1.

Algemene Voorwaarden

1.1 Deze Algemene Voorwaarden maken integraal en onverbrekelijk deel uit van de tussen Business Lease en Lessee gesloten
mantelovereenkomst en zijn van toepassing op de op basis daarvan te sluiten leasecontracten, addenda, alle aanvragen, offertes, bestellingen, afleverbevestigingen en facturen, alsmede de buitencontractuele relaties tussen Business Lease en Lessee.
1.2 De rechtsverhouding tussen partijen wordt beheerst door hetgeen is overeengekomen in de mantelovereenkomst, de leasecontracten, eventuele bijbehorende addenda en de Algemene Voorwaarden. De wettelijke bepalingen inzake huur en verhuur zijn
uitdrukkelijk uitgesloten.
1.3 Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen van de verschillende documenten, geldt steeds de volgende voorrangsregeling:
Addendum
Leasecontract
Mantelovereenkomst
Algemene Voorwaarden
1.4 Van de mantelovereenkomst en de Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen tussen partijen zijn slechts geldig indien die
schriftelijk tussen hen zijn overeengekomen in een door beide partijen ondertekend addendum. De looptijd van afwijkende afspraken is in beginsel 2 (twee) jaar (tenzij partijen expliciet anders zijn overeengekomen) maar gelden voor leasecontracten die
binnen die periode van 2 jaar zijn afgesloten voor de gehele looptijd van het betreffende leasecontract.
1.5 Business Lease is bevoegd om deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De wijzigingen en/of aanvullingen
in de nieuwe versie van deze Algemene Voorwaarden worden verbindend voor Lessee nadat Lessee schriftelijk of elektronisch
in kennis is gesteld van de wijziging van deze Algemene Voorwaarden, en een termijn van één maand is verstreken zonder dat
Lessee op redelijke gronden schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen toepasselijkheid van de nieuwe versie van deze Algemene
Voorwaarden. Indien Lessee op redelijke gronden schriftelijk bezwaar heeft gemaakt tegen toepasselijkheid van de nieuwe versie van deze Algemene Voorwaarden, blijft de oude versie van deze Algemene Voorwaarden verbindend voor Lessee. Business
Lease kan deze Algemene Voorwaarden onverwijld eenzijdig aanpassen indien dit, naar haar ordeel, noodzakelijk is ten gevolge
van wet en regelgeving
1.6 Eventueel door Lessee gehanteerde Algemene Voorwaarden en/of Inkoopcondities zijn niet van toepassing op de mantelovereenkomst, de leasecontracten, addenda, aanvragen, offertes, bestellingen, afleverbevestigingen en facturen.
1.7 Indien in het leasetarief kosten zijn inbegrepen van producten of diensten die door derden worden geleverd, zullen de door deze
derden te hanteren Algemene Voorwaarden of verzekeringsvoorwaarden op de betreffende door Business Lease te leveren
diensten, voor zover deze niet zijn opgenomen in deze Algemene Voorwaarden of de Mantelovereenkomst, integraal van toepassing zijn. De betreffende voorwaarden liggen ten kantore van Business Lease ter inzage en zullen Lessee op eerste verzoek
kosteloos worden toegezonden.
1.8 Rekenvoorbeelden, calculaties, offertes al dan niet onder voorbehoud, prijzen, kosten of kostenoverzichten en -vergelijkingen,
managementinformatie alsmede achterstandsopgaven, etc., zowel schriftelijk als elektronisch door Business Lease uitgebracht,
zijn indicatief en gelden slechts ter informatie en oriëntatie. Tenzij daarbij nadrukkelijk anders bepaald, kan Lessee daaraan
jegens Business Lease geen rechten of aanspraken ontlenen. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van de zijde van
Business Lease, is Business Lease niet aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en informatie
en/of de eventueel aan Lessee ter beschikking gestelde programma’s en software die het mogelijk maken daarin inzicht te
verkrijgen.
1.9 Alle documenten genoemd bij 1.8 van deze Algemene Voorwaarden, alsmede de mantelovereenkomst, de leasecontracten,
addenda en offertes dienen vertrouwelijk behandeld te worden en kunnen alleen na schriftelijke toestemming van Business
Lease aan andere partijen getoond, dan wel verspreid worden.
1.10 Rechten en verplichtingen uit de mantelovereenkomst, de leasecontracten, eventuele bijbehorende Addenda en de Algemene
Voorwaarden die bestemd zijn om na beëindiging van kracht te blijven, blijven ook nadien in stand.
2.

Rechtsverhouding en annuleringen

2.1 Een op basis van de mantelovereenkomst te sluiten leasecontract zal ertoe strekken dat Business Lease, nadat zij de eigendom
van het door Lessee te specificeren voertuig heeft verkregen, het betreffende voertuig op basis van lease voor gebruik aan
Lessee ter beschikking zal stellen, inclusief de overige tussen partijen overeengekomen aanvullende diensten, en wel voor een
vaste, in het leasecontract bepaalde periode en tegen betaling door Lessee aan Business Lease van een daarbij vastgestelde
prijs.
2.2 Ondanks het feit dat Business Lease en Lessee een mantelovereenkomst met elkaar hebben gesloten, zal Business Lease,
zonder dat zij daartoe haar nadrukkelijke schriftelijke toestemming zal hebben verleend, niet gehouden zijn tot het aangaan van
een leasecontract.
2.3 Indien Lessee de wens te kennen geeft één of meerdere voertuigen te willen leasen zal Business Lease steeds gerechtigd zijn
met betrekking daartoe een kredietacceptatieprocedure uit te voeren. Lessee verplicht zich uiterlijk 6 maanden na het afsluiten
van elk boekjaar Business Lease zijn jaarrekening te overleggen. Indien Business Lease de aanvragen accepteert, zal zij Lessee
dit zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen. Business Lease is gerechtigd om op grond van de uitkomst van het kredietwaardigheidsonderzoek aanvullende voorwaarden of zekerheden te vragen aan en overeen te komen met Lessee. Bestelling van de
voertuigen zal plaatsvinden nadat aan de voorwaarden is voldaan en/of de zekerheden zijn gesteld.
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2.4 Indien Lessee een aanbetaling doet op de investering van een individueel leasecontract dan zal Business Lease hiervoor een
factuur zenden, te verhogen met de omzetbelasting. Nadat Lessee deze factuur heeft voldaan zal Business Lease tot bestelling
van het voertuig overgaan. Het is Lessee niet toegestaan het aanbetalingsbedrag terug te vorderen, enige verplichting daarmee
te verrekenen of op grond daarvan op te schorten. In geval van voortijdige beëindiging van het leasecontract op grond van Artikel
18 zal na verkoop van het voertuig, door Business Lease een vergelijking worden gemaakt tussen de boekwaarde van het
voertuig zoals die alsdan volgens haar administratie zal gelden en de netto verkoopopbrengst van het voertuig. Het saldo zal in
overleg met Lessee worden verrekend.
2.5 In het geval Lessee een door Business Lease geaccepteerde aanvraag tot lease wenst te annuleren nadat de bestelling voor
het voertuig door Business Lease bij de dealer geplaatst zal is, doch voor de datum van aflevering, althans de tenaamstelling op
kenteken, is hij daartoe gerechtigd, onder gehoudenheid Business Lease een annuleringsvergoeding te betalen, die door partijen
is gefixeerd op 15% van de totale investeringswaarde in het voertuig inclusief eventuele opties en accessoires.
3

Sale & Lease Back

3.1 In afwijking van de mantelovereenkomst en het hierboven onder artikel 2.1 bepaalde, kunnen partijen met elkaar overeenkomen,
dat Business Lease een aan Lessee in gebruik te geven voertuig eerst van Lessee zelf, of van een door Lessee daartoe aangewezen derde, in eigendom zal verkrijgen, zijnde een sale and lease back transactie. Lessee staat er dan tegen Business Lease
voor in, dat het betreffende voertuig in volle en vrije eigendom, geheel onbezwaard en onbeslagen aan Business Lease zal
worden overgedragen en zal Lessee op eerste verzoek een ten genoegen van Business Lease geredigeerde verklaring van
mogelijke belanghebbenden overleggen, waaruit blijkt dat zij geen rechten of aanspraken op het voertuig hebben of kunnen laten
gelden, dan wel dat zij ten behoeve van Business Lease daarvan onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand hebben gedaan.
3.2 In geval van sale and lease back zal Business Lease na afloop van het betreffende contract een eindafrekening opmaken waarbij
een vergelijking zal worden gemaakt tussen enerzijds alle voorgecalculeerde en aan Lessee in rekening gebrachte kosten voor
afschrijving en reparatie, onderhoud en banden, en anderzijds de werkelijke ter zake van dat voertuig gemaakte kosten voor
deze componenten. Business Lease zal zo spoedig mogelijk na afloop van het contract het exploitatieresultaat van beide componenten vaststellen, waarna het saldo volledig tussen partijen zal worden afgerekend.
4

Wagenparkbeheer

4.1 Indien partijen met elkaar overeenkomen dat Business Lease ten behoeve van Lessee uitsluitend het beheer over één of meerdere voertuigen zal voeren, zal Business Lease een betreffend voertuig niet in eigendom verwerven, noch deze aan Lessee ter
beschikking stellen, doch met betrekking tot het door Lessee aan te wijzen voertuig voor diens rekening en risico de overeengekomen bijkomende diensten verrichten. Daar waar in de mantelovereenkomst, de Algemene Voorwaarden of het leasecontract
gesproken wordt van begrippen als lease en leasetermijn, dient voor bedoelde gevallen steeds gelezen te worden service en
beheervergoeding.
4.2 In geval van wagenparkbeheer zal Business Lease na afloop van een betreffend contract daarvoor een eindafrekening opmaken
waarbij een vergelijking zal worden gemaakt tussen enerzijds alle voorgecalculeerde en aan Lessee in rekening gebrachte kosten en anderzijds de werkelijke ter zake van dat het beheer van het voertuig gemaakte kosten. Business Lease zal zo spoedig
mogelijk na afloop van het contract het exploitatieresultaat vaststellen, waarna het saldo volledig tussen partijen zal worden
afgerekend.
5.

Looptijd leasecontract

5.1 De looptijd van het leasecontract gaat in op de datum van de terbeschikkingstelling, zijnde de dag waarop het voertuig namens
Business Lease aan Lessee in gebruik zal worden gegeven en door Lessee als zodanig zal worden geaccepteerd, althans bij
gebreke van dit laatste de datum waarop het voertuig bij de dealer voor aflevering gereed staat.
5.2 Onverminderd het recht van Business Lease de mantelovereenkomst en/of één of meerdere leasecontracten op grond van het
bepaalde in artikel 18 voortijdig te beëindigen, zal een leasecontract van rechtswege eindigen door het verstrijken van de daarvoor overeengekomen looptijd in maanden gerekend vanaf de datum van aflevering van het voertuig.
5.3 Indien het totaal overeengekomen kilometrage op een eerder moment wordt bereikt dan de overeengekomen einddatum van
het leasecontract, is Business Lease gerechtigd op basis van het reëel jaarkilometrage de looptijd van het contract opnieuw vast
te stellen en de leasetermijnen middels een hercalculatie met terugwerkende kracht aan te passen, waarna deze in afwijking van
het oorspronkelijke leasecontract van toepassing zullen zijn.
5.4 Voorts zal het leasecontract nog voordat de overeengekomen looptijd in maanden zal zijn verstreken van rechtswege eindigen,
indien en op de datum dat het voertuig door verlies, diefstal of verduistering langer dan 30 dagen, althans de daarvoor in de
betreffende verzekeringsovereenkomst gestelde termijn, uit de feitelijke macht van Lessee zal zijn, dan wel op de dag dat het
voertuig naar het oordeel van de verzekeraar of Business Lease technisch of economisch total loss is. In deze gevallen is Lessee
verplicht Business Lease de door haar in verband met het verlies of tenietgaan van het voertuig te lijden schade te vergoeden,
indien en voor zover de schade niet gedekt is door de aan Business Lease uitgekeerde verzekeringspenningen en/of de nettoopbrengst van het voertuig.
5.5 Lessee zal Business Lease zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van een feit als in het vorige lid, alsmede wanneer naar
verwachting binnen afzienbare tijd het maximaal met het voertuig te rijden aantal kilometers, zoals overeengekomen in het
leasecontract, bereikt zal worden.
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6.

Leasetarief

6.1 Het leasetarief zal door Business Lease worden vastgesteld en nader door haar worden gespecificeerd in het betreffende leasecontract. Business Lease zal bij de vaststelling van het leasetarief uitgaan van maandelijkse vooruitbetaling van de verschuldigde
leasetermijnen. Het leasetarief wordt berekend op basis van de contractuele looptijd van het leasecontract in maanden, het
geschatte gemiddelde aantal met het voertuig per jaar te rijden kilometers en de componenten als genoemd in de mantelovereenkomst. Aanvullende of afwijkende componenten worden vastgelegd in een addendum bij de mantelovereenkomst of in het
leasecontract.
6.2 Alle te noemen prijzen en termijnbedragen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief de verschuldigde omzetbelasting en andere
heffingen of belastingen, zoals die van overheidswege worden of nog zullen worden geheven of opgelegd.
6.3 Naast de leasetermijnen komen, dan wel blijven voor rekening en risico van Lessee, alle kosten met betrekking tot het feitelijk
gebruik of houderschap van het voertuig, inclusief opties en accessoires en overige bijbehorende zaken, alsmede kosten zoals
genoemd in of voortvloeien uit de mantelovereenkomst, de Algemene Voorwaarden of het leasecontract, voor zover bedoelde
kosten niet blijkens de afleveringscalculatie expliciet in de leasetermijnen zijn inbegrepen. Daarnaast is Business Lease gerechtigd aan Lessee administratiekosten in rekening te brengen voor diensten die zij ten behoeve van Lessee verricht die niet standaard in de lease zijn inbegrepen. Deze ten behoeve van Lessee te verrichten diensten betreffen onder andere, maar niet
uitsluitend de afhandeling van bekeuringen, vervangen van verloren documenten, tussentijdse registratiekosten en het verwerken van brandstofdeclaraties. De hoogte van de administratiekosten verschilt per verrichte dienst en wordt berekend per gebeurtenis.
6.4 In aanvulling op paragraaf 6.3 wordt benadrukt dat, voor die kosten waarvoor geen reservering in de leasetermijn is getroffen,
deze kosten volledig en rechtstreeks worden doorbelast aan Lessee.
7.

Wijziging leasetarief

7.1 Business Lease is gerechtigd het leasetarief aan te passen indien tussen het moment van de door haar voor het betreffende
leasecontract uitgebrachte offerte of orderbevestiging en dat van aflevering van het voertuig, wijzigingen optreden in de totale
investering in het voertuig, inclusief de éénmalig te betalen kosten, de gekozen opties en accessoires. Business Lease is tevens
gerechtigd het leasetarief aan te passen in het geval er voor het moment van aflevering wijzigingen optreden in het rentetarief,
de verzekeringspremies en de houderschapsbelasting, zoals dat gold ten tijde van het uitbrengen van de offerte of het aanmaken
van de orderbevestiging. Business Lease zal direct na aflevering van het voertuig het gewijzigde leasetarief in het betreffende
leasecontract vermelden en aan de Lessee bevestigen en factureren.
7.2 Het leasetarief zal door Business Lease gedurende de looptijd van het leasecontract gewijzigd mogen worden indien zich na de
ingangsdatum van het leasecontract veranderingen voordoen met betrekking tot de aanvullende diensten zoals bijvoorbeeld
maar niet uitsluitend die van de verschillende verzekeringen, houderschapsbelasting, pechservice en brandstofkosten, dan wel
in het geval er door wettelijke maatregelen andere financiële gevolgen ontstaan voor het leasecontract, de leasetermijn of het
voertuig zelf, waaronder mede begrepen het eigendom, het gebruik of het houderschap daarvan of de door Business Lease
vooraf bij de vaststelling van het leasetarief voor het betreffende voertuig gecalculeerde restwaarde. Onder de hiervoor bedoelde
maatregelen worden tevens verstaan wettelijke en fiscale wijzigingen, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, het afschaffen of
wijzingen van grondslagen voor de heffing of de percentages van de Belasting van Personenauto’s en Motorrijtuigen. In voorkomend geval zal Business Lease gerechtigd zijn de voor het voertuig gecalculeerde restwaarde aan te passen en het leasetarief
te hercalculeren overeenkomstig de gevolgen van een door te voeren wijziging in de heffing van bedoelde belasting. In voorkomende situatie zal Business Lease Lessee tijdig informeren en het aangepaste leasetarief bevestigen.
7.3 Voor wat betreft de verzekeringen zal Business Lease gedurende de looptijd van het leasecontract gerechtigd zijn het leasetarief
dan wel het eigen risico aan te passen in het geval de tarieven respectievelijk de geldende eigen risico-bedragen die de verzekeraar hanteert daar aanleiding toe geven. Indien Business Lease de verzekering in eigen beheer heeft, is zij gerechtigd het
leasetarief gedurende de looptijd van het leasecontract aan te passen indien de verzekeraars in Nederland op enig moment hun
tarieven voor de betreffende verzekering aanpassen. Aanpassing van het leasetarief kan ook plaatsvinden, in het geval de
schadestatistiek van Lessee of het schadeverloop van het voertuig naar het oordeel van de verzekeraar en/of Business Lease
daartoe aanleiding geeft.
7.4 Voorts is Business Lease gerechtigd de rentecomponent van leasecontracten overeenkomstig aan te passen indien de Overheid,
De Nederlandsche Bank of de Europese Centrale Bank een extra (liquiditeits) opslag op hun rentetarieven oplegt aan de commerciële banken ten einde effecten uit hoofde van financiële instabiliteit te neutraliseren. Een dergelijke aanpassing is van toepassing voor alle op dat moment reeds gesloten leasecontracten over de periode vanaf de aankondiging tot en met de intrekking
van deze maatregel.
7.5 Wijzigingen als hiervoor bedoeld zal Business Lease vanaf het moment waarop zij zijn opgetreden aan Lessee in het maandelijkse leasetarief doorberekenen of separaat aan Lessee in rekening brengen of zullen met Lessee worden verrekend aan het
einde van het leasecontract.
7.6 Indien blijkt dat het werkelijke aantal met het voertuig gereden kilometers meer dan 10% afwijkt van de oorspronkelijk overeengekomen jaarkilometrage, zal Business Lease gerechtigd zijn, maar niet eerder dan nadat tenminste 6 maanden verstreken
zullen zijn na de ingangsdatum van het leasecontract het jaarkilometrage, de leaseprijs per maand of per kilometer, als ook de
looptijd van het leasecontract, met terugwerkende kracht vanaf de ingangsdatum, aan te passen. Lessee zal Business Lease
alle medewerking geven bij een controle van de actuele kilometerstand. Tevens zal Lessee defecten aan de kilometerteller
binnen 24 uur – zon- en feestdagen niet meegerekend – schriftelijk aan Business Lease melden. Business Lease zal na overleg
met Lessee het aantal met de defecte kilometerteller gereden kilometers vaststellen.
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7.7 Indien Lessee verzoekt, nadat het voertuig is geleverd, om extra accessoires aan het voertuig te monteren zal Business Lease
na goedkeuring en montage, de accessoires in de investering van het voertuig opnemen en het leasetarief aanpassen voor de
resterende looptijd. Business Lease kan een ondergrens hanteren. In het geval dat de kosten van accessoires die op grond van
dit artikel worden gemonteerd die ondergrens niet te boven gaan, dan worden die kosten niet opgenomen in het leasetarief
maar in één keer volledig doorbelast aan Lessee.
7.8 Wijzigingen van het tarief volgend uit artikel 7.6 en 7.7 van deze Algemene Voorwaarden, zal Business Lease schriftelijk aan
Lessee bevestigen onder vermelding van het oude en het nieuwe leasetarief. Het verschil tussen beide tarieven wordt over de
gehele leaseperiode (dus vanaf de ingangsdatum) doorberekend waarbij het verschil in tarief over de reeds verstreken maanden
van de leaseperiode in één keer in rekening wordt gebracht bij Lessee.
8.

Afrekening verreden meer- / minderkilometers

8.1 De bij aanvang van de leaseperiode geldende verrekenprijs voor meer-/minderkilometers zal door Business Lease in het leasecontract worden vermeld. De verrekenprijs voor meer-/minderkilometers is alleen van toepassing indien de afwijking in het aantal
gereden kilometers niet meer bedraagt dan 10% van de oorspronkelijk overeengekomen jaarkilometrage. Bij afwijkingen groter
dan 10% van de oorspronkelijk overeengekomen jaarkilometrage is artikel 7.6 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
8.2 In het geval het werkelijk met het voertuig te rijden aantal kilometers minder dan de hiervoor genoemde 10% afwijkt van het voor
het leasecontract geldende jaarkilometrage zal afrekening naar keuze van Business Lease tussentijds of na afloop van het
leasecontract plaatsvinden.
9.

Betaling van de leasetermijnen

9.1 De leasetermijnen zijn door Lessee maandelijks bij vooruitbetaling per de eerste van iedere kalendermaand aan Business Lease
verschuldigd.
9.2 Indien de aflevering van het voertuig niet op de eerste dag van een kalendermaand plaatsvindt, zal Lessee over het resterende
gedeelte van die maand het leasetarief pro rata verschuldigd zijn. De eerste leasetermijn c.q. het corresponderende gedeelte
daarvan is Lessee per de afleveringsdatum van het voertuig verschuldigd.
9.3 Alle overige door Lessee op grond van het leasecontract aan Business Lease verschuldigde bedragen dienen op de vervaldag
van de betreffende factuur betaald te zijn. De datum van ontvangst van de betaling door Business Lease geldt als betaaldatum.
9.4 Lessee zal de leasetermijnen ook na expiratie van het leasecontract aan Business Lease verschuldigd blijven tot het moment
waarop hij het voertuig, alsmede alle daarbij en toebehorende zaken, zoals kentekenbewijzen, sleutels, reservesleutels, eventuele brandstofpas en dergelijke, heeft ingeleverd.
9.5 Lessee verplicht zich op eerste verzoek van Business Lease door ondertekening van een SEPA registratieformulier en het bijbehorende SEPA zakelijke doorlopende incassomachtigingsformulier Business Lease te machtigen, en zal deze machtiging
gedurende de looptijd van de mantelovereenkomst en de leasecontracten onverkort in stand houden. Alle door Lessee op grond
van bedoelde overeenkomsten aan Business Lease verschuldigde bedragen, inclusief kosten, schaden, boetes en dergelijke
worden van de op te geven bankrekening door middel van een automatische incasso geïncasseerd, tenzij een andere betaalmethode door partijen schriftelijk is overeengekomen. Lessee zal Business Lease bij verval of intrekking van de lopende SEPA
machtiging op eerste verzoek alle voor de SEPA incasso benodigde gegevens verstrekken en Business Lease de daartoe
benodigde bank- en of andere machtigingspapieren rechtsgeldig ondertekend ter hand stellen. Lessee zal zorg dragen dat zijn
bankrekening voldoende saldo zal hebben om Business Lease in staat te stellen de verschuldigde bedragen te incasseren. De
pre-notificatie voor het incasseren van de facturen wordt 14 kalenderdagen voor het incassomoment in de vorm van een factuur
aan lessee verzonden. In de pre-notificatie wordt elke keer het incassobedrag aangegeven en de datum waarop het geincasseerd zal worden. Dit zal omstreeks de vervaldatum plaatsvinden. In geval van vakantiedagen en of feestdagen kan het incassomoment, maximaal enkele dagen afwijken van de voorbedoelde termijn tussen de pre-notificatie en het incassomoment.Indien
de pre-notificatie, in voorkomend geval, of in gevallen waarbij de overeengekomen betaaltermijn dit niet toelaten minder dan 14
kalenderdagen voor het incassomoment wordt verzonden verklaart Lessee zich hierbij akkoord met een verkorte pre-notificatie
termijn.
9.6 Het is Lessee niet toegestaan ten aanzien van enig bedrag dat hij Business Lease op grond van de mantelovereenkomst of de
leasecontracten verschuldigd zal zijn, korting toe te passen, betaling op te schorten of deze te verrekenen.
9.7 Indien de betaling van een leasetermijn of enig ander op basis van de mantelovereenkomst of de leasecontracten door Lessee
verschuldigd bedrag niet uiterlijk op de vervaldatum is geschied, is Lessee, zonder dat een ingebrekestelling vereist zal zijn, in
verzuim en is Lessee vanaf de vervaldatum tot aan die der algehele betaling over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt gerekend. De door Business Lease alle in redelijkheid
gemaakte kosten ter verkrijging van betaling (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen de kosten voor het opstellen en
verzenden van aanmaningen, de kosten van het starten van incassotrajecten inclusief beslagleggingen en de kosten van juridische bijstand) komen voor rekening van de Lessee. Kosten derden om vorderingen te innen zullen door Business Lease worden
doorberekend aan Lessee, met een opslag van 50%.
10. Het gebruik
10.1 Het voertuig zal door Lessee en door haar aangewezen berijder als goed huurder worden gebruikt voor het doel waarvoor dit
bestemd en uitgerust is en conform de aanwijzingen van de fabrikant of importeur van het voertuig, zoals deze zijn opgenomen
en vermeld in de daarbij behorende instructieboekjes. Indien het voertuig een (semi) elektrische auto is, zal Lessee en door haar
aangewezen berijder zorgdragen voor het opladen en goed onderhouden van zowel het voertuig als laadvoorziening(en). Bij een
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(semi) elektrische auto dient deze zoveel mogelijk elektrisch te rijden en het gebruik van de brandstofmotor of generator tot een
minimum te worden beperkt, zodat het economisch voordeel voor de Lessee wordt gemaximaliseerd. Het risico van het gebruik
van het voertuig komt gedurende de gehele looptijd van het leasecontract voor rekening van Lessee.
10.2 In ieder geval zal het voor het voertuig vastgestelde laadvermogen of gewicht niet mogen worden overschreden en zal het
voertuig niet mogen worden gebruikt voor snelheidsproeven, prestatieritten, rijonderricht of vervoer van gevaarlijke of schadelijke
stoffen en dergelijke. Het voertuig zal, behoudens voor zover zulks inherent is aan de normale bedrijfsuitoefening door Lessee,
niet worden gebruikt voor vervoer van personen en of goederen tegen betaling.
10.3 Het voertuig zal evenmin worden gebruikt voor doeleinden, op een wijze of in een gebied, waarvoor de verzekering van het
voertuig geen volledige dekking biedt.
10.4 Lessee zal erop toezien dat de berijder van het voertuig in het bezit is van een voor dat type voertuig geldig rijbewijs. Voorts zal
Lessee Business Lease zo spoedig mogelijk schriftelijk informeren omtrent wijzigingen die zich voordoen met betrekking tot de
persoon van de berijder van het voertuig. Lessee is verantwoordelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de mantelovereenkomst, het leasecontract en de Algemene Voorwaarden door de berijder.
10.5 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Business Lease is het Lessee niet toegestaan veranderingen, reclameschilderingen of beletteringen, een op- of aanbouw, of accessoires op of aan het voertuig aan te brengen. De kosten en risico’s
verbonden aan bedoelde veranderingen of het aanbrengen van zaken die op grond van het leasecontract daartoe niet behoren
en het na afloop daarvan in de oorspronkelijke staat terugbrengen van het voertuig, zijn voor rekening van Lessee.
10.6 Lessee zal Business Lease vrijwaren en haar op eerste verzoek schadeloos stellen voor alle kosten, schade, boetes, administratieve heffingen en andere aanspraken terzake van overtreding van wettelijke en andere geldende bepalingen met betrekking
tot de staat en het gebruik van het voertuig. Hieronder wordt uitdrukkelijk mede begrepen de schade die Business Lease lijdt als
gevolg van inbeslagname of verbeurdverklaring van het voertuig. Voorts zal Lessee zorg dragen voor doelmatige beveiliging van
het voertuig tegen diefstal, joyriding, brand en beschadiging en zal hij de door de cascoverzekeraar of de terzake daarvan door
Business Lease gegeven aanwijzingen en instructies stipt opvolgen. Zo zal Lessee er voor zorg dragen dat wanneer het voertuig
geparkeerd of gestald staat dit steeds adequaat zal zijn afgesloten en dat sleutels en kentekenbewijzen zorgvuldig worden
bewaard.
10.7 Het is Lessee niet toegestaan het voertuig te vervreemden, verpanden of anderszins te bezwaren, noch het voertuig zonder
daartoe de voorafgaande schriftelijke toestemming van Business Lease verkregen te hebben, te verhuren of op enigerlei andere
wijze aan derden in gebruik te geven.
10.8 Kosten of gelden die Lessee in verband met het voertuig of het gebruik daarvan aan derde(n) heeft te betalen, zal hij steeds
tijdig voldoen, bij gebreke waarvan Business Lease gerechtigd zal zijn deze namens Lessee aan die derde(n) te betalen. In dat
geval is Lessee verplicht het door Business Lease betaalde, vermeerderd met de administratiekosten, op eerste verzoek aan
haar te vergoeden.
10.9 Verhindering van Lessee om het voertuig te gebruiken zal geen invloed hebben op de verschuldigdheid van de leasetermijnen,
terwijl een dergelijke omstandigheid of het feit dat het voertuig niet juist functioneert Lessee evenmin het recht geeft enige
betalingsverplichting jegens Business Lease op te schorten of te staken, het leasecontract te ontbinden of schadevergoeding
van Business Lease te vorderen.
10.10 Business Lease heeft het recht het voertuig te allen tijde te (doen) inspecteren en alle documenten, die betrekking hebben op
het voertuig, ter inzage te verkrijgen. Lessee zal Business Lease en/of bevoegde autoriteiten op eerste verzoek in staat stellen,
na overleg met Lessee, het voertuig te bezichtigen of te inspecteren op een door Business Lease respectievelijk door de bevoegde autoriteiten aan te wijzen plaats en tijd.
11. Onderhoud en reparatie
11.1 Lessee zal erop toezien dat het voertuig steeds in goede staat zal verkeren, zulks overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen en de daartoe door de fabrikant of importeur van het voertuig gegeven richtlijnen zoals voorgeschreven of geadviseerd in
de daarbij behorende onderhouds- en/of instructieboekjes. Onder het vorenstaande is mede begrepen het dagelijks onderhoud
van het voertuig, waarbij Lessee er met name op toe zal zien dat het waterpeil en de olie-, koel- en remvloeistoffen, alsmede de
spanning van de banden steeds op het vereiste niveau zullen zijn en dit waar nodig op peil brengen en eventuele kapotte of
versleten lampjes, zekeringen, ruitenwissers en dergelijke tijdig vervangen.
11.2 Indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat en waar nodig periodiek, zal Lessee het voertuig voor zijn kosten (tenzij inbegrepen in het leasetarief) tijdig laten controleren of keuren door een daartoe door Business Lease aangewezen en van overheidswege goedgekeurde / erkende instelling of bedrijf. Eventueel geconstateerde gebreken zal Lessee overeenkomstig het
bepaalde in dit artikel zo spoedig mogelijk laten herstellen.
11.3 Onderhoudswerkzaamheden en reparaties zullen steeds worden uitgevoerd door een door Business Lease aangewezen autobedrijf. Herstel van schaden mag eveneens uitsluitend plaatsvinden in door Business Lease daartoe aangewezen schadeherstelbedrijven. Het autobedrijf / schadeherstelbedrijf moet daarbij op de hoogte worden gesteld dat het voertuig eigendom is van
Business Lease en vooraf toestemming vragen aan Business Lease voor de uit te voeren werkzaamheden.
11.4 De kosten van regulier onderhoud en reparatie, inclusief vervanging van onderdelen en banden in geval van normale slijtage en
of mechanische gebreken, komen indien en voor zover deze in het leasetarief zijn inbegrepen en er is voldaan aan artikel 11 lid
3 van deze Algemene Voorwaarden, voor rekening van Lessor. Kosten van onderhoud en reparatie ontstaan door niet normale
slijtage, onoordeelkundig gebruik, nalatigheid, misbruik van het voertuig of in het geval de kosten van onderhoud en reparatie
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in strijd met artikel 11 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden zijn gemaakt, komen steeds voor rekening van Lessee, waarbij
Business Lease tevens gerechtigd is bij structurele afwijkingen in het onderhoud het ouderhoudscijfer aan te passen. Hetzelfde
geldt voor de kosten van herstel van schade, voor zover deze niet of niet volledig door een verzekering zijn gedekt. Eventuele
meerkosten ontstaan door het verrichten van werkzaamheden buiten de reguliere werkplaatsuren, komen voor rekening van
Lessee. De kosten van het dagelijks onderhoud, inclusief wassen en poetsen, als ook die van onderhoud en reparatie aan
onderdelen, accessoires of opties die niet in de investering en derhalve het leasetarief zijn inbegrepen, alsmede stallings-, parkeer- en tolgelden, etc. komen in ieder geval en steeds voor rekening van Lessee. Indien tussen partijen verschil van inzicht
ontstaat omtrent de oorzaak van het ontstaan, de te verrichten onderhouds- of reparatiewerkzaamheden en derhalve voor wiens
rekening en risico deze werkzaamheden komen, zal Business Lease daartoe een onafhankelijk expertisebureau kunnen inschakelen. De kosten van deze expertise komen voor rekening van de daarbij (het meest) in het ongelijk gestelde partij.
11.5 Indien kosten van onderhoud of reparatie noodzakelijkerwijs in het buitenland moeten worden gemaakt, zal Lessee daartoe
steeds de voorafgaande (telefonische) toestemming van Business Lease moeten hebben verkregen en zal Lessee de factuur
op naam van Business Lease laten opmaken doch deze eerst zelf betalen, waarna Business Lease de kosten na ontvangst van
het origineel van die factuur, onder aftrek van de berekende omzetbelasting aan Lessee zal vergoeden.
11.6 In geval zal blijken dat de kosten van onderhoud van het voertuig onevenredig afwijken van de daarvoor geschatte kosten, zal
Business Lease bevoegd zijn het aan Lessee in gebruik gegeven voertuig tijdelijk of permanent te vervangen door een voertuig
van gelijk of nagenoeg gelijk type als het te vervangen voertuig. Door Lessee met toestemming van Business Lease aangebrachte accessoires zal Business Lease in dat geval voor haar eigen rekening laten overplaatsen.
11.7 Het onderhoud, reparatie en vervanging van opbouw, inrichting en aanpassingen van voertuigen gedaan door andere partijen
dan de fabrikant van het voertuig, komen niet in aanmerking voor reparatie en onderhoud. Voor deze werkzaamheden is geen
reservering in het reparatie en onderhoudscijfer getroffen en maakt geen deel uit van de leaseprijs van het desbetreffende
voertuig. Eventuele kosten voor onderhoud, reparatie of vervanging komen voor rekening van Lessee, tenzij Lessee schriftelijk
bij aanvang van het contract met Business Lease anders overeenkomt.
12. Onderhoudsmodule
12.1 De door Lessee geleasete voertuig(en) zijn voorzien van een dongel, hierna te noemen: onderhoudsmodule. Deze onderhoudsmodule wordt gebruikt om invulling te geven aan de onderhoudsverplichtingen van Lessee zoals bepaald in met name (maar
niet uitsluitend) artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden. Het gebruik van de onderhoudsmodule ontslaat Lessee niet van
zijn verplichtingen ten aanzien van het tijdig laten uitvoeren van onderhoud en reparaties. De onderhoudsmodule dient slechts
ter ondersteuning van deze verplichtingen.
12.2 Met behulp van de onderhoudsmodule worden motorgegevens van de voertuigen op afstand uitgelezen door Business Lease
of een door haar ingeschakelde derde. De uitgelezen gegevens worden gebruikt om de berijder(s) proactief te benaderen voor
onderhoud. Business Lease stelt een digitale omgeving beschikbaar met behulp waarvan de berijder(s) afspraken voor reparatie
en onderhoud rechtstreeks bij een door Business Lease aangewezen autobedrijf kan worden ingepland. In het geval de digitale
omgeving wegens storing niet beschikbaar is, dan kan Lessee of de berijder contact opnemen met Business Lease.
12.3 De volgende gegevens worden uitgelezen:
•
Kilometerstand van het voertuig
•
MIL-meldingen (verstoring van het motormanagement)
•
Onderhoudsmeldingen
Business Lease benadrukt dat er geen persoonsgegevens of privacygevoelige gegevens (zoals bijvoorbeeld de locatie van het
betreffende voertuig) worden uitgelezen met de onderhoudsmodule. Desalniettemin is Lessee te allen tijde gerechtigd een
overzicht van de bij Business Lease geregistreerde gegevens op te vragen en daarvan correctie of wijziging verzoeken.
12.4 Lessee dient er voor zorg te dragen dat de onderhoudsmodules te allen tijde naar behoren blijven functioneren en dat de
berijders medewerking verlenen aan het vervangen of herinstalleren indien Business Lease van mening is dat dat nodig is. In
het geval een onderhoudsmodule niet naar behoren functioneert dient Lessee dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 24
uur na ontdekking van het disfunctioneren aan Business Lease te melden. Indien herinstallatie of vervanging van de onderhoudsmodule noodzakelijk is geworden door het handelen of nalaten van Lessee of de berijder, dan komen de kosten daarvan
voor rekening van Lessee.
12.5 Indien Lessee ander producten bij Business Lease wenst af te nemen, die door middel van de onderhoudsmodule, modulair
gefaciliteerd kunnen worden dan kan Lessee hiertoe een verzoek indienen bij Business Lease. Business Lease zal dan een
addendum op de mantelovereenkomst en de onderliggende leasecontracten voorleggen, waarin deze producten worden overeengekomen. Als het addendum door partijen is overeengekomen en ondertekend.zullen de aanvullende producten ter beschikking worden gesteld.
13. Verzekering, schade of diefstal
13.1 Behoudens in het geval de kosten voor bepaalde verzekeringen van het voertuig in het leasetarief zijn inbegrepen, zal Lessee
voor eigen rekening het voertuig over de gehele looptijd van het leasecontract verzekeren en verzekerd houden tegen de risico’s
van cascoschade en wettelijke aansprakelijkheid. Lessee zal de verzekering(en) sluiten op voorwaarden en condities, alsmede
bij een verzekeraar ten genoegen van Business Lease. Afschrift van het betreffende polisblad en de verzekeringsvoorwaarden
zal Lessee op eerste verzoek aan Business Lease doen toekomen.
13.2 Indien Lessee het cascorisico van het voertuig zelf verzekert, zal hij ter keuze van Business Lease de rechten uit bedoelde
verzekering door middel van het daarvoor bij Business Lease gehanteerde formulier aan haar cederen, waarbij de verzekeraar
voormelde cessie vooraf zal hebben te erkennen, dan wel door de verzekeraar in de betreffende polis een door Business Lease
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goed te keuren financieringsclausule laten opnemen, waarbij Business Lease als meest begunstigde verzekerde zal worden
aangemerkt ten aanzien van de eventueel met betrekking tot cascoschade uit te keren schadepenningen. Indien de verzekeraar
niet binnen 60 dagen na melding van het voorval waarvoor uikering zal moeten plaatsvinden uitkeert, zal de vordering van
Business Lease op de verzekeraar automatisch overgaan naar een vordering op Lessee. Lessee wordt hier achteraf middels de
betreffende factuur over geïnformeerd. Door Business Lease ontvangen gelden van Lessee met betrekking tot deze vordering
worden gecrediteerd op het moment dat Business Lease alsnog de gelden van de verzekeraar ontvangt.
13.3 Lessee is verplicht om indien de verzekeraar de nietigheid van een verzekeringsovereenkomst voor een voertuig inroept of een
dergelijke verzekering voortijdig beëindigt of royeert, dan wel zijn verplichtingen daaruit opschort of die verzekering anderszins
eindigt, Business Lease daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Business Lease is gerechtigd alsdan zelf een verzekering
voor het voertuig af te sluiten en de kosten daarvan aan Lessee door te berekenen. Lessee blijft aansprakelijk voor de vergoeding
van de schade die ten tijde van deze periode wordt veroorzaakt aan derde(n), aan Business Lease en aan het voertuig, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
13.4 In het geval de kosten van verzekering van het voertuig in het leasetarief zijn begrepen, zal Business Lease de risico’s van
wettelijke aansprakelijkheid, alsmede die van cascoschade verzekeren bij een verzekeraar ter keuze van Business Lease. Business Lease zal evenwel gerechtigd zijn de risico’s met betrekking tot cascoschades voor eigen rekening te nemen. De verzekeringsvoorwaarden liggen ten kantore van Business Lease ter inzage en zullen op eerste verzoek en kosteloos aan Lessee
worden toegezonden. In geval Business Lease de risico’s van cascoschade zelf draagt, zullen de voorwaarden van de cascoverzekering van de verzekeraar die de risico’s van wettelijke aansprakelijkheid van het betreffende voertuig dekt op vergelijkbare
wijze van toepassing zijn op die van cascoschade. Bij wijziging van de verzekeringsvoorwaarden gelden jegens Lessee de
gewijzigde voorwaarden. Business Lease zal de wijzigingen met betrekking tot de verzekeringsvoorwaarden op verzoek aan
Lessee mededelen.
13.5 Lessee zal alle in de verzekeringsovereenkomst gestelde voorwaarden stipt naleven. Zo zal Lessee binnen 24 uur – zon- en
feestdagen niet meegerekend – bij Business Lease melding maken van iedere schade overkomen aan of veroorzaakt door het
voertuig. Het vorenstaande geldt in gelijke zin indien het voertuig wordt gestolen of om andere redenen uit de macht van Lessee
raakt. Daartoe zal Lessee zo spoedig mogelijk en in ieder geval op eerste verzoek van Business Lease een volledig en leesbaar
ingevuld schadeaangifteformulier in duplo, vergezeld van beschikbare getuigenverklaringen en andere bescheiden, alsmede –
indien beschikbaar – een proces-verbaal c.q. politierapport aan Business Lease doen toekomen. Lessee dient bij diefstal en
vermissing zelf zoveel mogelijk actie te ondernemen om het voertuig op te sporen, waaronder het doen van aangifte bij de politie.
Alle kosten die voor Business Lease ontstaan, doordat Lessee zijn verplichtingen uit dit artikel niet nakomt, komen ten laste van
Lessee. De schade die Business Lease lijdt door diefstal of vermissing van een voertuig komt in ieder geval voor rekening van
Lessee indien Lessee Business Lease niet alle sleutels en kentekenbewijzen van dat voertuig kan overleggen.
13.6 Lessee zal, ongeacht of het voertuig door hemzelf of door Business Lease is verzekerd, de instructies van Business Lease ten
aanzien van schadetaxatie en herstel van het voertuig stipt opvolgen. Lessee zal er voor zorg dragen dat een schade zo spoedig
mogelijk doch in ieder geval uiterlijk binnen 60 dagen na het ontstaan daarvan hersteld zal zijn door een daartoe door Business
Lease aan te wijzen autoschadeherstelbedrijf.
13.7 Voor zover schade aan het voertuig en/of diefstal van het voertuig niet vallen onder de dekking van de verzekering, komt de
daaruit voortvloeiende schade voor rekening van Lessee. Voor vaststelling van de hoogte van de schade wordt uitgegaan van
de waarde die het voertuig op het moment van optreden van de schade en/of diefstal zal hebben volgens de administratie van
Business Lease, zulks verminderd met de eventueel door Business Lease van de verzekeraar ontvangen schadepenningen.
Indien Business Lease het cascorisico zelf draagt, zal de hoogte van de uitkering die op basis van de betreffende polis haar
anders zou worden gedaan, te verminderen met de eventuele netto verkoopopbrengst van het voertuig dienen als grondslag
voor het door Lessee aan Business Lease tenminste te vergoeden bedrag. Indien Lessee het voertuig zelf heeft verzekerd is
Business Lease gerechtigd een redelijke servicevergoeding aan Lessee in rekening te brengen voor de afhandeling van de
schade.
13.8 Business Lease zal per gemelde schade een eigen risico aan Lessee doorberekenen. Indien de schade daadwerkelijk is verhaald
op een derde zal het door Lessee betaalde eigen risico worden gecrediteerd. De hoogte van het eigen risico is gelijk aan het
tarief wat verzekeraars in het algemeen hanteren. Business Lease is gerechtigd om het eigen risico bedrag voor toekomstige
schades aan te passen. Business Lease zal Lessee hiervan vooraf onder opgave van redenen informeren. Business Lease kan
tevens een afwijkend eigen risico in rekening brengen als Lessee enige verplichting van welke aard dan ook niet is nagekomen.
14. Vervangend vervoer en huurauto.
14.1 Door Business Lease zal op verzoek van Lessee een vervangend voertuig (naar keuze van Business Lease) ter beschikking
worden gesteld voor de periode dat het betreffende geleaste voertuig niet beschikbaar is. Deze regeling geldt alleen voor personenauto’s en bestelauto’s met een GVW (gross vehicle weight) tot maximaal 3500 kg. Lessee dient aan Business Lease te
berichten, indien hij van een vervangend voertuig gebruik wenst te maken. Eventuele extra kosten vanwege afwijkende brandstof
en/of afwijkend verbruik komen voor rekening van Lessee.
14.2 Indien Lessee het vervangend voertuig niet langer gebruikt, dient hij dit terstond op de daarvoor geldende wijze af te melden bij
de verhuurder van wie Business Lease dit voertuig tijdelijk heeft ingehuurd.
14.3 Indien in het leasetarief een reservering voor vervangend vervoer is inbegrepen zullen de kosten van het vervangende voertuig
worden verrekend met de terzake opgebouwde reservering. De met betrekking tot deze reservering optredende voor- of nadelige
afwijkingen worden aan het einde van de leaseperiode tussen partijen verrekend. Gedurende de periode dat het vervangend
vervoer beschikbaar is voor Lessee loopt het leasecontract door en is Lessee verplicht de leasetermijnen te blijven betalen.
Indien het vervangend vervoer wordt gebruikt terwijl het voertuig weer beschikbaar is, dan komen de kosten voor het vervangend
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vervoer vanaf het moment dat het voertuig weer beschikbaar was, te allen tijde voor rekening van Lessee. Kilometers die met
het vervangend vervoer zijn afgelegd, worden beschouwd als afgelegd met het geleasete voertuig
14.4 Indien de reservering voor vervangend vervoer niet in het leasetarief is begrepen, zal Business Lease in voorkomende gevallen
de kosten voor vervangend vervoer aan Lessee doorberekenen.
14.5 Op verzoek van Lessee kan Business Lease een huurauto ter beschikking stellen, bijvoorbeeld als voorloopauto of als extra
inzet. Voor elke huurauto zal een huurperiode en prijs vóór levering van de auto nader overeengekomen worden. Voor het
gebruik van een huurauto geldt de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden en de leveringsvoorwaarden van de verhuurmaatschappij die eigenaar is van het bewuste voertuig.
15. Brandstofkosten
15.1 Indien de kosten van brandstof (daaronder mede begrepen de kosten voor het opladen van (semi-)elektrische voertuigen) in het
leasetarief zijn inbegrepen, zal dit op voorschotbasis plaatsvinden. Een opgave van de brandstofkosten zoals opgenomen in het
leasecontract, betreft slechts een indicatie van de te verwachten kosten berekend op basis van de op dat moment bekende
gegevens.
15.2 Het voorschotbedrag kan op ieder moment tijdens de looptijd van het leasecontract worden aangepast aan de gewijzigde brandstofprijzen, het met het voertuig te rijden aantal kilometers, alsmede aan het daadwerkelijke verbruik. Periodiek wordt het saldo
tussen berekende voorschotbedragen en alle werkelijk gemaakte kosten door Business Lease met Lessee afgerekend.
15.3 Lessee zal ervoor zorg dragen dat de gebruiker van de brandstofkaart zorgvuldig met het betaalmiddel omgaat. Het risico van
het gebruik, inclusief dat van verlies, diefstal of misbruik van de brandstofkaart is zowel gedurende de looptijd van het leasecontract als op enig moment nadien voor rekening van Lessee. Lessee zal Business Lease onverwijld, doch in ieder geval binnen
24 uur na ontdekking van een feit als hiervoor bedoeld telefonisch op de hoogte stellen en deze melding direct aan Business
Lease schriftelijk bevestigen. Lessee vrijwaart Business Lease voor iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het onjuist of
ondoelmatig gebruik van de brandstofkaart.
15.4 Business Lease is gerechtigd zonder verdere aankondiging alle brandstofkaarten in bezit van Lessee voor gebruik te blokkeren
indien zich met betrekking tot Lessse een situatie voor doet als bedoeld in artikel 18.2 of bij een vermoeden van misbruik.
16. Personen ongevallen inzittenden verzekering / schade verzekering inzittenden.
16.1 In het geval de kosten van verzekering personen ongevallen inzittenden (POI) en/of schade verzekering inzittenden (SVI) in het
leasetarief zullen zijn begrepen, zal Business Lease de betreffende risico’s verzekeren bij één of meerdere verzekeraars ter
keuze van Business Lease. De verzekeringsvoorwaarden liggen ten kantore van Business Lease ter inzage en zullen op eerste
verzoek en kosteloos aan Lessee worden toegezonden. Een POI- verzekering zal ongeacht het werkelijke aantal zitplaatsen van
het voertuig steeds standaard betrekking hebben op maximaal 5 inzittenden, inclusief de berijder.
17. Reservering minischaden
17.1 De bedragen voor schaden kleiner dan of gelijk aan het eigen risicobedrag van de cascoverzekering, worden in het geval in het
leasetarief een bedrag voor reservering minischaden is inbegrepen, tussen partijen verrekend met het bedrag van de opgebouwde reservering.
17.2 Indien de reservering minischaden niet in het leasetarief is begrepen, zal Business Lease de eigen risico bedragen per geval
doorberekenen.
18. Voortijdige beëindiging
18.1 Het leasecontract eindigt als de looptijd is verstreken en het voertuig, met alle bijhorende bescheiden is geretourneerd aan
Business Lease op een door Business Lease aangegeven adres.
18.2 Business Lease heeft het recht (maar niet de plicht) de mantelovereenkomst en/of één of meerdere leasecontracten bij aangetekend schrijven, met onmiddellijke ingang en zonder dat daartoe enige in gebreke stelling en of rechterlijke tussenkomst nodig
zal zijn, te beëindigen, indien:
•
Lessee in staat van faillissement is verklaard, hij surseance van betaling heeft aangevraagd, dan wel ten aanzien van hem
de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is geworden;
•
Lessee een besluit heeft genomen tot staking of liquidatie van de bedrijfsactiviteiten, dan wel hiertoe feitelijk overgaat;
•
Lessee anderszins op enigerlei wijze het vrije beheer of de beschikking over zijn zaken of vermogen verliest, dan wel één
of meerdere voertuigen van overheidswege worden gevorderd;
•
Lessee als bedrijf wordt ontbonden of als persoon overlijdt;
•
Er een wijziging plaatsvindt in de directe of indirecte zeggenschap van Lessee;
•
Lessee zich definitief in het buitenland vestigt;
•
Lessee haar rechtsvorm wijzigt, zonder voorafgaande schriftelijke overeenstemming met Business Lease.
•
Lessee in strijd handelt met enige verplichting uit de mantelovereenkomst of een leasecontract, daaronder begrepen een
betalingsverplichting, of een dergelijke verplichting niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, na hiertoe bij aangetekend schrijven met bewijs van verzending met een termijn van 5 dagen te zijn gesommeerd;
•
Het schadeverloop ertoe leidt dat het cascorisico niet langer voor rekening van Business Lease kan komen of Lessee niet
voldoet aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden;
•
Er sprake is van een vermindering van de door Business Lease bedongen zekerheden.
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18.3 Wanneer Business Lease gebruik maakt van haar bevoegdheid om de mantelovereenkomst en/of één of meerdere leasecontracten te beëindigen, zal Lessee niet langer gerechtigd zijn de betreffende voertuigen te gebruiken en zal hij deze onverwijld
dienen in te leveren conform het daartoe bepaalde in artikel 19. Tevens heeft Business Lease als dan recht op vergoeding van
alle schade, kosten en interesten, van welke aard ook (ondermeer bestaande uit het verschil tussen de contractwaarde en de
handelswaarde van het voertuig, de kosten voor beëindiging van de onderliggende financiering en de contante waarde van de
brutomarges uit de nog niet vervallen termijnen tot de oorspronkelijke eind datum van het contract). Business Lease zal nimmer
gehouden zijn tot enige schadevergoeding aan Lessee en/of berijder(s) bij beëindiging conform artikel 18.2 van deze Algemene
Voorwaarden.
18.4 Indien Lessee één of meerdere leasecontracten voortijdig wenst te beëindigen zal Lessee daartoe een verzoek indienen bij
Business Lease. Business Lease zal een opgave verstrekken van de afkoopkosten per leasecontract. Nadat tussen Lessee en
Business Lease schriftelijk overeenstemming bereikt is over de kosten voor afkoop en de datum waarop het betreffende leasecontract voortijdig wordt beëindigd zal Lessee zorg dragen voor retournering van het voertuig op het door Business Lease aangegeven adres, conform het bepaalde in het volgende artikel.
19. Teruggave van voertuigen
19.1 Bij het einde van een leasecontract of in geval van voortijdige beëindiging, zal Lessee het betreffende voertuig aan Business
Lease teruggeven op een daartoe door Business Lease nader te bepalen plaats.
19.2 Het voertuig zal door Lessee worden teruggegeven in de staat waarin dit bij aflevering verkeerde, behoudens gebruikelijke
slijtage en veroudering, en met alle daar bij- en toebehorende zaken zoals meegeleverde opties en accessoires, kentekenbewijzen en sleutels, eventuele brandstofpassen en dergelijke. Accessoires die niet zijn inbegrepen in het leasecontract en die met
toestemming van Business Lease zijn aangebracht mogen door Lessee worden verwijderd, echter alleen wanneer verwijdering
geen beschadiging of waardevermindering tot gevolg heeft, zulks naar oordeel van Business Lease.
19.3 Bij de teruggave van het voertuig zal door Business Lease of een door haar daartoe aan te wijzen derde een innamerapport
opgemaakt en ondertekend worden. Het innamerapport wordt tevens door of namens Lessee ondertekend. Indien het innamerapport wordt ondertekend door een berijder van het voertuig, geldt dit als ondertekening door Lessee. . Uit dit rapport zal de
staat van het voertuig op het moment van inlevering dienen te blijken. Ingeval ondertekening van het innamerapport aan de zijde
van Lessee uitblijft, zal Business Lease het innamerapport opmaken en Lessee hierover informeren. Lessee heeft alsdan geen
recht op garantie, korting of bezwaar tegen in het innamerapport vastgelegde geconstateerde schades.
19.4 Business Lease is gerechtigd de kosten van herstel of de waardevermindering ontstaan door niet gemelde, niet herstelde of nietdeugdelijk herstelde schade, onzorgvuldig of onjuist gebruik, niet ingeleverde toebehoren en voertuigdocumenten, dan wel niet,
niet volledig of niet juist uitgevoerd onderhoud, die na inlevering van het voertuig worden geconstateerd aan Lessee door te
berekenen. De kosten van eventueel niet verwijderde reclame, reclame-beschilderingen, benamingen, bestickeringen en dergelijke komen eveneens voor rekening van Lessee, tenzij deze kosten expliciet zijn opgenomen in het leasetarief. Alle kosten die
voor Business Lease ontstaan doordat Lessee zijn verplichtingen uit dit artikel niet tijdig of niet volledig nakomt, komen ten laste
van Lessee.
20. Kosten
20.1 Alle kosten die Business Lease moet maken om haar rechten uit de mantelovereenkomst of de leasecontracten, dan wel de op
basis daarvan aan Lessee ter beschikking gestelde voertuigen, zeker te stellen of uit te oefenen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen geheel voor rekening van Lessee. Voormelde kosten nemen een aanvang bij sommatie door Business
Lease.Ter dekking van de kosten voor Business Lease zullen de kosten van derden worden verhoogd met 50%, die eveneens
aan Lessee worden doorberekend.
21. Aansprakelijkheid
21.1 Op grond van de door Lessee ondertekende mantelovereenkomst is hij jegens Business Lease tevens hoofdelijk aansprakelijk
voor de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit alle daaronder te sluiten leasecontracten, zelfs in het geval hij het
betreffende leasecontract of de orderbevestiging niet zelf heeft medeondertekend. Indien meerdere (rechts)personen als Lessee
optreden, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de juiste en tijdige nakoming van alle voor Lessee uit de mantelovereenkomst en/of de op basis daarvan af te sluiten leasecontracten voortvloeiende verplichtingen, waaronder mede inbegrepen alle
kosten en schaden verbandhoudende met een niet correcte nakoming van die overeenkomsten.
21.2 Een eventueel uitstel van betaling, ontslag uit de hoofdelijkheid, afstand om niet of schuldvernieuwing die aan één of meerdere
hoofdelijk mededebiteuren wordt verleend, zal alleen gelden indien schriftelijk overeengekomen voor de betreffende schuldenaar
en laat onverlet de verplichtingen van alle overige hoofdelijk mededebiteuren.
21.3 Een hoofdelijk mededebiteur blijft volledig en voor het totaal aansprakelijk ook indien de looptijd of de voorwaarden van de
mantelovereenkomst respectievelijk de leasecontracten worden gewijzigd of aangepast en hij daaraan niet expliciet zijn medewerking of toestemming heeft verleend.
21.4 Schade of (extra) kosten in welke vorm dan ook, die het gevolg zijn van vertraging in de aflevering van het voertuig, dan wel
delen daarvan, en/of als gevolg van het niet of niet naar verwachting functioneren van het door Lessee bestelde voertuig komen
niet voor rekening van Business Lease.
21.5 Business Lease is nimmer aansprakelijk en/of gehouden tot enige vorm van schadevergoeding voor directe, indirecte of immateriële schade of kosten uit welke hoofde dan ook aan de zijde van Lessee, berijders en/of derden veroorzaakt door het voertuig,
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door de werking van het voertuig of het (gedeeltelijk) disfunctioneren van het voertuig. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade, winstderving en/of gemiste besparingen is uitgesloten. Lessee vrijwaart Business Lease voor aanspraken van berijders
en/of derden.
21.6 In afwijking van het in het vorige lid bepaalde geldt dat, indien uit de mantelovereenkomst en/of leasecontract(en) blijkt dat
bepaalde schade ten behoeve van Lessee aanvullend en specifiek is verzekerd, Business Lease aan Lessee het bedrag vergoedt dat de verzekeraar aan Business Lease heeft uitgekeerd.
21.7 Lessee conformeert zich aan de eventuele garantievoorwaarden van de fabrikant, importeur of dealer, welke ook gelden voor
Business Lease. Lessee heeft bij Business Lease derhalve nimmer meer garantie te vorderen dan Business Lease zelf bij de
fabrikant, importeur of dealer te vorderen heeft.
22. Eigendom en overdraagbaarheid
22.1 Business Lease is en blijft eigenaar van de voertuigen die zij krachtens de op basis van deze mantelovereenkomst af te sluiten
leasecontracten aan Lessee ter beschikking zal stellen, behoudens voor het geval het in casu leasecontracten betreft tot beheer.
Het kenteken van het voertuig zal naar keuze van Business Lease op naam van Lessee, de feitelijk gebruiker, de berijder, dan
wel Business Lease zelf, worden gesteld. Business Lease zal te allen tijde gerechtigd blijven het kenteken voor de resterende
duur van het leasecontract op haar naam over te laten schrijven.
22.2 Lessee is verplicht tegenover derden, die aanspraak of rechten op de voertuigen laten gelden of daarop beslag leggen, onverwijld
kennis te geven van de eigendomsrechten van Business Lease en Business Lease daarvan direct schriftelijk op de hoogte te
stellen. Zodra haar dit noodzakelijk of wenselijk voorkomt, zal Business Lease gerechtigd zijn haar eigendomsrechten met betrekking tot die voertuigen zelf kenbaar te maken en te doen laten gelden. De hieraan verbonden kosten komen, wanneer de
aanleiding daarvoor aan Lessee is toe te rekenen, voor zijn rekening.
22.3 Lessee is niet bevoegd zonder daartoe de voorafgaande schriftelijke toestemming van Business Lease, zijn rechten voortvloeiende uit de mantelovereenkomst of de leasecontracten aan derde(n) over te dragen.
22.4 Business Lease is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen, dan wel haar gehele rechtsverhouding voortvloeiende uit de
mantelovereenkomst en/of de leasecontracten, als ook de eigendom van de betreffende voertuigen aan derde(n) over te dragen,
dan wel de bedoelde rechten aan derde(n) te verpanden. Lessee verklaart door ondertekening van de mantelovereenkomst
respectievelijk het betreffende leasecontract, voor zover nodig reeds bij voorbaat, akkoord te gaan met en zijn medewerking te
verlenen aan een dergelijke overdracht, contractoverneming of verpanding.
23. Belastingen
23.1 Voertuigen die Business Lease ten behoeve van het leasecontract met Lessee bestelt, zijn onderhevig aan Belasting Personenvoertuigen en Motorrijtuigen (BPM). In de regel wordt deze belasting in de investering meegefinancierd en afgeschreven conform
de daartoe wettelijk vastgestelde tabel. Mocht Lessee recht hebben op restitutie van BPM dan zal Business Lease de BPM bij
aanvang van het contract aan Lessee doorberekenen. Ingeval Business Lease de restitutie verzorgt dan zal Lessee Business
Lease van de hiertoe noodzakelijke informatie voorzien. Lessee blijft aansprakelijk voor de BPM totdat Business Lease de BPM
heeft ontvangen. Lessee zal Business Lease een rente- en kostenvergoeding compenseren, waarvoor Business Lease een
factuur op naam van Lessee zal opmaken.
23.2 De door Business Lease verzorgde diensten zijn onderhevig aan omzetbelasting. Alle doorberekeningen en facturen van Business Lease worden verhoogd met omzetbelasting. Een aantal elementen uit de lease zijn vrijgesteld van omzetbelasting, voor
het geval het zogenaamde doorlopende posten betreffen, zoals WA-verzekering, BPM-afschrijving en houderschapsbelasting.
Op verzoek van Lessee kan Business Lease deze componenten apart specificeren en vrij van omzetbelasting factureren. Lessee
blijft in deze gevallen aansprakelijk voor eventuele correctie en naheffing.
24. Kostenplaatsen
24.1 Op verzoek van Lessee zal Business Lease onder de mantelovereenkomst kostenplaatsen kunnen openen voor met Lessee
gelieerde groepsondernemingen. Indien Business Lease een dergelijk verzoek honoreert en een kostenplaats opent, zal de
betreffende onderneming Lessee naar Business Lease toe zelfstandig kunnen vertegenwoordigen en in naam van Lessee en
voor zijn rekening en risico onder de mantelovereenkomst leasecontracten met Business Lease kunnen afsluiten. Business
Lease zal in dat geval de betreffende kostenplaats zelf factureren en de leasetermijnen en overige verschuldigde bedragen van
laatstgenoemde incasseren, onverminderd de aansprakelijkheid van Lessee voor de nakoming daaraan jegens Business Lease.
25. Privacy
25.1 Persoonsgegevens van Lessee en/of de eventuele berijder van het voertuig die nodig zijn om de diensten door Business Lease
en/of door Business Lease geselecteerde leveranciers en verzekeraars adequaat uit te kunnen voeren worden door Business
Lease als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verwerkt. Business Lease zal deze gegevens verwerken om uitvoering te geven aan de mantelovereenkomst, het leasecontract en de Algemene Voorwaarden, om in dat kader te verrichten diensten te waarborgen, met Lessee en/of de berijder van het voertuig te
communiceren, hen gerichte productinformatie te verstrekken en voor overige doeleinden gespecificeerd in het door Business
Lease gehanteerde privacy-beleid, zoals wordt vermeld in de Privacy Statement op haar website. De verwerking van persoonsgegevens zal door Business Lease steeds zorgvuldig geschieden en in overeenstemming met de bepalingen van de AVG.
Lessee is verplicht aan de berijder(s) bekend te maken dat Business Lease persoonsgegevens van de berijder(s) verwerkt, de

Business Lease Nederland B.V.

10 - 11

ALGVWBL2018

aard van die persoonsgegevens en op wijze waarop en omstandigheden waaronder die persoonsgegevens zijn verkregen. Lessee en/of de berijder van het voertuig hebben recht op inzage in de ten aanzien van hen persoonlijk door Business Lease
verwerkte persoonsgegevens en kunnen daartegen op komen met de rechten en op de wijze als bepaald in bedoeld Privacy
Statement. Nu zowel Lessee als Business Lease zijn aan te merken als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG zal
er tussen hen geen separate verwerkingsovereenkomst worden afgesloten. Lessee staat in voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij Business Lease verstrekt en vrijwaart haar tegen eventuele aanspraken ter zake van berijders.
25.2 Business Lease is gerechtigd om informatie over het leasecontract, Lessee en de berijders aan officiële instanties, waaronder
justitie en de Belastingdienst op hun eerste verzoek ter beschikking te stellen in het geval zij daartoe wettelijk is verplicht of dit
noodzakelijk is voor de uitvoering van de publieke taken van de desbetreffende instanties.
26. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
26.1 Op de mantelovereenkomst, alsmede de leasecontracten en bijbehorende addenda, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die uit de mantelovereenkomst of de leasecontracten voortvloeien zullen worden beslecht door
de bevoegde rechter te Utrecht.
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