. Lessee zal het retentierecht bij afgifte voor reparatie of herstel uitsluiten.

11.4 De Lessee is verplicht alle officiële en overige toestemmingen, die nodig zijn voor het gebruik van het
Leaseobject, op zijn kosten aan te vragen en te handhaven. Hij moet alle wetten, verordeningen, voor-
schriften en adviezen van de fabrikant en van de Leverancier, die betrekking hebben op het Leaseob-
ject of het gebruik ervan, in acht nemen.

11.5 Het Leaseobject dient volgens het onderhoudsschema van de fabrikant of importeur voor periodiek on-
derhoud te worden aangeboden. Lessor en de door Lessor aan te wijzen personen zijn te allen tijde ge-
rechtigd te controleren of Lessee zich aan het onderhoudsschema houdt.

11.6 Alle reparaties en onderhoudsbeurten dienen uitgevoerd te worden door een officiële, erkende merk-
dealer, dan wel door een door Lessor aan te wijzen bedrijf.

11.7 Het feit dat het Leaseobject in verband met reparatie en/of onderhoud niet kan worden gebruikt heeft
geen invloed op de betalingsverplichtingen van Lessee. Lessor is niet aansprakelijk voor schade gele-
den door Lessee als gevolg van het feit dat het Leaseobject niet kan worden gebruikt c.q. die is ont-
staan door of verband houdt met de wijze waarop reparatie en/of onderhoudswerkzaamheden zijn
verricht, tenzij de schade het directe gevolg is van grove nalatigheid van Lessor.

Artikel 12 Meldingsplicht Lessee, bescherming van eigendom
12.1 De Lessee heeft de schriftelijke toestemming van de Lessor nodig voor de verandering van de over-
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eengekomen standplaats van het Leaseobject en ook voor veranderingen aan het Leaseobject zelf. In-
gebouwde onderdelen worden eigendom van de Lessor.

12.2 Indien het Leaseobject verbonden wordt aan een onroerende zaak of een andere roerende zaak, dan
gebeurt dit enkel en alleen in functie van een tijdelijk doel en enkel en alleen met de bedoeling en op
zodanige wijze, dat het Leaseobject naar verkeersopvattingen geen onderdeel van die andere onroe-
rende of roerende uitmaakt, in de zin van artikel 4 Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en dat de ver-
binding na afloop van de overeengekomen leaseperiode kan worden opgeheven zonder beschadiging
van betekenis aan het Leaseobject of een der zaken. Indien de Lessee niet zelf eigenaar is van de on-
roerende zaak of de andere roerende zaak, dan is hij verplicht de eigenaar attent te maken op het tij-
delijke karakter van de verbinding en moet hij de Lessor op diens verzoek een schriftelijke bevestiging
van de eigenaar voorleggen met betrekking tot het tijdelijke karakter van de verbinding.

12.3 De Lessor of zijn lasthebbers hebben het recht het Leaseobject tijdens de gebruikelijke kantooruren te
inspecteren of te controleren op de staat waarin het Leaseobject verkeert. Op verzoek moet het Lease-
object op een zichtbare plaats gemarkeerd worden als eigendom van de Lessor.

12.4 De Lessee is verplicht alle dreigende of reeds plaatsgevonden negatieve inwerkingen en alle aanspra-
ken van derden op het Leaseobject onmiddellijk mee te delen aan de Lessor. Met name in geval van
een dreigende of reeds voltrokken conservatoire en executoriale maatregelen door bijvoorbeeld de fis-
cus met betrekking tot het Leaseobject of de onroerende of roerende zaak, als bedoeld in lid 2 van dit
artikel, waar het Leaseobject zich bevindt, moet Lessee de Lessor hiervan onmiddellijk op de hoogte
stellen, het procesverbaal van inbeslagneming overhandigen en de naam en het adres van de schuld-
eiser, die conservatoire of executoriale maatregelen neemt of dreigt te nemen, bekend maken. Dat
geldt niet, wanneer deze zelfde maatregelen veroorzaakt werden door de Lessor. Voorts verplicht Les-
see zich om derden, die enige aanspraak op het Leaseobject geldend wensen te maken, van de rech-
ten van Lessor in kennis te stellen.

Artikel 13 Aansprakelijkheid Lessee en vrijwaring
13.1 Lessor is niet aansprakelijk voor enige schade welke groter is dan de aankoopsom van het Leaseob-

ject, behoudens grove schuld dan wel opzet aan de zijde van Lessor. Tot verdere schadevergoeding is
Lessor niet verplicht. Indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste be-
sparingen, smartengeld en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

13.2 Lessee vrijwaart Lessor en zal Lessor te allen tijde gevrijwaard houden tegen alle aanspraken en/of
vorderingen die derden tegen Lessor aanhangig of geldend zouden kunnen maken, voortvloeiend uit of
verbandhoudend met het eigendom, het bezit, het gebruik, het leasen of de exploitatie van het Lease-
object, tenzij sprake is van grove nalatigheid van Lessor of deze op grond van het onderliggende Lease-
contract voor rekening van Lessor komen.

13.3 Lessee vrijwaart Lessor voor alle schade en kosten voortvloeiende uit en verbandhoudende met scha-
de of letstel aan derden, onder wie het personeel van Lessee, veroorzaakt door het Leaseobject of
voortvloeiende uit het houden, gebruik of vervoer van het Leaseobject alsmede voortvloeiende uit
rechtsgedingen of vorderingen hoegenaamd ook, die op enigerlei wijze mochten worden ingesteld met
betrekking tot het Leaseobject of het houden, gebruik of vervoer daarvan.

13.4 Alle kosten die Lessor moet maken ter handhaving en/of uitvoering van de rechten uit het Leasecon-
tract zijn voor rekening van de Lessee.

Artikel 14 Risico-aansprakelijkheid
14.1 Vanaf het moment van de overhandiging en afgifte tot aan de teruggave van het Leaseobject draagt de

Lessee het risico van geheel of gedeeltelijke verlies of vernietiging, diefstal en beschadiging van het
Leaseobject. Ook het gevaar voor voortijdige slijtage wordt gedragen door de Lessee. Dergelijke ge-
beurtenissen ontheffen de Lessee niet van zijn verplichtingen uit het Leasecontract.

14.2 Schadeloosstellingen, die de Lessor op grond van deze gebeurtenissen ontvangen heeft, moeten ge-
bruikt worden voor herstel respectievelijk vervanging van het Leaseobject of in mindering worden ge-
bracht op de betalingsverplichtingen van de Lessee, indien het Leasecontract beëindigd wordt. Bij een
contract voor totale amortisatie moet een aftrek evenwel slechts plaatsvinden voor zover de schade-
loosstelling samen met een bereikte exploitatieopbrengst de (afgerente) dagwaarde overschrijdt, die
het Leaseobject in contractuele staat bij afloop van het contract zou gehad hebben.

Artikel 15 Verlies, diefstal, andere schadegevallen in de zin van artikel 14 lid 1
15.1 Wanneer één van de in artikel 14 lid 1 genoemde gebeurtenissen zich voordoet, dan moet de Lessee

de Lessor hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen.
15.2 In geval van totaal verlies, vernietiging of diefstal van het Leaseobject heeft de Lessee het recht het

Leasecontract om deze reden schriftelijk op te zeggen. De opzegging moet plaatsvinden binnen de 3
weken nadat de Lessee kennis genomen heeft van het feit dat er aan één van deze voorwaarden vol-
daan is. Indien de Lessee geen gebruik maakt van zijn opzeggingsrecht, dan zal de Lessor binnen een
passende termijn op kosten van de Lessee voor vervanging zorgen. Indien de Lessee de vervangende
levering weigert, dan geldt de afwijzingsmededeling als opzegging van het Leasecontract. Op de ge-
volgen van deze laatste opzegging is het bepaalde in artikel 18 lid 2 van toepassing.

15.3 In geval van beschadiging of voortijdige slijtage – met uitzondering van een totaal verlies (cf. artikel
15.2) – van het Leaseobject is de Lessee verplicht naar keuze ofwel:

15.4 het Leaseobject op zijn kosten door de fabrikant of in een gespecialiseerde werkplaats te laten repa-
reren en opnieuw in contractuele staat te brengen, of het Leasecontract op te zeggen. Voor de opzeg-
ging en hun gevolgen geldt artikel 18 lid 2.

15.5 De reparatieopdracht moet onmiddellijk na het plaatsvinden van het schadegeval uitbesteed worden,
indien de Lessee geen gebruik maakt van zijn opzeggingsrecht. Wanneer de uitbesteding van de repa-
ratieopdracht niet binnen 4 weken na het plaatsvinden van het schadegeval aangetoond wordt aan de
Lessor door overlegging van de schriftelijke reparatieopdracht, dan heeft de Lessor het recht het
Leasecontract op te zeggen. Op de gevolgen van de opzegging is het bepaalde in artikel 18 van toe-
passing.

15.6 Indien het Leaseobject uit meerdere voorwerpen bestaat en indien enkel onderdelen getroffen zijn door
beschadiging, slijtage of verlies, dan gelden bovenstaande bepalingen dienovereenkomstig.

Artikel 16 Schadeverzekering, verzekeringsuitkeringen en andere schadeloosstellingen
16.1 Voor dekking van de door de Lessee overeenkomstig artikel 14 lid 1 te dragen risico’s moet er een

schadeverzekering - bij elektronische apparaten in de vorm van een elektronicaverzekering - afgeslo-
ten worden ten bedrage van de herstellings- en vervangingswaarde, waarvan de kosten gedragen
worden door de Lessee.

16.2 De Lessee heeft het recht de verzekering af te sluiten bij een verzekeraar van zijn keuze.
Daarbij kan een eigen risico van 25% van de vervangingswaarde, maar van ten hoogste EUR 500,-
overeengekomen worden. De verzekeraar moet een verzekeringscertificaat verstrekken ten gunste
van de Lessor.

16.3 Uit het verzekeringscertificaat moet de verzekering van de risico’s overeenkomstig artikel
15 lid 1 en het overeengekomen eigen risico blijken. Zolang de Lessor niet over dit certificaat beschikt,
zal de Lessor het Leaseobject op kosten van de Lessee opnemen in de door hem afgesloten algeme-
ne schadeverzekering. Voor deze verzekering gelden de bijgevoegde Algemene Voorwaarden voor de
Schadeverzekering. Daarbij wordt per individueel schadegeval een eigen risico van EUR 150,- voorzien
en bij totaal verlies van het Leaseobject een eigen risico van 25% van de vervangingswaarde. Het ei-
gen risico moet gedragen worden door de Lessee.

16.4 Indien het Leaseobject overeenkomstig lid 3 opgenomen is in de algemene schadeverzekering van de
Lessor, dan worden de verzekeringskosten per kalenderjaar vooraf ingevorderd. De Lessee heeft ech-
ter steeds het recht de verzekering zelf af te sluiten. Indien de Lessee achteraf een verzekeringscerti-
ficaat op naam van de Lessor voorlegt, dan worden reeds betaalde verzekeringskosten evenredig te-
rugbetaald.

16.5 De Lessee draagt hierbij zijn claims uit het verzekeringscontract en tegen mogelijke veroorzakers van
schade over aan de Lessor. Zolang de Lessor de Lessee niet meegedeeld heeft, dat hij deze claims zelf
indient, is de Lessee in geval van schade verplicht deze claims in opdracht van de Lessor op eigen kos-
ten in te dienen en directe betaling aan de Lessor te eisen. Een in het verzekeringscontract voorzien ei-
gen risico moet in elk geval door de Lessee gedragen worden.

16.6 Ontvangen verzekeringsuitkeringen en andere schadeloosstellingen moeten door de Lessor gebruikt
worden overeenkomstig artikel 14 lid 2 of in mindering gebracht worden op de betalingsverplichtingen
van de Lessee.

16.7 Voor zover de Lessee schadevergoeding betaald heeft voor een schade die door de verzekeraar of een
andere derde te compenseren is, is de Lessor verplicht de schadeloosstellingen, die van de verzeke-
raar of een derde ontvangt, door te geven aan de Lessee. De Lessor heeft tevens het recht eventuele
schadeclaims over te dragen aan de Lessee.

16.8 Voor het overige gelden bijgevoegde Algemene Voorwaarden voor de Schadeverzekering.

Artikel 17 Redenen voor ontbinding
Indien Lessee niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt dan wel indien gegronde vrees bestaat dat Lessee niet
in staat is of zal zijn enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst voortvloeit, na te komen, als-

mede in geval van (aanvraag van) faillissement, (aanvraag van) surséance van betaling, toepassing van de
wettelijke schuldsaneringsregeling op de Lessee dan wel zijn vennoot, onder curatelestelling van de Lessee
dan wel zijn vennoot, onwaarheidgetrouwe opgave van Lessee, verplaatsing van woonplaats of vestigings-
adres van Lessee dan wel vennoot, of stillegging, verplaatsing, ontbinding of liquidatie van diens onderne-
ming, beslag op het Leaseobject, overname of juridische fusie of splitsing of change of control dan wel een
overeenkomstige maatregel naar buitenlands recht, is Lessee van rechtswege en onmiddellijk in verzuim en
is Lessor gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de aan Lessor verder
toekomende rechten, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst daartoe vereist is, het Lease-
contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoe- ring van de overeenkomst op te
schorten. Lessor is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van het ons toekomende te
vorderen.

Artikel 18 Gevolgen van ontbinding
18.1 Bij beëindiging van het Leasecontract verliest Lessee onmiddellijk het recht tot gebruik van het Lease-

object.
18.2 Indien de Lessor gebruik maakt van zijn recht op ontbinding of indien de Lessee gebruik maakt van zijn

opzeggingsrecht overeenkomstig artikel 15, dan heeft de Lessor, naast de aanspraken op reeds ver-
vallen termijnen en andere vergoedingen, recht op betaling van de voor de totale leasetijd nog uit-
staande leasetermijnen. De aftrek of verrekening van bespaarde renten en andere ontbindingsgebon-
den voordelen - inclusief eventuele verzekeringsuitkeringen en andere schadeloosstellingen (cf. artikel
16) - ten gunste van de Lessee geschiedt overeenkomstig de desbetreffende wettelijke bepalingen. De
claim van de Lessor is opeisbaar met ingang van de ontbinding dan wel de opzegging.

18.3 De Lessee is verplicht na ontbinding het Leaseobject onmiddellijk op zijn kosten en op eigen risico te-
rug te geven op het vestigingsadres van de Lessor of aan een door de Lessor aangeduide derde. Indien
de Lessee het Leaseobject niet onmiddellijk doch uiterlijk binnen 5 werkdagen teruggeeft, dan heeft de
Lessor het recht het Leaseobject op kosten van de Lessee te laten afhalen, welke kosten minimaal EUR
250,- bedragen en is Lessee daarnaast een boete verschuldigd van 2 maal de kwartaalvergoeding die
de Lessee onder het Leasecontract verschuldigd is met een minimum van EUR 300,-. Lessee is jegens
Lessor niet gerechtigd inlevering van het Leaseobject op te schorten, op grond van welke aanspraak
dan ook.

18.4 Met uitzondering van de in artikel 15 geregelde gevallen van voortijdige contractbeëindiging moet het
Leaseobject zich bij de teruggave in een correcte, functionele staat bevinden die overeenstemt met de
staat bij levering, rekening houdend met de slijtage die eigen is aan het contractuele gebruik. Indien het
Leaseobject zich niet in deze staat bevindt, dan heeft de Lessor het recht, maar niet de verplichting, het
op kosten van de Lessee te laten herstellen in een contractuele, functionele staat.

Artikel 19 Vervallen

Artikel 20 Einde van het contract, opzegging, verlenging, teruggave van het Leaseobject, geen ver-
wervingsrecht van de Lessee
20.1 Beide partijen kunnen het Leasecontract voor het eerst opzeggen aan het einde van de basishuurpe-

riode met een opzeggingstermijn van 3 maanden.
20.2 Indien er aan het einde van de basishuurperiode geen gebruik gemaakt wordt van het opzeggings-

recht, dan wordt het Leasecontract met 6 maanden verlengd. Hetzelfde geldt voor de daarop volgende
tijd, wanneer het Leasecontract niet door één van beide partijen opgezegd wordt met een termijn van
3 maanden voor het einde van de verlengingstijd.

20.3 Indien het Leasecontract door Lessee opgezegd wordt overeenkomstig lid 1, dan moet de Lessee het
Leaseobject bij het einde van het Leasecontract teruggeven aan de Lessor. Voor de teruggave gelden
de bepalingen van artikel 18.

20.4 Indien het Leaseobject niet in contractuele staat teruggegeven wordt en de bereikte exploitatieop-
brengst daardoor niet beantwoordt aan de opbrengst die het Leaseobject in contractuele staat zou heb-
ben opgeleverd, dan moet de Lessee de schade c.q. het verschil aan Lessor vergoeden.

20.5 Indien de Lessee het Leaseobject in strijd met zijn verplichting overeenkomstig lid 3 niet binnen de ge-
stelde termijn teruggeeft, dan moet hij voor elke bijkomende dag 1/30 betalen van de voor de con-
tractperiode overeengekomen maandelijkse leasetermijn. Tijdens deze periode blijven de plichten van
de Lessee die verbonden zijn aan het Leasecontract onverminderd van kracht. Indien de Lessee de ver-
antwoordelijkheid draagt voor de vertraging van de teruggave, dan moet hij ook de kosten voor het op-
halen van het Leaseobject door of namens de Lessor en andere schade die veroorzaakt wordt door de
vertraging vergoeden aan de Lessor.

20.6 Indien de Lessor de Lessee een termijn gesteld heeft met de vermelding dat hij na afloop van de ter-
mijn het Leaseobject niet meer aanvaardt en schadevergoeding eist, dan heeft hij het recht, als onder-
deel van zijn schade de dagwaarde te eisen, die het Leaseobject in contractuele staat bij de afloop van
de termijn gehad zou hebben. Voor de periode vanaf het einde van het contract tot aan de afloop van
de termijn komen de Lessor de rechten toe overeenkomstig lid 5.

Artikel 21 Overdracht van rechten en plichten, schuldvergelijking, retentierecht
21.1 De Lessor heeft het recht alle rechten en plichten of afzonderlijke rechten uit het Leasecontract, als-

mede de eigendom van het Leaseobject voor herfinanciering over te dragen dan wel te verpanden aan
de herfinancierder (derde(n)). Lessee verklaart door ondertekening van het Leasecontract dat hij een
zondanige overdracht c.q. verpanding - voor zover daarvoor nodig – nu reeds voor alsdan erkent en dat
hij, na mededeling van de overdracht c.q. verpanding het Leaseobject zal houden voor deze herfinan-
cierder als eigenaar of, ingeval van verpanding, als pandhouder. De overdracht mag geen juridische of
economische nadelen voor de Lessee met zich meebrengen. Indien de herfinancierder de Lessee op
de hoogte stelt van de overdracht, dan is de Lessee verplicht, de overdrachtsmededeling te bevestigen
en binnen de 10 dagen terug te sturen naar de herfinancierder.

21.2 Ter bescherming van de herfinancierder wordt voor het geval van een insolventieprocedure m.b.t. het
vermogen van de Lessor uit voorzorg het volgende overeengekomen: Indien de herfinancierder het
recht heeft het Leaseobject te exploiteren door verhuring, dan is de Lessee verplicht op verzoek van de
herfinancierder het Leasecontract tegen dezelfde voorwaarden en op basis van de bereikte stand van
de contractafwikkeling opnieuw af te sluiten met de herfinancierder of een door hem benoemde doch-
teronderneming. De Lessee mag daardoor juridisch en economisch niet in een nadeligere positie ge-
plaatst worden, dan waarin hij zich zou bevinden indien er geen sprake zou zijn van een insolventie.

21.3 Indien Lessee zich in de plaats wil doen stellen door een derde, dient hij daartoe een schriftelijk ver-
zoek bij Lessor in te dienen middels een contractovernameformulier dat verkrijgbaar is bij Lessor. Een
contractovername komt echter eerst dan tot stand indien Lessor hiertoe haar uitdrukkelijke toestem-
ming verleent en door ondertekening van het contractovernameformulier. In het geval Lessor toestem-
ming verleent voor de contractovername, waartoe zij overigens niet verplicht is, kan zij aan deze toe-
stemming aanvullende voorwaarden en/of eisen stellen en kan Lessee een vergoeding voor adminis-
tratie- en onderzoekskosten verschuldigd zijn. De contractovername neemt niet weg dat de huidige
Lessee hoofdelijk aansprakelijk blijft jegens Lessor voor de nakoming van de uit het Leasecontract
voortvloeiende betalings- en teruggaveverplichtingen jegens Lessor

21.4 De Lessee is slechts gerechtigd zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit het aan deze ALV ten
grondslag liggende Leasecontract, alsmede uit deze ALV zelf, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan
(een) derde(n) na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Lessor.

21.5 De Lessee kan vorderingen van de Lessor enkel verrekenen met eigen claims, wanneer zijn tegenvor-
dering onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld is. De Lessee kan enkel beroep doen op een retentierecht
wanneer dit berust op dit Leasecontract.

Artikel 22 Inzage jaarrekening / inlichtingen
Bij aankoopwaarden boven EUR 25.000,- is de Lessee verplicht jaarlijks zijn jaarrekening ter inzage te over-
handigen aan de Lessor en op verzoek verdere inlichtingen te geven over zijn financiële positie.

Artikel 23 Wijziging van woon- of vestigingsadres
De Lessee moet een wijziging van woonplaats of firmazetel onmiddellijk schriftelijk meedelen aan de Les-
sor. Hetzelfde geldt voor (persoonlijk) mede-aansprakelijke vennoten van de Lessee en de borg.

Artikel 24 Mededeling betalingsonmacht
Lessee is verplicht Lessor terstond in kennis te stellen van al hetgeen voor Lessor van belang kan zijn met
betrekking tot het Leaseobject of Lessee. In het bijzonder indien Lessee de mededeling van betalingson-
macht doet bij de Ontvanger als bedoeld in de Invorderingswet 1990 en/of het uitvoeringsorgaan sociale ver-
zekeringswetten, is Lessee gehouden Lessor hiervan onverwijld van deze melding(en) in kennis te stellen.

Artikel 25 Toepasselijk recht, geschillen en kosten
25.1 Op het leasecontract en de ALV is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
25.2 In geval van een geschil over de uitleg en/of uitvoering van een of meer bepalingen van het Leasecon-

tract en/of de ALV is uitsluitend bevoegd de competente rechter te Utrecht.
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A. Algemeen

1. Indien het leaseobject onder de algemene schadeverzekering van lessor overeen-
komstig artikel 16 lid 3 van de algemene leasevoorwaarden wordt verzekerd, dan
gelden onderstaande bepalingen als overeengekomen.

2. In geval van schade vergoedt de verzekering in beginsel de kosten voor het herstel
van het leaseobject respectievelijk voor de aanschaf van een gelijkwaardig ver-
vangend object uitgaande van de dag van het ontstaan van de schade.

3. De verzekering biedt in beginsel slechts subsidiair verzekeringsdekking, hetgeen
inhoudt dat de verzekeringsdekking uitsluitend wordt verleend indien er anders-
zins geen verzekeringsdekking bestaat.

4. Het eigen risico van lessee bedraagt EUR 150,00 per schadegeval.

B. Verzekerde schade en risico’s, uitsluiting van de aansprakelijkheid

1. Verzekeraar vergoedt materiële schade aan verzekerde zaken als gevolg van een
onzeker voorval (welke niet tijdig door lessee kan worden voorzien) en bij verlies
van verzekerde zaken door diefstal, diefstal met braak, roof of plundering. Schade
als gevolg van een onzeker voorval zal geacht worden onvoorzien te zijn indien de
lessee, met de vereiste deskundigheid voor de uitvoering van werkzaamheden in
de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, zulks op enig moment niet kan of zou kun-
nen voorzien. Opzet en grove nalatigheid van de lessee in dit verband zal de ver-
zekeraar het recht geven tot korting op de schadevergoeding; zulks in relatie tot de
zwaarte van de opzet of grove nalatigheid van de klant.
Vergoed wordt in het bijzonder de beschadiging of teloorgang (materiële schade)
door:
a. bedieningsfouten, onkundigheid, nalatigheid;
b. overspanning, inductie, kortsluiting;
c. brand, blikseminslag, explosie of implosie (met inbegrip van de schade als ge-

volg van blus- en sloopwerk, ontruiming of verlies in geval van deze gebeurte-
nissen);

d. water, vocht, overstroming;
e. opzet van derden, sabotage, vandalisme;
f. overmacht;
g. constructie-, materiaal- of fabricagefouten.

2. Elektronische componenten (onderdelen) van de verzekerde zaak komen uitslui-
tend voor vergoeding in aanmerking indien een verzekerd risico aantoonbaar van
buiten af op een vervangingsonderdeel (een onderdeel dat bij reparatie gewoonlijk
dient te worden vervangen) of op de verzekerde zaak als geheel heeft ingewerkt.
Indien het bewijs hiervoor niet kan worden geleverd, volstaat de meer dan gemid-
delde waarschijnlijkheid dat de schade is terug te voeren op de inwerking van een
verzekerd risico van buiten af. Gevolgschade aan overige vervangingsonderdelen
wordt vergoed.

3. Tenzij iets anders is overeengekomen, vergoedt verzekeraar in geval van buizen
(zoals beeldbuizen, hoogfrequentbuizen, röntgenbuizen, laserbuizen) en buffers
voor beeldopslag (zoals seleniumdrums) uitsluitend schade door:
a. brand, blikseminslag en explosie, evenwel uitsluitend voor zover deze risico’s

door een brandverzekering kunnen worden gedekt;
b. diefstal met braak, roof en vandalisme, evenwel uitsluitend voor zover deze risi-

co’s door een inbraakverzekering kunnen worden gedekt;
c. leidingwater, evenwel uitsluitend voor zover dit risico door een waterschadever-

zekering kan worden gedekt, een en ander onverminderd het bepaalde in lid 4
en 5 van dit artikel.

4. Ongeacht eventuele medeoorzaken vergoedt verzekeraar geen schade:
a. door opzet van lessee;
b. door oorlogshandelingen van welke aard dan ook of binnenlandse onlusten;
c. door kernenergie;
d. door normale of vroegtijdige slijtage of veroudering als gevolg van gebruik; ge-

volgschade aan overige vervangingsonderdelen wordt evenwel vergoed, een en
ander onverminderd de toepasselijkheid van het bepaalde in lid 2 van dit artikel.

5. Indien het bewijs voor het bestaan van een van de oorzaken als bedoeld in lid 4 onder
b) tot en met d) van dit artikel niet kan worden geleverd, volstaat de meer dan gemid-
delde waarschijnlijkheid dat de schade is terug te voeren op een van deze oorzaken.

C. Verzekerde zaken/onverzekerde zaken

1. Onder de verzekering vallen de in het leasecontract genoemde:
a. installaties en apparaten op het gebied van de informatie- en communicatie-

techniek en de medische techniek;
b. overige elektrotechnische of elektronische installaties en apparaten;
c. machines en overige technische installaties op het gebied van de utiliteitstech-

niek, resp. de vervoers- en transporttechniek en de technische dienst;
d. kantoorinventaris.

2. Tenzij anders is overeengekomen, zijn data (machinaal leesbare gegevens) uitslui-
tend verzekerd indien deze voor de basisfunctie van de verzekerde zaak noodza-
kelijk zijn (systeemdata van besturingssystemen of hiermee gelijkstaande data).

3. Zaken in motorvoertuigen: zaken in motorvoertuigen zijn vanwege het hoge dief-
stalrisico uitsluitend verzekerd indien deze vast zijn ingebouwd of indien deze bij
het verlaten van het motorvoertuig niet zichtbaar in het gesloten of voor zover mo-
gelijk afgesloten handschoenenkastje of in de kofferruimte zijn opgeborgen en het
voertuig behoorlijk is afgesloten.

4. Niet onder de verzekering vallen:
a. hulp- en grondstoffen, verbruiksmaterialen en bedrijfsmiddelen zoals ontwikke-

lingsvloeistoffen voor fotografie, reagentia, toners, koel- en blusmiddelen, inkt-
linten, films, beeld- en geluidsdragers, foliecombinaties,  geprepareerd papier,
schriftdragers,  raster- schijven, pipetten, cuvetten en reageerbuizen;

b. allerlei instrumenten zoals boren en frezen;
c. overige onderdelen die tijdens de levensduur van de verzekerde zaken uit erva-

ring meermaals moeten worden vervangen zoals zekeringen, lichtbronnen, niet-
oplaadbare batterijen, filtermedia en -elementen;

d. onderhoud: werkzaamheden die gewoonlijk in het kader van het onderhoud
worden verricht, vallen niet onder de verzekering;
hiertoe behoren in het bijzonder werkzaamheden in verband met de vervanging
van componenten, modules en onderdelen, tenzij deze aantoonbaar zijn veroor-
zaakt door een van buiten af op de verzekerde zaak inwerkende verzekerde ge-
beurtenis. 
Onder onderhoud als bedoeld in deze bepaling wordt het volgende verstaan:
- veiligheidsinspectie;
- preventief onderhoud;
- herstel van storingen als gevolg van veroudering;
- herstel van schade die is ontstaan door normaal gebruik zonder inwerking van 
- buiten af.

D. Verzekerde locatie

Voor zaken die conform hun bestemming op een vaste plaats worden ingezet, geldt
de in het desbetreffende leasecontract vermelde bedrijfsvestiging als verzekerde
locatie, tenzij anders is overeengekomen. Voor het overige geldt de verzekering
wereldwijd.

E. Schadegeval/verplichtingen

1. Lessee is verplicht een schadegeval onmiddellijk aan GRENKE te melden, zodra het
ontstaan van de schade te zijner kennis is gekomen. Voor de melding van de scha-
de kan het schade aangifteformulier gebruikt worden welke bij GRENKE aange-
vraagd kan worden.

2. De schademelding dient de volgende gegevens te bevatten:
- naam en adres van lessee;
- nummer van de leasecontract;
- plaats en tijdstip van de schade;
- gedetailleerde omschrijving van de schadegebeurtenis;
- aantal beschadigde leaseobjecten;
- nauwkeurige vermelding van elk afzonderlijk leaseobject;
- aard van de beschadiging.
a. bij gedeeltelijk verlies: kostenraming voor de reparatie van het defecte leaseob-

ject;
b. bij totaal verlies: de vermelding “totaal verlies”;
c. bij schade door opzet van derden (zoals diefstal) en brandschade: in dat geval

dient lessee onmiddellijk aangifte te doen en GRENKE te informeren over de met
het onderzoek belaste politiedienst met vermelding van het exacte adres en het
aangiftenummer of de overige opsporingsdienst met vermelding van haar dos-
siernummer.

3. Bewaring: de beschadigde onderdelen dienen te worden bewaard resp. het scha-
debeeld dient ongewijzigd te worden gelaten totdat verzekeraar respectievelijk
GRENKE de schade heeft opgenomen, hiervan uitdrukkelijk heeft afgezien of de
schade heeft vergoed.

4. Te late schademelding: indien lessee de schade, nadat deze te zijner kennis is ge-
komen, niet onmiddellijk of niet op de voorgeschreven wijze als bedoeld in lid 1
meldt en de schade niet anderszins ter kennis van GRENKE komt, vervalt de scha-
devergoeding.

F. Betaling van verzekeringskosten/opzegging door lessor/ontheffing van de
vergoedingsplicht

1. De hoogte van de verzekeringskosten en de vervaldata van de verschuldigde bet-
alingen blijken uit de bepalingen van het leasecontract (zie voorzijde onder het
kopje “schadeverzekering” en artikel 16 van de algemene leasevoorwaarden) als-
mede uit de schriftelijke acceptatie door lessor.

2. Indien verzekeringskosten bij het ontstaan van de verzekerde gebeurtenis nog niet
zijn voldaan, bestaat er geen aanspraak op de schadevergoeding.

3. Indien de verzekeringskosten niet tijdig worden voldaan, kan lessor een betalings-
termijn van twee weken vaststellen. Na ommekomst van deze termijn kan GREN-
KE de toepassing van zijn algemene schadeverzekering op het leaseobject met on-
middellijke ingang opzeggen indien hij zulks bij vaststelling van de termijn heeft
aangezegd. Indien de verzekerde gebeurtenis zich na geldige opzegging voordoet,
bestaat er geen aanspraak op een schadevergoeding.

4. Ongeacht bovenstaande bepalingen is GRENKE gerechtigd van lessee te allen tijde
de afsluiting van een eigen verzekering overeenkomstig artikel 16 lid 2 van de al-
gemene leasevoorwaarden te eisen.

G. Slotbepalingen

1. Zolang lessee een ten gunste van GRENKE afgegeven akte van zekerheid voor
leasemaatschappijen (vgl. artikel 16, lid 1, 2 en 3 van de algemene leasevoor-
waarden) niet heeft overgelegd, is GRENKE gerechtigd de door hem afgesloten al-
gemene schadeverzekering, waarvoor bovenstaande bepalingen gelden, op het
leaseobject toe te passen, zonder hiertoe evenwel verplicht te zijn.

2. Er wordt aan de individuele lessee geen verzekeringsbewijs afgegeven voor lease-
objecten waarop deze algemene verzekering wordt toegepast.

3. Het ontstaan van een schadegeval ontslaat lessee niet van zijn verplichtingen uit
hoofde van het leasecontract.

4. De afwikkeling van het leasecontract in geval van schade is geregeld in artikel 13
tot en met 16 en - in geval van opzegging - in artikel 18 van de algemene leas-
evoorwaarden.

5. Er zijn geen aanvullende mondelinge afspraken gemaakt.
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Algemene voorwaarden voor de schadeverzekering (03.13)


