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Algemene voorwaarden Financial Lease 

 
Begrippenlijst 
 
Bestuurder De natuurlijke persoon die het Voertuig bestuurt al of niet in opdracht van 

Lessee.  
Geldlening  Dit is een lening aan Lessee die bestaat uit de koopprijs van het Voertuig 

exclusief BTW, verminderd met de eventuele aanbetaling en/of inruil en/of 
eventueel vermeerderd met het openstaande saldo van een lopende 
overeenkomst. 

Inzetbevestiging   De schriftelijke bevestiging van inzet van het Voertuig, waarin de definitieve 
Voertuiggegevens en de datum van ingebruikname van het Voertuig staan 
vermeld. 

Kredietvergoeding De vergoeding die Lessee in het kader van de Geldlening aan 
Leasemaatschappij betaalt. 

Leasemaatschappij  De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Personal Car 
Lease B.V. handelend onder de naam Terberg Business Mobility. 

Leaseovereenkomst De Financial Lease Overeenkomst tussen Lessee, Leasemaatschappij en de 
Leverancier. 

Leaseperiode De in de Leaseovereenkomst overeengekomen periode waarin Lessee de 
Geldlening aflost en gebruik maakt van het Voertuig.  

Lessee De (rechts)persoon die uitsluitend in de uitoefening van beroep of bedrijf 
met Leasemaatschappij en Leverancier de Leaseovereenkomst heeft 
afgesloten. 

Leverancier De (rechts)persoon die het Voertuig aan Lessee heeft geleverd op basis van 
de Leaseovereenkomst. 

Voertuig Het vervoermiddel dat door bevoegde instanties als zodanig is erkend en 
waarvoor de Leaseovereenkomst is afgesloten.  
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1. Algemeen 
 
1.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, (Mantel)Overeenkomst en 

Leaseovereenkomst afgesloten tussen Leasemaatschappij en Lessee, tenzij van deze Algemene 
Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

 
1.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de toepasselijkheid van algemene voorwaarden 

van Lessee uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
1.3        Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen van verschillende documenten, is steeds de volgende 

rangorde van toepassing, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen: 
 

- Mantelovereenkomst; 
- Leaseovereenkomst; 
- Algemene Voorwaarden; 
- Brandstofvoorwaarden (indien van toepassing).  

 
1.5 Afwijkingen van de Mantelovereenkomst, de Leaseovereenkomst, de Algemene Voorwaarden 

en de Brandstofvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk in een door beide 
partijen ondertekend addendum zijn overeengekomen.  

 
1.6  Leasemaatschappij is gerechtigd de rechten en plichten uit hoofde van de met Lessee gesloten 

Mantelovereenkomst, Leaseovereenkomst(en) en/of de Algemene Voorwaarden, waaronder 
maar niet uitsluitend begrepen het eigendomsrecht van het Voertuig naar vrije keuze aan 
derden over te dragen, te verpanden en te bezwaren met een recht. Door ondertekening van 
de Leaseovereenkomst stemt Lessee bij voorbaat in met deze overdracht, verpanding of 
bezwaring en verleent Lessee alle medewerking bij die overdracht, verpanding of bezwaring. 

 
1.7 Lessee is alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van Leasemaatschappij gerechtigd 

de rechten en plichten uit hoofde van de met Leasemaatschappij gesloten Mantelovereenkomst 
en Leaseovereenkomsten aan derden over te dragen, te verpanden en te bezwaren met een 
recht. 

 
1.8 Lessee mag het Voertuig niet vervreemden, verpanden of anderszins bezwaren, aan derden 

verhuren, of op andere wijze in gebruik afstaan, met uitzondering van het gebruik zoals in 
artikel 7. 

 
1.9 Alle kosten die verband houden met de Leaseovereenkomst, ook die van haar gerechtelijke 

tenuitvoerlegging, zullen door Lessee worden betaald en worden gedragen. 
 
2. Eigendom, vrijwaring en garanties 
 
2.1 Met de totstandkoming van de Leaseovereenkomst, gaat het juridisch eigendom van het 

Voertuig over op Leasemaatschappij en gaat het economisch eigendom van het Voertuig over 
op Lessee. Lessee wordt automatisch juridisch eigenaar van het Voertuig nadat hij aan alle 
verplichtingen uit de Leaseovereenkomst en bijbehorende Algemene Voorwaarden heeft 
voldaan. 

 
2.2 Lessee verklaart door ondertekening van de Leaseovereenkomst van de in artikel 2.1 

beschreven eigendomsoverdracht kennis te hebben genomen en daarom het Voertuig voor 
Leasemaatschappij in bezit te houden alsmede alle verplichtingen die op hem als Lessee rusten 
jegens Leasemaatschappij te zullen nakomen. 
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2.3 Na het verstrijken van de Leaseperiode en na betaling van al hetgeen Lessee op grond van de 

Leaseovereenkomst aan Leasemaatschappij is verschuldigd, zal de eigendom van het Voertuig 
op Lessee overgaan, indien en zodra de betaling van de slottermijn door Leasemaatschappij is 
ontvangen. 

 
2.4 Alle toevoegingen en wijzigingen die Lessee aan het Voertuig aanbrengt of laat aanbrengen 

worden eigendom van Leasemaatschappij. Leasemaatschappij betaalt Lessee hiervoor geen 
vergoeding. 

 
2.5 Leverancier is verplicht het Voertuig in goede staat aan Lessee ter beschikking te stellen en 

vrijwaart Leasemaatschappij ter zake van alle aanspraken die Lessee uit hoofde van de 
Leaseovereenkomst jegens Leasemaatschappij heeft en/of mocht verkrijgen. 

 
2.6 Door ondertekening van de Leaseovereenkomst verklaart Lessee onherroepelijk en 

onvoorwaardelijk afstand te doen van alle aanspraken jegens Leasemaatschappij uit hoofde van 
voor het Voertuig geldende garantie- en of vrijwaringsbepalingen en van alle verweren tegen 
betaling van de leaseprijs uit hoofde van aan het Voertuig klevende gebreken. Partijen komen 
uitdrukkelijk overeen, dat zodanige aanspraken alleen tegen Leverancier geldend kunnen 
worden gemaakt. 

 
2.7 Leasemaatschappij behoudt het overschrijvingsbewijs of kopie deel III van het kentekenbewijs 

totdat al hetgeen Lessee aan Leasemaatschappij is verschuldigd door Leasemaatschappij is 
ontvangen. 

 
3. Aanvang en voortijdige beëindiging Leaseovereenkomst 
 
3.1 De Leaseovereenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening van de 

Leaseovereenkomst door Lessee. De duur van de Leaseperiode is vermeld op de 
Leaseovereenkomst en wordt uitgedrukt in maanden. Na aflevering van het Voertuig ontvangt 
Lessee een Inzetbevestiging. 

 
3.2 De Leaseperiode begint op de dag waarop het Voertuig volgens de Inzetbevestiging aan Lessee 

is afgegeven of na vijf dagen nadat het Voertuig voor afhalen gereed was en dit aan Lessee is 
gemeld.  

 
3.3 Tussentijdse beëindiging van de Leaseovereenkomst op verzoek van Lessee, is uitsluitend 

mogelijk in overleg met Leasemaatschappij, onder door Leasemaatschappij vast te stellen 
voorwaarden.  

 
4. Betaling van de leaseprijs 
 
4.1 Tenzij is overeengekomen dat Lessee voordien een voorschot op de eerste termijn zal betalen, 

is de leaseprijs verschuldigd vanaf de eerste dag van de Leaseperiode. 
 
4.2 De leaseprijs over een deel van een maand wordt naar rato berekend. 
 
4.3 De leaseprijs is zonder korting en/of compensatie verschuldigd en is exclusief omzetbelasting. 

Eventueel verschuldigde omzetbelasting wordt middels een daartoe uitgereikte factuur door 
Leasemaatschappij bij Lessee in rekening gebracht.  
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4.4 Mocht het Voertuig om enigerlei reden niet door Lessee kunnen worden gebruikt en/of indien 
Lessee bezwaren tegen de hoogte van de factuur of klachten over de uitvoering van de 
Mantelovereenkomst en/of de Leaseovereenkomst(en) heeft, dan heeft dat geen invloed op het 
voortduren van de Leaseovereenkomst en/of op de betalingsverplichtingen van Lessee jegens 
Leasemaatschappij, zelfs indien een en ander een gevolg mocht zijn van een niet aan Lessee 
toerekenbare tekortkoming. 

 
4.5 De periodieke leaseprijs wordt vooruitbetaald door middel van automatische incasso, tenzij 

schriftelijk anders is overeengekomen. Hiertoe is Lessee verplicht aan Leasemaatschappij een 
SEPA registratieformulier en bijbehorende SEPA zakelijke doorlopende incassomachtiging af te 
geven. Lessee zal er voor zorgdragen, dat het tegoed van deze rekening steeds de bedoelde 
afschrijving toelaat. Als de automatische incasso niet kan worden afgeschreven, worden 
administratiekosten in rekening gebracht. 

 
4.6 De pre-notificatie voor het incasseren van de leaseprijs wordt veertien kalenderdagen voor het 

incassomoment in de vorm van een factuur aan Lessee verzonden. In geval van vakantiedagen 
en/of feestdagen kan het incassomoment maximaal enkele dagen afwijken van de hiervoor 
bedoelde termijn tussen de pre-notificatie en het incassomoment. Indien de pre-notificatie, in 
voorkomend geval, minder dan veertien kalenderdagen voor het incassomoment wordt 
verzonden, verklaart Lessee zich met de ondertekening van de Leaseovereenkomst akkoord met 
een verkorte pre-notificatie termijn. 
 

4.7 Andere bedragen worden gefactureerd. Deze factuur dient binnen veertien dagen te worden 
voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.  

 
4.8 Bij niet tijdige of niet volledige betaling, is Lessee zonder ingebrekestelling, van rechtswege in 

verzuim. Lessee is vanaf het moment van in verzuim treden tot de dag van algehele betaling over 
het opeisbare bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd. 

 
4.9 Als Lessee in verzuim is, komen alle kosten die Leasemaatschappij maakt in verband met de 

incassering van het openstaande bedrag, waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten 
voor rekening van Lessee, met een minimum van 15% van het te incasseren bedrag, of als het te 
incasseren bedrag lager is dan € 1.000,00, met een minimum van € 150,00. 

 
4.10 Zolang Lessee in gebreke is, heeft zij geen recht om de Voertuigen te gebruiken. 
 
4.11 Eventuele door Lessee verschuldigde kosten die, om welke reden dan ook (nog) niet door 

Leasemaatschappij in rekening zijn gebracht, kunnen ongeacht de eventuele beëindiging van de 
Leaseovereenkomst, tenminste gedurende vijf (5) jaar vanaf het moment waarop de betreffende 
kosten zijn ontstaan bij Lessee in rekening worden gebracht.  

 
5. Zekerheden  
 
5.1 Op verzoek van Leasemaatschappij, is Lessee verplicht om aanvullende zekerheid te stellen 

voor de nakoming van haar bestaande en toekomstige verplichtingen tegenover 
Leasemaatschappij. Dit geldt voor de bestaande Leaseovereenkomst alsook voor alle nieuwe 
(Lease)overeenkomsten.  

 
5.2 Ook als een (eerder) gestelde zekerheid volgens Leasemaatschappij onvoldoende is geworden 

en/of als de mogelijkheid van Leasemaatschappij om zich op het Voertuig te verhalen 
verminderd of tenietgegaan is, moet Lessee aanvullende zekerheid stellen. Daarnaast heeft 



 

 
 

SFTBLG 032A  5 van 11 

Leasemaatschappij de keuze om de Leaseovereenkomst te ontbinden zoals omschreven in 
artikel 9. 

 
6. Wijzigingen in of aan het Voertuig 
 
6.1 Het is Lessee niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Leasemaatschappij toevoegingen en/of wijzigingen in of aan het Voertuig aan te brengen. 
Toevoegingen en/of wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico van Lessee.  

 
6.2 Bij ontbinding of beëindiging van de Leaseovereenkomst of wanneer de eigendom van het 

Voertuig na afloop van de Leaseovereenkomst niet op Lessee is overgegaan, worden de 
aangebrachte toevoegingen of wijzigingen voor rekening van Lessee verwijderd. Indien 
Leasemaatschappij ervoor kiest om door Lessee aangebrachte wijzigingen en/of zaken niet 
ongedaan te maken of te verwijderen, worden deze eigendom van Leasemaatschappij. 
Leasemaatschappij is daarvoor geen vergoeding verschuldigd. 

 
7. Gebruik van het Voertuig 
 
7.1 Lessee is verplicht het Voertuig op zijn kosten te houden, te onderhouden en in goede staat 

van dienst te doen zijn en zal er voor zorgdragen dat het Voertuig overeenkomstig zijn 
bestemming door hem zelf of door hem aangewezen bevoegde personen wordt gebruikt, één 
en ander met inachtneming van de richtlijnen en voorschriften van de fabrikant, welke Lessee 
verklaart te hebben ontvangen en akkoord en bekend te zijn met de inhoud daarvan. Lessee 
moet verplicht en voor eigen rekening gehoor geven aan eventuele terugroepacties van de 
fabrikant. 

 
7.2 Het Voertuig mag alleen bestuurd worden door personen met een rijbewijs dat in Nederland 

geldig is en dat geldig is voor het Voertuig. 
 
7.3 Lessee is verplicht om alle registratiekosten, belastingen, heffingen en andere kosten, die 

mogelijkerwijs uit het bezit van het Voertuig voortvloeien voor haar rekening te nemen en 
daarnaast zorg te dragen voor het doen van aangiften, die door of vanwege de wet en/of 
overheidsbevel noodzakelijk zijn of noodzakelijk worden.  

 
7.4 Het Voertuig mag niet gebruikt worden voor het geven van rijles, voor het vervoer van personen 

tegen betaling anders dan in het  kader van “carpooling”, voor snelheidsproeven, 
prestatieritten, grip-  en antisliptrainingen en dergelijke evenementen. 

 
7.5 Met het Voertuig mogen geen gevaarlijke, radioactieve of explosieve stoffen worden vervoerd, 

tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is en Lessee in het bezit is van een vergunning 
hiervoor. Leasemaatschappij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de directe of indirecte 
gevolgen bij schade wegens transport van gevaarlijke, radioactieve of explosieve stoffen 
vervoerd met het Voertuig. 

 
7.6 Lessee is te allen tijde aansprakelijk voor de gedragingen van alle personen die het Voertuig, 

met of zonder toestemming, gebruiken. Eventuele schade die door het gebruik ontstaat, dient 
Lessee te vergoeden, tenzij de verzekering dekking biedt. 

 
7.7 Lessee mag het Voertuig niet gebruiken buiten het gebied waarbinnen het Voertuig is 

verzekerd. 
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7.8 Het Voertuig moet altijd worden afgesloten en een aanwezig alarmsysteem moet worden 
geactiveerd. 

 
7.9 Bij  overtreding van een verplichting uit dit artikel zijn alle gevolgen en hieruit voortvloeiende 

schade en kosten voor rekening van Lessee. 
 
8. Verzekering  
 
8.1 Het Voertuig komt volledig voor rekening en risico van Lessee. Teneinde de risico’s van het 

Voertuig zoveel mogelijk te beperken, is Lessee verplicht het Voertuig - ten genoegen van 
Leasemaatschappij – voorafgaand aan de inontvangstneming van het Voertuig, voldoende te 
hebben verzekerd en zal Lessee het Voertuig gedurende de looptijd van de Leaseovereenkomst 
verzekerd houden tegen alle schaden, alsmede tegen schade aan derden. 

 
8.2 Schade aan derden, die om welke reden dan ook niet ten volle door de verzekering wordt 

vergoed, komt voor rekening van Lessee, die Leasemaatschappij voor alle aansprakelijkheid te 
dezer zake vrijwaart. 

 
8.3 Lessee vrijwaart tevens in de meest ruime zin van het woord Leasemaatschappij of diens 

personeel voor alle eisen inzake kostenvergoedingen, schadeloosstellingen, boeten, hieronder 
begrepen die, welke op enigerlei wijze zouden kunnen voortvloeien of in verband zouden 
kunnen worden gebracht met de eigendom, het bezit, het gebruik, de lease of de exploitatie 
van het Voertuig en welke eisen tegen Leasemaatschappij aanhangig zouden kunnen worden 
gemaakt of tot betaling waarvan Leasemaatschappij zou kunnen worden verplicht. 

 
8.4 Indien het Voertuig teniet is gegaan of zodanig is beschadigd, dat reparatie naar het oordeel 

van Leasemaatschappij niet lonend is, zal de Leaseovereenkomst worden beëindigd met ingang 
van de datum van de schadeveroorzakende gebeurtenis. 

 
8.5 Lessee cedeert aan Leasemaatschappij alle rechten die voor hem uit enige verzekering ter zake 

van het Voertuig mochten voortvloeien en verleent hierbij onherroepelijk volmacht aan 
Leasemaatschappij om van deze cessie aan assuradeuren mededeling te doen en zich 
assurantie-penningen rechtstreeks te doen uitbetalen, welke cessie en volmacht 
Leasemaatschappij hierbij aanneemt. 

 
9. Ontbinding 
 
9.1 Lessor is in de volgende gevallen bevoegd om de Mantelovereenkomst, de Leaseovereenkomsten 

en de Brandstofovereenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met 
onmiddellijke ingang te ontbinden en het Voertuig in te nemen zonder dat hier enige 
verplichting voor Leasemaatschappij tot vergoeding van eventuele schade aan Lessee ontstaat. 
Lessee is verplicht het Voertuig met alle ter beschikking gestelde documenten en toebehoren 
van het Voertuig direct op een door Leasemaatschappij aan te wijzen plaats en tijdstip in te 
leveren. Lessee zal medewerking verlenen: 

 
- als Lessee een vervallen maandtermijn gedurende twee of meer maanden niet heeft 

betaald of op een andere manier haar verplichtingen uit de Mantelovereenkomst, de 
Leaseovereenkomst of de Algemene Voorwaarden niet nakomt, nadat Leasemaatschappij u 
hiervoor schriftelijk in gebreke heeft gesteld;  

- als het Voertuig zonder toestemming van Leasemaatschappij uit de feitelijke macht van 
Lessee is geraakt, er beslag wordt gelegd op het Voertuig, het Voertuig wordt gestolen, het 
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Voertuig door politie of justitie in beslag wordt genomen, het Voertuig verbeurd wordt 
verklaard of als het op een andere manier door de overheid wordt gevorderd; 

- als het Voertuig naar het oordeel van Kredietaanbieder verloren is gegaan, teniet is gegaan 
of zo ernstig beschadigd is dat reparatie niet meer doelmatig is; 

- als Lessee haar faillissement heeft aangevraagd of derden haar faillissement hebben 
aangevraagd, Lessee failliet is verklaard, een surseance van betaling is aangevraagd of 
afgegeven voor Lessees bedrijf, Lessee haar crediteuren een betalingsregeling heeft 
aangeboden of als er beslag is gelegd op (een deel van) uw vermogen; 

- als op Lessee een (wettelijke) schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard; 
- als Lessee overlijdt of onder curatele komt te staan of als er sprake is van ontbinding, 

splitsing, opheffing, liquidatie of wijziging van de rechtspersoonlijkheid of als deze fuseert; 
- als Lessee zich in het buitenland vestigt of als er de verwachting is dat Lessee zich binnen 

enkele maanden in het buitenland gaat vestigen of als Lessee haar bedrijf geheel of 
gedeeltelijk staakt of beëindigt; 

- als Lessee of de bestuurder of directeur-grootaandeelhouder van Lessees bedrijf in 
voorlopige hechtenis wordt genomen of wordt veroordeeld tot gevangenisstraf; 

- als de verzekeringsmaatschappij de verzekering van het Voertuig opzegt, ongeacht de 
reden van opzegging; 

- als blijkt dat Lessee Leasemaatschappij onwaarheidsgetrouwe, onvolledige of onjuiste 
gegevens heeft verstrekt bij het aangaan van de Mantelovereenkomst en/of de 
Leaseovereenkomsten; 

- als Leasemaatschappij concrete aanwijzingen heeft van Lessees insolvabiliteit of een 
gebrek aan liquiditeit; 

- als er sprake is van omstandigheden waardoor het voor Leasemaatschappij moeilijk of 
onmogelijk wordt of moeilijk of onmogelijk lijkt te worden om haar vordering op Lessee te 
innen; 

- als er gegronde vrees ontstaat dat de garantsteller of borgsteller naar het oordeel van 
Leasemaatschappij zal tekort schieten in de nakoming van enige verplichting tegenover 
Leasemaatschappij, ongeacht de aard van de verplichting; 

- als een aansprakelijkheidsverklaring van een derde voor de verplichtingen van Lessee 
(waaronder begrepen aansprakelijkheid op grond van artikel 2:403 BW) is of wordt 
ingetrokken; 

- bij permanente exploitatie en/of gebruik van het Voertuig in het buitenland. 
 

10. Beslag 
 
10.1 Lessee is verplicht om Leasemaatschappij onmiddellijk te informeren als derden aanspraak 

maken op het Voertuig, als er beslag wordt gelegd op het Voertuig of als hiermee gedreigd 
wordt. In dat kader is Lessee verplicht  alle documenten aan Leasemaatschappij te geven die 
verband houden met de aanspraak of de beslaglegging.  

 
10.2 Lessee verbindt zich om derden die enige aanspraak op het Voertuig geldend willen maken, 

mee te delen dat het Voertuig eigendom is van Leasemaatschappij en de beslag leggende 
deurwaarder, curator of bewindvoerder direct inzage te geven in de Leaseovereenkomst.  

 
11. Terugname van het Voertuig en schadevergoeding 
 
11.1 Lessee machtigt Leasemaatschappij of de door Leasemaatschappij aangewezen personen om 

het gebouw of terrein te betreden, waar het Voertuig zich bevindt, zonder dat hiervoor een 
rechterlijk vonnis zal zijn vereist, zulks opdat Leasemaatschappij zich weer in het bezit van 
het Voertuig zal kunnen stellen. 
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11.2 Lessee is verplicht het Voertuig in alle gevallen waarbij het Voertuig weer in het bezit van 
Leasemaatschappij dient te worden gesteld, in te leveren bij het bedrijf van Leasemaatschappij 
of Leasemaatschappij niet te belemmeren in haar werkzaamheden ter uitoefening van inname-
rechten ter zake. 

 
11.3 Een recht van retentie van Lessee op het Voertuig, op grond van welke aanspraken dan ook, 

tegenover Leasemaatschappij is uitgesloten. 
 
11.4 Ook in het geval het Voertuig door Leasemaatschappij wordt teruggenomen, heeft 

Leasemaatschappij het recht om de ter zake gemaakte kosten alsook de uit de verbreking van 
de Leaseovereenkomst voortvloeiende gelegenheidsschaden op Lessee te verhalen. 

 
11.5 Leasemaatschappij en Lessee komen nu alvast overeen dat, ingeval Leasemaatschappij gebruik 

maakt van haar recht tot beëindiging van deze Leaseovereenkomst ingevolge het bepaalde in 
de artikelen 8 en 9, de op Lessee te verhalen schade zal bedragen: 

 
het totaal van alle overeengekomen, nog niet betaalde leasetermijnen vermeerderd met: 

- de ingevolge artikel 4 verschuldigde rente en kosten; 
- de ingevolge artikelen 6 en 7 verschuldigde bedragen; 
- de kosten, vallende op de terugneming van het Voertuig in de meest ruime zin; 
- de restwaarde van het Voertuig, zijnde deze gelijk aan het totaal lease-bedrag op het 

moment van het sluiten van deze Leaseovereenkomst minus de bij de afsluiting van deze 
Leaseovereenkomst vastgestelde waardevermindering, waarop de calculatie van de 
leasetermijnen is gebaseerd; 

 
en verminderd met: 

- de verwachte netto-opbrengst van het Voertuig conform opgave van 
Leasemaatschappij. 

 
11.6 De boeken van Leasemaatschappij zullen het bestaan en het beloop van Lessees schuld c.q. de 

omvang van de hiervoor genoemde componenten bewijzen, behoudens tegenbewijs. 
 
12. Bewijs 
 
12.1 Ten aanzien van het bestaan van de Leaseovereenkomst en het bedrag van eventueel nog 

openstaande vorderingen van Leasemaatschappij op Lessee, zal Lessee zich gedragen naar en 
genoegen nemen met de boeken van Leasemaatschappij, onverminderd het recht om daarna 
terug te vorderen hetgeen hij mocht bewijzen, dat Leasemaatschappij teveel heeft genoten. 

 
13. Aansprakelijkheid en vrijwaring 
  
13.1 Alle risico’s met betrekking tot het Voertuig komen voor rekening van Lessee. Lessee is 

tegenover Leasemaatschappij aansprakelijk voor het verlies van, de diefstal van, 
beschadigingen aan, het tenietgaan van en (verkeers)boetes in verband met het Voertuig.  

 
13.2 Lessee is zelf aansprakelijk voor de betaling van alle kosten die horen bij het gebruik van het 

Voertuig, zoals onder meer maar niet uitsluitend, de kosten van reparatie, registratie, 
belastingen, heffingen en verzekering. 

 
13.3 Leasemaatschappij is in geen enkel geval aansprakelijk voor eventuele problemen en/of 

gebreken met betrekking tot het Voertuig. Ook is Leasemaatschappij niet aansprakelijk voor 
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garantie of schadevergoeding. De Leverancier vrijwaart Leasemaatschappij ter zake. 
 

13.4 Lessee vrijwaart Leasemaatschappij tegen alle aanspraken van derden voor eventueel door het 
Voertuig veroorzaakte schade. 

 
13.5 Als Leasemaatschappij aansprakelijk gesteld kan worden vanwege een toerekenbare 

tekortkoming, moet Lessee Leasemaatschappij voorafgaand in gebreke stellen en een redelijke 
termijn tot herstel bieden, tenzij nakoming door Leasemaatschappij blijvend onmogelijk is. 

 
13.6 Iedere vordering tot schadevergoeding door Lessee tegen Leasemaatschappij die niet 

gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van twaalf (12) maanden 
na het ontstaan van de vordering. 

 
14. Hoofdelijkheid 
 
14.1 Als met Lessee meerdere personen worden bedoeld, zullen al deze personen hoofdelijk 

gehouden zijn tot nakoming van alle voor hen uit deze Algemene Voorwaarden, de 
Mantelovereenkomst, de Leaseovereenkomst(en) en de Brandstofovereenkomst voortvloeiende 
verplichtingen. 

 
15. Bureau Krediet Registratie 
 
15.1 Als Lessee een natuurlijke persoon is die een beroep of bedrijf uitoefent, dan is 

Leasemaatschappij verplicht om: 

- gegevens bij BKR aan te vragen als Lessee een kredietaanvraag doet;  
- BKR te informeren als Lessee de Leaseovereenkomst aangaat;  
- BKR te informeren als Lessee een betalingsachterstand heeft van 60 dagen, of als er 

andere onregelmatigheden zijn in betalingen van Lessee. 

16. Bedrijfswijzigingen 
 
16.1 Lessee is verplicht Leasemaatschappij direct per aangetekende brief, samen met een kopie van 

de gewijzigde documenten, te informeren over wijzigingen in: 
 

- de statuten of reglementen; 
- de leiding van de onderneming; 
- de zeggenschap over de onderneming. 

16.2 Bij een wijziging zoals omschreven in artikel 16.1, is Leasemaatschappij bevoegd om de 
Mantelovereenkomst, de Leaseovereenkomst(en) en/of de Brandstofovereenkomst zonder 
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. In dat 
geval is Lessee verplicht het totale aan Leasemaatschappij verschuldigde bedrag, inclusief 
eventuele rente en eventuele kosten en vergoeding voor schade(s) in één keer aan 
Leasemaatschappij te voldoen. 

 
17. Verwerking persoonsgegevens 
 
17.1 Partijen verstrekken Persoonsgegevens aan elkaar om de Mantelovereenkomst en de 

Leaseovereenkomst(en) uit te voeren. Door ondertekening van de Leaseovereenkomst(en) 
verklaart Lessee bekend te zijn met de inhoud van dit artikel, en de gelding daarvan te hebben 
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aanvaard. Waar in deze Algemene Voorwaarden wordt gerefereerd aan begrippen uit de AVG, 
hebben deze begrippen dezelfde betekenis als in de AVG. 

 
17.2 Leasemaatschappij verwerkt persoonsgegevens in de hoedanigheid van 

verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in artikel 4 (7) AVG. Leasemaatschappij bepaalt 
zelfstandig het doel en de middelen van haar verwerking van persoonsgegevens. 
Leasemaatschappij neemt zelfstandig beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de 
persoonsgegevens, de toegang tot persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur 
van de opslag van persoonsgegevens. Indien Lessee een natuurlijk persoon is die tevens de 
Bestuurder is, dan is Lessee een betrokkene en Leasemaatschappij 
verwerkingsverantwoordelijke. In dat geval is dit artikel niet van toepassing. Indien Lessee een 
natuurlijk persoon of een rechtspersoon is die niet tevens de Bestuurder is, dan zijn partijen 
elk verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die over en weer 
worden verstrekt en vervolgens worden verwerkt vanaf het moment dat de persoonsgegevens 
zijn ontvangen van de andere partij. Lessee en Leasemaatschappij wensen in het kader van een 
zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens afspraken te maken ten aanzien van de verdeling 
van verantwoordelijkheid en bijbehorende wederzijdse rechten en verplichtingen. 

 
17.3 Lessee en Leasemaatschappij zijn ieder zelf verantwoordelijk voor de naleving van de 

toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot persoonsgegevens bij de verwerkingen 
die onder hun zelfstandige verantwoordelijkheid plaatsvinden. Lessee en Leasemaatschappij 
zorgen ervoor dat de verzameling en de verstrekking van persoonsgegevens volledig en juist is 
en geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder 
maar niet beperkt tot de AVG. Lessee en Leasemaatschappij zullen als 
verwerkingsverantwoordelijke zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die op grond 
van de AVG worden gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens. 

 
17.4 Met betrekking tot alle persoonsgegevens rust op Lessee en Leasemaatschappij een 

geheimhoudingsplicht jegens derden, tenzij partijen anders overeengekomen zijn. Deze 
geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover het verstrekken van de informatie aan 
derden logischerwijs noodzakelijk is met het oog op de uitvoering van de Mantelovereenkomst 
en/of de Leaseovereenkomst(en), de bedrijfsvoering of indien er een wettelijke verplichting 
bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken. 

 
17.5 Partijen nemen bij de verwerking van de persoonsgegevens passende technische en 

organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen 
enige vorm van onrechtmatige verwerking, en op zijn minst op een niveau dat gelet op de stand 
van de techniek en de gevoeligheid van de persoonsgegevens redelijk is. 

 
17.6 In het geval van een datalek in de zin van artikel 4 (12) AVG, zal Lessee of Leasemaatschappij 

het verzoek zelfstandig afhandelen als het verzoek verband houdt met een verwerking waarvoor 
de betreffende partij verwerkingsverantwoordelijke is. Als het datalek verband houdt met een 
verwerking waarvoor de partij geen verwerkingsverantwoordelijke is, dan zal de partij die het 
datalek heeft ontdekt de andere partij daarover zo snel mogelijk na ontdekking schriftelijk 
informeren. De meldplicht houdt in ieder geval in: 

 
1. het melden van het feit dat er een lek is geweest; 
2. wat de (vermeende) oorzaak is van het lek; 
3. wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is; 
4. de (geschatte) aantallen betrokkenen en bestanden met persoonsgegevens; 
5. wat de (voorgestelde) oplossing is; 
6. wat de reeds ondernomen maatregelen zijn; 
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7. contactgegevens voor de opvolging van de melding.  
 
17.7 De verwerkingsverantwoordelijke partij ten aanzien van het datalek zal zelfstandig beoordelen 

of zij de relevante toezichthouder(s) en/of betrokkene(n) zal informeren. Partijen verlenen 
elkaar adequate medewerking. Leasemaatschappij en Lessee dragen hun eigen kosten. 

 
17.8 In het geval een betrokkene een verzoek tot het uitoefenen van zijn of haar rechten zoals 

beschreven in hoofdstuk III AVG richt aan Lessee of Leasemaatschappij, zal Lessee of 
Leasemaatschappij het verzoek zelfstandig afhandelen indien het verzoek verband houdt met 
een verwerking waarvoor de betreffende partij verwerkingsverantwoordelijke is. Indien het 
verzoek verband houdt met een verwerking waarvoor de partij geen 
verwerkingsverantwoordelijke is, dan zal de partij die het verzoek heeft ontvangen het verzoek 
doorsturen aan de andere partij. De verwerkingsverantwoordelijke partij handelt het verzoek 
af. Hiervan mag een kennisgeving worden verstrekt aan de betrokkene die het verzoek heeft 
ingediend. Partijen verlenen elkaar adequate medewerking. Lessee en Leasemaatschappij 
dragen hun eigen kosten. 

 
18. Overmacht 
 
18.1 Als er sprake is van overmacht heeft Leasemaatschappij het recht om naar keuze en zonder 

rechterlijke tussenkomst de Mantelovereenkomst, de Leaseovereenkomsten en/of de 
Brandstofovereenkomst te beëindigen, of verplichtingen op te schorten totdat de overmacht 
situatie is geëindigd. Leasemaatschappij is in geval van overmacht niet gehouden tot 
schadevergoeding.  

 
19. Slotbepalingen 
 
19.1 Voor kwesties die verband houden met de Mantelovereenkomst, de Leaseovereenkomst en/of 

de Brandstofovereenkomst, geldt het laatste aan Leasemaatschappij doorgegeven adres als de 
door Lessee gekozen woonplaats. Lessee is verplicht Leasemaatschappij binnen tien (10) dagen 
na effectuering schriftelijk in kennis te stellen van naams- en/of adreswijzigingen. 

 
19.2 Als blijkt dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, de Mantelovereenkomst, 

de Leaseovereenkomst en/of de Brandstofovereenkomst nietig of vernietigbaar zijn, dan 
blijven de Algemene Voorwaarden of de overeenkomsten voor al het overige in stand. In een 
dergelijk geval treden Leasemaatschappij en Lessee in overleg met het doel nieuwe bepalingen 
ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. 

 
19.3 Leasemaatschappij heeft het recht om de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Mantelovereenkomsten en 
Leaseovereenkomsten. Leasemaatschappij zal Lessee per e-mail op de hoogte stellen van de 
wijzigingen. De wijzigingen in de Algemene Voorwaarden zullen na dertig dagen nadat Lessee 
op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn. 

 
19.4 Op de Mantelovereenkomst, de Leaseovereenkomsten en de Brandstofovereenkomsten, is 

uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 
19.5 De rechter met bevoegdheid in Utrecht is bij uitsluiting bevoegd tot kennisname van geschillen, 

tenzij Leasemaatschappij er de voorkeur aan geeft volgens de normale competentieregels op 
te treden, één en ander onverminderd het recht van hoger beroep en cassatie. 

 
 


