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Verbod van verhuur etc.
Beslag en maatregelen van derden
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Prijsniveau
Afrekening brandstofkosten
Teruggave aan het einde van de gebruiksperiode
Juridische kosten, belastingen
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Toepasselijk recht
Overdracht
Bijzondere voorwaarden
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Ondergetekenden:
Algemene Lease Maatschappij Autoplanning B.V
gevestigd:
Luidsprekerstraat 2
1322 AX Almere
hierna te noemen AP
en
«Bedrijf»
gevestigd:
«Adres»
«Postcode» «PLaats»
Ingeschreven in de kamer van koophandel voor «KVK_Plaats» onder nummer «KVK_Nummer»
hierna te noemen leasenemer,
in aanmerking nemende dat leasenemer zich het gebruik van automobielen wil verschaffen en dat AP bereid is
leasenemer door middel van leasing daartoe in staat te stellen, zijn AP en leasenemer overeengekomen als volgt:
Akkoord te gaan met de voorwaarden zoals omschreven in artikel 1 t/m 27 op pagina 2 t/m 6 en de aanvullende
voorwaarden zoals omschreven op pagina 1.
Dit door middel van het ondertekenen van pagina 1 en paraferen van pagina 2 t/m 6.
«Regel_1»
«Regel_2»
«Regel_3»
«Regel_4»
Aldus overeengekomen en in drievoud opgemaakt te Almere d.d. «Mantel_datum»
Algemene Lease Maatschappij
Autoplanning B.V.

«Bedrijf»

J.W.F. Uitenbroek

«Tekenbevoegde»
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ALGEMEEN
AP zal aan leasenemer op basis van deze overeenkomst door middel
van leasing ter beschikking stellen, gelijk leasenemer van AP in
gebruik zal nemen, nieuwe en/of gebruikte aan AP toebehorende
automobielen waarvan merk, type, jaarkilometrage, contractduur en
leaseprijs omschreven zullen worden op het gecombineerde
leasecontract-bestelformulier.
Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de
navolgende voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen,
prijsopgaven en, tussen AP en leasenemer tot stand gekomen,
afzonderlijke leasecontracten welke integraal deel uitmaken van deze
autolease-overeenkomst.
STANDAARDUITVOERING
Auto's worden afgeleverd in een uitvoering, verder aan te duiden als
standaarduitvoering.
Onder standaarduitvoering wordt verstaan de uitvoering zoals
gespecificeerd door de fabrikant/importeur, gecompleteerd met de
kentekencard, kentekenplaten, set reservelampen en vloermatten.
Tenzij anders is overeengekomen, is verdere toevoeging van
accessoires voor rekening van leasenemer.
Accessoires die worden aangebracht na aflevering van de lease-auto
kunnen niet in de leaseprijs worden opgenomen en zullen door
leasenemer en/of de door leasenemer aangewezen bestuurder rechtstreeks met de leverancier worden afgerekend.
Bij beëindiging van een afzonderlijk leasecontract mogen alleen die
accessoires worden verwijderd, welke door leasenemer voor eigen
rekening zijn aangebracht en waarvan de verwijdering geen
beschadigingen achterlaat.
Voor accessoires die niet kunnen worden verwijderd, is AP geen
vergoeding verschuldigd.
De kosten verbonden aan het herstellen van schade ontstaan door het
verwijderen van accessoires zijn voor rekening van leasenemer.
De kosten van het verwijderen van al dan niet in de leaseprijs
opgenomen reclame en/of belettering zijn voor rekening van
leasenemer. AP behoudt zich het recht voor niet de
verwijderingskosten maar de waardevermindering van de auto door de
aanwezigheid van reclame en/of belettering in rekening te brengen
aan leasenemer.
AFZONDERLIJK LEASECONTRACT
Door middel van een door hem ondertekend leasecontractbestelformulier geeft leasenemer aan AP opdracht de in het
leasecontract-bestelformulier gespecificeerde auto voor hem aan te
kopen.
Leasenemer verplicht zich hiermede de in het leasecontractbestelformulier gespecificeerde auto te leasen, op basis van de
voorwaarden van deze overeenkomst, aangevuld met eventuele
aanvullende voorwaarden die dan zullen zijn vermeld op het
leasecontract-bestelformulier en/of een aanhangsel daaraan - ofwel te
kopen tegen contante betaling van de bruto aanschafprijs vermeerderd
met administratiekosten.
Hiermede is een afzonderlijk leasecontract tot stand gekomen.
Bij aflevering van de auto ondertekent leasenemer of de door hem
aangewezen berijder het, bij de aflevering aanwezige, formulier ten
bewijze dat hij de, in het formulier gespecificeerde, automobiel in
goede orde, compleet, zonder gebreken en met het daarbij behorende
kentekenbewijs, alsmede de handleiding "Leidraad voor gebruik en
onderhoud" in ontvangst heeft genomen.
BIJZONDERE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT LEASING
VAN BESTELAUTO’S
Indien leasenemer aangeeft en aan AP opdracht geeft een op het
leasecontract-bestelformulier gespecificeerde bestelauto(‘s) te kopen
en/of leasenemer zich vervolgens verplicht de bestelauto(‘s) te leasen,
een en ander volgens de bepalingen uit artikel 3 van deze
overeenkomst, is (zijn) de overeenkomst (en) onderhevig aan de Wet
op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992
respectievelijk de Wet op de Motorrijtuigenbelasting 1994.
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Ingevolge het bepaalde in beide wetten zoals vermeld in Artikel 4.1
van deze overeenkomst heeft AP ingeval het kenteken is gesteld op
naam van AP slechts dan recht op teruggave van belasting van
personenauto’s en motorrijwielen (BPM) op de in lease verstrekte
bestelauto(‘s) en komt
(komen) deze auto(‘s) slechts dan in
aanmerking voor het verlaagde tarief van motorrijtuigenbelasting
(MRB), indien voldaan wordt aan de volgende eisen:
a) Leasenemer is ondernemer als bedoeld in artikel 7 van de Wet op
de Omzetbelasting 1968;
b) Dit geen ondernemerschap betreft als bedoeld in artikel 7, zesde lid,
van de Wet op de Omzetbelasting 1968;
c) De bestelauto meer dan bijkomstig wordt gebruikt in de
onderneming van leasenemer.
De bovenstaande (a tot en met c) genoemde voorwaarden worden
hierna “de ondernemings-vereisten” genoemd.
Indien niet langer aan de genoemde voorwaarden onder artikel 4.2
van deze overeenkomst wordt voldaan, zal dat ertoe leiden dat geen
recht bestaat op teruggave van BPM respectievelijk dat
terugontvangen BPM alsnog verschuldigd wordt, dat het verhoogde
tarief voor de MRB van toepassing wordt, beide eventuele met
terugwerkende kracht en dat er boetemaatregelen worden opgelegd.
Hetzelfde geldt indien de bestelauto(‘s) zodanig wordt (worden)
gewijzigd dat deze niet meer als bestelauto(‘s) in de zin van de
Wetsartikelen genoemd onder artikel 4.1 is (zijn) te beschouwen.
Het onder de bovenstaande punten van artikel 4 is voor AP en
leasenemer aanleiding voor lease van bestelauto(‘s) het volgende
nadrukkelijk te bepalen:
a) Leasenemer zal telkens voor de bestelling of aflevering van een
bestelauto een ingevulde en ondertekende ondernemersverklaring
aan AP ter hand stellen.
b) Leasenemer zal geen wijzigingen aan de bestelauto aanbrengen
die ertoe kunnen leiden dat deze niet meer als bestelauto in de
onder artikel 4.1 van deze overeenkomst genoemde zin is te
beschouwen .
c) Indien niet of niet langer wordt voldaan aan de ondernemingsvereisten, zal leasenemer AP daarvan onmiddellijk schriftelijk in
kennis stellen.
d) In het onder artikel 4.4 sub c van deze overeenkomst genoemde
geval, alsook ingeval van overtreding van het in artikelen 4.4. sub a
en sub b bepaalde, kan AP hetzij de lease-overeenkomst
aanstonds beëindigen, in welk geval leasenemer aan AP de
vergoeding verschuldigd wordt als omschreven in artikel 17 van
deze overeenkomst, hetzij het (de) leasecontract(en) voortzetten,
onder aanpassing van de leasetermijn(en) en/of van de duur van
het (de) leasecontract(en).
e) Indien aan AP enige naheffing van BPM of MRB of andere fiscale
maatregel wordt opgelegd, zal leasenemer op eerste verzoek van
AP de daarmee gemoeide bedragen aan AP betalen.
f) Indien de onder het voorgaande artikel 4.4 sub e) bedoelde
naheffing(en) of maatregelen aan leasenemer worden opgelegd, zal
leasenemer deze zelf dragen en niet aan AP kunnen doorbelasten.
Het in dit artikel bepaalde, geldt naast hetgeen in de overige artikelen
van deze autolease-overeenkomst is overeengekomen. Ingeval van
strijdigheid prevaleert al hetgeen in dit artikel is bepaald.
LOOPTIJD AFZONDERLIJKE LEASECONTRACTEN
De looptijd van het afzonderlijk leasecontract vangt aan op de dag van
aflevering van de lease-auto en eindigt wanneer de looptijd zoals
overeengekomen verstreken is.
Gedurende de looptijd van het afzonderlijk leasecontract zal een door
partijen in onderling overleg te bepalen, en in het leasecontractbestelformulier vast te leggen, aantal kilometers met de lease-auto
mogen worden gereden.
Indien voor het einde van de overeengekomen looptijd het aantal
hierboven bedoelde kilometers is verreden, dient leasenemer dit
onverwijld ter kennis van AP te brengen en treedt het te dier zake bepaalde in artikel 17 van deze overeenkomst in werking.
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CONTRACTWIJZIGING
Indien blijkt dat het aantal met een auto gereden kilometers meer dan
10% afwijkt van het overeengekomen, en in het leasecontractbestelformulier vastgelegde, aantal, berekend over een periode van
minimaal 6 maanden, is AP gerechtigd zowel de toekomstige als de
reeds vervallen maandelijkse leasetermijnen aan deze afwijking aan te
passen en binnen 14 dagen betaling te vorderen van het in het
verleden te weinig betaalde aan maandelijkse leasetermijnen en/of de
duur van het afzonderlijke leasecontract te wijzigen. AP is eveneens
gerechtigd bij de eindafrekening tot verrekening over te gaan.
BETALINGEN
De betalingen dienen maandelijks, bij vooruitbetaling te geschieden.
Door ondertekening van deze overeenkomst verleent leasenemer
tevens machtiging aan AP, om door AP gefactureerde bedragen, af te
schrijven van de bankrekening van leasenemer. Leasenemer zal door
ondertekening van een mandaatformulier AP machtigen om alle ter
zake van deze overeenkomst en/of op grond van deze overeenkomst
gesloten leasecontracten door Leasenemer aan AP verschuldigde
bedragen te incasseren van zijn rekeningnummer. Partijen komen
overeen dat het te incasseren bedrag op de door AP aan Leasenemer
te verzenden factuur zal worden vermeld. Partijen komen overeen dat
incasso van het factuurbedrag zal plaatsvinden op de eerstvolgende
incassodatum gelegen op of na de factuurdatum, zoals vermeld op de
factuur. De door AP gehanteerde incassomomenten worden vermeld
op de factuur.
Leasenemer verplicht zich ervoor te zorgen dat het saldo op de bankrekening, voor welke hij een incassomachtiging aan AP heeft afgegeven, te allen tijde zodanig toereikend is, dat AP de aan haar
verschuldigde bedragen onverwijld en zonder stagnatie kan
afschrijven.
De maandelijkse door leasenemer te betalen leasetermijnen worden
berekend op basis van de productcomponenten, met als basis de
vaste kosten voor afschrijving en rente, welke blijkens het
leasecontract-bestelformulier in de leasetermijn zijn opgenomen. De
kostencomponenten kunnen voorts bestaan uit de vaste kosten zijnde;
verzekering,
houderschapsbelasting,
administratiekosten
en
managementfee, als ook de variabele kosten per kilometer zijnde de
kosten van onderhoud, reparatie, vervanging van banden en de
vervangende auto.
De berekening is tevens gebaseerd op de geschatte jaarkilometrage
en de looptijd zoals vermeld op het bij betreffende lease-auto
behorende leasecontract-bestelformulier.
De aldus berekende leaseprijs zal worden uitgedrukt in een bedrag per
kilometer dat, ten behoeve van de facturatie zal worden omgerekend
naar een maandbedrag volgens de formule: totaalkilometrage gedeeld
door de looptijd in maanden vermenigvuldigd met het bedrag per kilometer = het maandbedrag.
AP heeft het recht om eenmaal per jaar en/of aan het einde van een
individueel leasecontract, meer of minder gereden kilometers met
leasenemer te verrekenen op basis van de verrekenprijs voor meer of
minder gereden kilometers zoals deze is vermeld op het leasecontractbestelformulier.
Bij een afwijking van meer dan 10% tussen het aantal werkelijk
gereden kilometers per jaar en de geschatte jaarkilometrage is AP
gerechtigd de leasetermijnen naar verhouding, zonodig met
terugwerkende kracht, aan te passen.
Indien op verzoek van leasenemer, AP de facturen op grond van deze
overeenkomst zendt aan een ander dan leasenemer, welke ander namens leasenemer deze facturen voldoet, blijft leasenemer jegens AP
volledig aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit deze
overeenkomst en de daaruit voortvloeiende aanvullende afspraken
zoals deze zijn vastgelegd in het bijbehorende leasecontractbestelformulier c.q de aanhangsels daaraan.
Leasenemer zal geen enkel recht kunnen ontlenen aan het feit dat de
facturen aan een derde worden gezonden en door een derde worden
betaald.
Indien deze derde tevens is de feitelijke berijder of de werkgever van
de feitelijke berijder van de geleaste auto, zal deze derde hoofdelijk,
naast leasenemer jegens AP aansprakelijk zijn voor de nakoming van
de verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst.
Desgewenst zal leasenemer zorg dragen voor een bevestiging door
deze derde aan AP dat hij deze hoofdelijke aansprakelijkheid
aanvaardt.
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AFREKENING AAN HET EINDE VAN EEN AFZONDERLIJK
LEASECONTRACT
Aan het eind van een afzonderlijk leasecontract zal verrekening
plaatsvinden op basis van het werkelijk verreden aantal kilometers.
Meer of minder gereden kilometers, tot maximaal 10% van het totaal
aantal kilometers, zoals overeengekomen en vastgelegd in het
leasecontract-bestelformulier, zullen worden verrekend tegen het in
datzelfde formulier daarvoor genoemde tarief.
Indien het aantal verreden kilometers meer dan 10% afwijkt van het
overeengekomen aantal, zullen de meerkilometers, bij een afwijking
van meer dan 10%, worden verrekend tegen het in het leasecontractbestelformulier
daarvoor
genoemde
tarief
per
kilometer
vermenigvuldigd met de factor 1,9. De minderkilometers zullen, bij een
afwijking van meer dan 10%, worden verrekend tegen het in het
leasecontract-bestelformulier genoemde tarief vermenigvuldigd met de
factor 0,4.
DUUR VAN DE AUTOLEASE-OVEREENKOMST
De autolease-overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en kan
door een van beide partijen worden beëindigd middels een
aangetekend schrijven.
De bepalingen van de autolease-overeenkomst blijven van kracht
totdat alle afzonderlijke leasecontracten zijn beëindigd en leasenemer
aan al zijn, uit deze overeenkomst voortvloeiende, verplichtingen
jegens AP heeft voldaan.
GEBRUIK, ONDERHOUD EN REPARATIE
De leasenemer, respectievelijk de door leasenemer gemachtigde
bestuurder, dient in het bezit te zijn van een voor dat voertuig (in
Nederland) geldig, rijbewijs.
De leasenemer, respectievelijk de door leasenemer gemachtigde
bestuurder, zal de auto('s) deskundig gebruiken uitsluitend voor het
doel waarvoor deze zijn bestemd en ingericht.
Leasenemer en/of de door hem aangewezen bestuurder zal de
auto('s) als een goed huisvader beheren in overeenstemming met de
ter zake bestaande wetten, reglementen en verordeningen en in het
algemeen gebruiken zoals in het maatschappelijk verkeer betamelijk
wordt geacht.
Het is niet toegestaan de auto('s) te gebruiken voor snelheids- en/of
betrouwbaarheidsritten, sport- of terreinritten, het geven van
rijonderricht of het vervoeren van gevaarlijke stoffen.
Leasenemer zal de auto('s) in goede staat (doen) houden
overeenkomstig de handleiding: "Leidraad voor gebruik en onderhoud", welke handleiding onverbrekelijk deel uitmaakt van deze
overeenkomst, en het door de fabrikant/importeur voorgeschreven
onderhoudsschema. Bij aflevering van iedere auto wordt een
exemplaar van deze documenten verstrekt aan leasenemer of de door
deze aangewezen bestuurder.
Leasenemer zal zonodig zorgen voor onderhoud, herstel, vervanging
van onderdelen etc.
Indien dit is overeengekomen en vermeld staat op het afzonderlijke
leasecontract zullen noodzakelijke reparaties, onderhoud en de vervanging van banden, tengevolge van normale slijtage voor rekening
zijn van AP, voorzover een en ander niet is ontstaan door schuld of
onachtzaamheid van leasenemer en/of personen voor wie hij
verantwoordelijk is.
Onderhoud en/of reparaties dienen te worden uitgevoerd door een
dealer van betreffend merk. Leasenemer zal opdracht geven
noodzakelijk onderhoud en/of noodzakelijke reparaties uit te voeren
middels een volledig ingevulde en door hem ondertekende opdrachtbon. Deze opdrachtbonnen worden door AP aan de leasenemer
verstrekt bij het in ontvangst nemen van de lease-auto.
Bij reparaties en/of vervanging van onderdelen, zonder voorafgaande
toestemming van AP uitgevoerd, is AP gerechtigd de gemaakte kosten
aan leasenemer door te berekenen.
Na te zijn aangebracht worden en blijven de onderdelen eigendom van
AP.
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De kosten van wassen, poetsen, uit- en inwendig reinigen, brandstof,
tussentijdse olie bijvullingen, bandenreparaties, het vervangen van
banden anders dan door normale slijtage, reparaties aan eigen
accessoires alsmede parkeergelden, tolgelden en boetes e.d. zijn altijd
voor rekening van leasenemer. Boetes komen bij AP binnen. AP
draagt zorg voor betaling en belast deze door aan leasenemer. AP
rekent per boete € 7,50 exclusief BTW aan administratiekosten.
Wijziging in het tarief van administratiekosten zal AP schriftelijk aan
leasenemer mededelen.
In de leaseprijs gecalculeerde kosten voor onderhoud en reparaties
zijn gebaseerd op het uitvoeren van de noodzakelijke werkzaamheden
tijdens de normale openingstijden. Toeslagen op het arbeidsloon of
anderszins, vanwege verrichte werkzaamheden voor of na de normale
openingstijden en/of op zaterdagen, zon- en feestdagen zullen door
AP aan leasenemer worden doorbelast.
Het feit dat een auto om enigerlei reden niet kan worden gebruikt heeft
geen invloed op de betalingsverplichtingen van leasenemer aan AP.
Leasenemer zal nimmer ontbinding of vernietiging van de
overeenkomst of een afzonderlijk leasecontract kunnen vorderen op
grond van enig gebrek aan of ondeugdelijkheid van een auto.
Defecten aan de kilometerteller moeten uiterlijk binnen 24 uur aan AP
worden gemeld. Het aantal kilometers dat is afgelegd met de defecte
kilometerteller zal in onderling overleg worden geschat en worden
opgeteld bij de totale kilometerstand.
Leasenemer verklaart zich bereid het aantal kilometers dat de
kilometerteller als afgelegd aangeeft, als juist te erkennen en verplicht
zich alle gewenste inlichtingen te zullen verstrekken om de juiste
vaststelling van het aantal gereden kilometers mogelijk te maken.
Leasenemer vrijwaart AP tegen alle aanspraken op grond van artikel
185 van de wegenverkeerswet 1994 alsmede tegen alle aanspraken
op grond van overtreding van wetten, verordeningen en geldende
bepalingen betrekking hebbende op de staat en/of het gebruik van de
auto('s). Indien AP toch voor deze overtredingen wordt aangesproken,
zal AP de kosten daarvan op leasenemer verhalen.
Het risico van verlies, ontvreemding en/of onrechtmatig gebruik van de
kentekencard en/of, ten behoeve van leasenemer, uitgegeven
creditcards en brandstofkaart(en), is geheel voor rekening van
leasenemer.
Bij gebruik van de auto buiten Nederland dient leasenemer in het bezit
te zijn van een Internationale Reis- en Kredietbrief van de ANWB of
van een daarmee gelijkgesteld document. De kosten hiervan zijn voor
rekening van leasenemer.
Repatriëringskosten en/of kosten daaruit voortvloeiend zullen nimmer
door AP worden vergoed.
VERZEKERING, BESCHADIGING, VERLIES
Het risico terzake verlies, diefstal, tenietgaan van, alsmede schade
aan de auto('s) en/of de bescheiden behorende bij de auto('s) of deze
overeenkomst, is voor de gehele looptijd van deze overeenkomst voor
rekening van leasenemer.
Leasenemer dient de risico's van Wettelijke Aansprakelijkheid, tot
minimaal € 2.500.000,--, en Cascoschade gedurende de gehele
looptijd van deze overeenkomst gedekt te houden door hiervoor een
verzekering af te sluiten bij een, te goeder naam en faam
bekendstaande, verzekeringsmaatschappij.
Leasenemer dient er te allen tijde voor zorg te dragen dat AP als
begunstigde in de verzekeringsovereenkomst wordt aangewezen. Ten
bewijze hiervan dient leasenemer de verzekeringspolis aan AP toe te
zenden, voorafgaande aan de ter beschikking stelling van de auto. AP
verklaart reeds nu voor alsdan dat zij deze begunstiging aanvaardt. Op
eerste verzoek van AP dient leasenemer naast de polis eveneens
premiekwitanties en andere bescheiden, waaruit blijkt dat leasenemer
aan zijn verplichtingen jegens verzekeraars heeft voldaan, te tonen.
Indien zulks blijkens het leasecontract-bestelformulier, welke
onverbrekelijk deel uitmaakt van deze overeenkomst, is overeengekomen, zal AP voor en namens leasenemer zorgdragen voor
verzekering van de Wettelijke Aansprakelijkheid tot een maximum van
€ 2.500.000,-- en de cascoschade, de verschuldigde verzekeringspremie betalen aan de assuradeur en deze kosten maandelijks,
als onderdeel van het maandbedrag aan leasenemer in rekening
brengen.
Per schadegeval zal een eigen risico worden berekend zoals met
leasenemer is overeengekomen en staat vermeld op het leasecontract-bestelformulier.
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Boven het van toepassing zijnde eigen risico geldt een extra eigen
risico per gebeurtenis, indien de bestuurder van het motorvoertuig ten
tijde van het ontstaan van de schade de leeftijd van 24 jaar nog niet
had bereikt.
Indien zulks blijkens het leasecontract-bestelformulier, welke
onverbrekelijk deel uitmaakt van deze overeenkomst, is
overeengekomen, en AP voor en namens leasenemer zorgdraagt voor
verzekering van de Wettelijke Aansprakelijkheid en de cascoschade,
zullen (indien voorzien van een afneembaar front) in geval van diefstal
radio’s, cassetterecorders, compact-disc, weergave- apparatuur en/of
een combinatie daarvan eenmalig vergoed worden tot een maximum
bedrag van € 500,-- inclusief BTW. Het afneembare front (display)
dient dan tegelijk met de claim voor vergoeding bij AP te worden ingeleverd.
AP heeft het recht het afzonderlijk leasecontract voor een of meer
auto's te beëindigen indien leasenemer door de assuradeuren, van de
door AP of hemzelf gesloten verzekering, wordt uitgesloten en/of de
verzekeringsovereenkomst wordt beëindigd zonder dat het risico
elders kan worden ondergebracht. In deze gevallen treedt artikel 17
van deze overeenkomst in werking.
Leasenemer zal, naast het afsluiten van een verzekering tegen
wettelijke aansprakelijkheid en cascoschade, zorgdragen voor
doelmatige beveiliging van de auto’s tegen diefstal, brand en
beschadiging. De beveiliging tegen diefstal zal minimaal bestaan uit
een, door AP goedgekeurd(e), en degelijk gemonteerd(e) startonderbreker en/of alarmsysteem.
Iedere schade die aan de auto('s) ontstaat, moet onverwijld door
leasenemer telefonisch aan AP worden gemeld en daarna, binnen 2 x
24 uur, schriftelijk worden bevestigd middels het daarvoor bestemde
Europees schadeformulier (aanrijdingsformulier).
Leasenemer is verplicht de door AP gegeven instructies voor het doen
herstellen van de schade stipt op te volgen.
Bij het nalaten van voornoemde melding en/of het niet juist opvolgen
van de instructies door leasenemer zal AP niet gehouden zijn de
kosten verbonden aan het herstellen van de schade te vergoeden,
evenmin zal AP dan een vervangende auto ter beschikking stellen.
Indien bij een ongeval lichamelijk letsel is toegebracht en/of derden
zijn betrokken, is leasenemer verplicht ervoor zorg te dragen dat, door
een daartoe bevoegde instantie proces-verbaal is opgemaakt of op
zodanige wijze de situatie is omschreven dat op grond daarvan de
verzekeringsmaatschappij over kan gaan tot afwikkeling van de
gebeurtenis.
Als de verzekeringsmaatschappij, op grond van het ontbreken van een
proces-verbaal en/of andere noodzakelijke gegevens en/of
verstrekking van onjuiste informatie of gegevens, niet tot betaling
overgaat, zal de schade ten laste komen van leasenemer.
Door leasenemer aan een auto aangebrachte accessoires en/of
reclamebeschilderingen welke niet zijn begrepen in de leaseprijs en/of
niet staan vermeld op het leasecontract-bestelformulier, zullen door
AP niet worden meeverzekerd en derhalve nimmer door AP worden
vergoed.
Bij zodanige schade aan een auto dat, naar oordeel van assuradeur of
AP, deze niet herstelbaar is (total-loss), zal het afzonderlijk
leasecontract met betrekking tot de betreffende auto worden
beëindigd. In deze gevallen treedt artikel 17 van deze overeenkomst in
werking.
Indien door middel van of in verband met een van de auto's aan
derden schade wordt toegebracht, vrijwaart leasenemer AP van alle
aanspraken van derden te dier zaken, voor zover dit risico niet door de
verzekering is gedekt.
AP is niet aansprakelijk jegens leasenemer voor schade, van welke
aard dan ook, die door middel van of in verband met een van de auto's
wordt toegebracht aan leasenemer of aan derden voor wie leasenemer, of de door hem aangewezen bestuurder, verantwoordelijk is.
Leasenemer is aansprakelijk voor alle schade die, al dan niet buiten
zijn schuld, aan de auto wordt toegebracht voor zover deze schade
niet door de verzekering wordt gedekt. Bijvoorbeeld doch niet
uitsluitend terwijl de bestuurder onder zodanige invloed van
alcoholhoudende drank of bedwelmend of opwekkend middel verkeert
zodat deze niet in staat moet worden geacht het motorrijtuig naar
behoren te besturen.
In het buitenland is de verzekering alleen van toepassing in het
dekkingsgebied dat op de groene kaart is omschreven en tijdens de
maximaal toegestane verblijfsduur.
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HOUDERSCHAPSBELASTING
AP zal de kosten van houderschapsbelasting en leges van het
kentekenbewijs berekenen en vaststellen.
Indien zulks is overeengekomen en vermeld staat op het afzonderlijk
leasecontract, zal AP voor en namens leasenemer de door
leasenemer verschuldigde houderschapsbelasting en leges betalen en
deze kosten maandelijks, als onderdeel van de leasetermijn, aan
leasenemer in rekening brengen.
Indien door wijzigingen in de specificatie van de auto, hetzij vanwege
de importeur, hetzij door herkeuring van de auto, door inbouw van een
LPG installatie, of vanwege andere aanpassingen, het verschuldigde
bedrag aan houderschapsbelasting wijzigt, zal leasenemer gehouden
zijn dit verschil aan AP te vergoeden. AP zal met ingang van de
wijziging het gewijzigde bedrag in rekening brengen, hetzij door middel
van een afzonderlijke factuur, hetzij door wijziging van de maandelijkse leasetermijn.
Indien in de maandelijkse leasetermijn geen voorschotbedrag terzake
houderschapsbelasting en leges is opgenomen, dient leasenemer de
kosten hiervan zelf, rechtstreeks aan de desbetreffende instanties te
voldoen.
RECHT OP INSPECTIE
Leasenemer is verplicht te allen tijde binnen 7 dagen, na een daartoe
door AP gedaan verzoek, een auto voor controle en/of technische
inspectie ter beschikking van AP te stellen.
VERBOD VAN VERHUUR ETC.
Het is leasenemer niet toegestaan de auto('s) aan derden weder te
verhuren of onder welke titel dan ook aan derden in gebruik af te
staan, over te dragen of aan derden enig recht op de auto('s) toe te
kennen.
BESLAG EN MAATREGELEN VAN DERDEN
Indien derden ten opzichte van de auto('s) rechten willen doen gelden
of maatregelen treffen, zal leasenemer en/of berijder hen terstond
doen blijken van het eigendom van AP.
Indien de auto('s) uit de macht van leasenemer mocht(en) geraken, zal
leasenemer AP onverwijld hiervan in kennis stellen en zonodig zelf
voorzieningen daar tegen treffen.
AP zal ter bescherming van haar rechten alle door haar nodig
geoordeelde maatregelen kunnen treffen. De kosten voor deze
maatregelen zullen voor rekening zijn van leasenemer en zullen op
eerste verzoek aan AP moeten worden voldaan.
NALATIGHEID VAN LEASENEMER
Bij nalatigheid van leasenemer wordt, zonder dat enige ingebreke
stelling noodzakelijk is, het geheel der resterende termijnen tot het
eind der contractperiode direct opeisbaar.
Bij het niet tijdig voldoen van enige betaling op de vervaldag, zal
leasenemer over het achterstallige bedrag een rente verschuldigd zijn
van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een
volle maand zal worden gerekend, vanaf de vervaldag tot en met de
dag waarop het bedrag contant is voldaan aan AP of is bijgeschreven
op haar bank- of girorekening.
Het vorenstaande betreffende de vervroegde opeisbaarheid geldt
eveneens indien leasenemer bij vonnis in staat van faillissement wordt
verklaard, hij surséance van betaling aanvraagt, beslag op zijn
goederen of een deel daarvan wordt gelegd, hij op andere wijze de
vrije beschikking over zijn vermogen verliest en indien leasenemer bij
het aangaan van de overeenkomst onjuist of onvolledig opgave heeft
gedaan van feiten en omstandigheden welke van dien aard zijn dat
indien AP hiervan op de hoogte zou zijn geweest het contract met
leasenemer niet zou zijn aangegaan.
In alle in dit artikel genoemde gevallen alsmede ingeval leasenemer
een rechtspersoon is en er wijziging optreedt in de rechtsvorm,
statuten of zeggenschapsverhoudingen binnen de structuur van de
leasenemer, hij gedurende de overeengekomen leaseperiode met
nauwgezette betaling of met de nakoming van enige andere op hem
rustende verplichting jegens AP in gebreke blijft, is AP gerechtigd de
autolease-overeenkomst en de op grond daarvan gesloten
afzonderlijke leasecontracten, terstond en zonder ingebrekestelling te
beëindigen en de geleaste auto('s) tot zich te nemen. De kosten
hiervan zijn voor rekening van leasenemer.

16.6

jegens AP, het recht de auto('s) te gebruiken, een en ander
onverminderd het recht van AP om volledige schadevergoeding van
leasenemer te vorderen.
Indien de in dit artikel genoemde situaties voorkomen, kan leasenemer
geen rechten ontlenen aan artikel 17 van deze overeenkomst.

17.
17.1

TUSSENTIJDSE BEËINDIGING
Bij overleg tussen partijen over tussentijdse beëindiging van een
afzonderlijk leasecontract alsmede indien een leasecontract door een
afwijking tussen het aantal gereden kilometers per jaar en de
geschatte jaarkilometrage eerder eindigt dan de overeengekomen
looptijd in maanden en/of bij zodanige schade aan een auto dat, naar
oordeel van de assuradeur of AP, deze niet herstelbaar is (b.v. totalloss), blijft de verplichting om dat deel van de termijnen te betalen dat
gevormd wordt door de vaste kosten vermeerderd met de
beëindigingkosten, het uitgangspunt.

18.
18.1

TIJDELIJK EN PERMANENT VERVANGENDE AUTO
Indien dit is overeengekomen en vermeld staat op het afzonderlijk
leasecontract, zal AP bij reparaties, welke niet binnen 24 uur kunnen
worden uitgevoerd (zaterdagen, zon- en feestdagen niet meegerekend), na een wachttijd van 24 uur, gedurende de tijd dat een auto niet
ter beschikking van leasenemer is, deze vervangen of doen vervangen
door een auto naar keuze van AP. De kilometers gereden in deze
vervangende auto worden beschouwd als te zijn gereden met de
vervangen lease-auto.
Een vervangende auto bij schadereparatie aan de geleaste auto is
voor rekening van leasenemer voorzover, voor de geleaste auto, door
leasenemer zelf een verzekering is afgesloten. De kosten van een
vervangende auto zullen dan afzonderlijk en integraal aan leasenemer
in rekening worden gebracht.
Voor bestel- en vrachtauto's alsmede voor personenbussen zal AP
nimmer een tijdelijke vervangingsauto ter beschikking stellen, tenzij dit
uitdrukkelijk anders is overeengekomen en schriftelijk vastgelegd.
Het is AP toegestaan, zonder opgaaf van redenen, een ter beschikking
gestelde auto, voor de duur van de gebruiksperiode, permanent te vervangen door een auto van gelijk of nagenoeg gelijk type, met niet
meer gereden kilometers dan de te vervangen auto. AP verplicht zich
in zo'n geval het aanbrengen en/of het overplaatsen van de, in het
leasecontract-bestelformulier, omschreven extra accessoires alsmede
de kosten van contractoverschrijving voor haar rekening te nemen.
Een vervangende auto wordt alleen beschikbaar gesteld bij reparaties
binnen Nederland.

18.2

18.3

18.4

18.5

19.
19.1

19.2

19.3

19.4

PRIJSNIVEAU
De variabele kosten per kilometer zijn gebaseerd op het prijsniveau
ten tijde van aflevering van betreffende auto. Bij prijsstijgingen of
-dalingen van 5% of meer gedurende het contract is AP gerechtigd
deze variabele kosten over de dan nog niet verstreken leaseperiode
evenredig te verhogen of te verlagen.
Bij de berekening van de prijsstijgingen, -dalingen zal worden
uitgegaan van de daarop betrekking hebbende indexcijfers van het
Centraal Bureau voor de Statistiek, de gegevens verstrekt door de
BOVAG alsmede de eigen gegevens van AP.
De kosten van houderschapsbelasting, kentekenleges, verzekering en
brandstof zijn berekend ten tijde van aflevering van de betreffende
auto. Wijzigingen in deze kostencomponenten alsmede andere van
overheidswege opgelegde kosten, belastingen en/of andere
verplichtingen zullen, vanaf het moment waarop zij van toepassing
zijn, worden doorberekend.
Indien door (fiscale) wetgeving subsidies, kortingen en/of
investeringspremies worden toegekend na inzet van de auto, komen
deze toe aan leasenemer. Na ontvangst van de subsidie, korting en/of
premie door AP, zal het leasetarief met terugwerkende kracht worden
aangepast. Indien nieuwe (fiscale) wetgeving wijzigingen in de
grondslag van de calculatie (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend)
de gecalculeerde restwaarde veroorzaakt, zal het leasetarief
tussentijds en naar rato worden aangepast.

Leasenemer verliest zolang hij in gebreke is met enige verplichting
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AFREKENING BRANDSTOFKOSTEN
Dit artikel is slechts van toepassing indien leasenemer gebruik maakt
van een door AP aangeboden brandstofadministratiesysteem.
Aan het eind van elk kwartaal zal AP het werkelijk brandstofverbruik
van elke automobiel vaststellen en daarvan aan leasenemer
mededeling doen onder gelijktijdige doorbelasting c.q. restitutie van te
weinig of teveel betaalde brandstof.
De door AP hiervan gevoerde administratie wordt door leasenemer bij
de ondertekening van deze overeenkomst als bindend aanvaard.
Het risico van gebruik, verlies of diefstal van een brandstofkaart is voor
rekening van de leasenemer. AP is niet aansprakelijk voor schade,
hoe ook genaamd, voortvloeiend uit het gebruik van een
brandstofkaart. Met name, doch niet uitsluitend, zal leasenemer alle
kosten die ontstaan door of in verband met onbevoegd gebruik van
een brandstofkaart aan AP vergoeden.
Ingeval het brandstofadministratiesysteem de extra mogelijkheid
mocht bieden om met de brandstofpas behoudens brandstof op
bepaalde plaatsen tevens bepaalde andere producten of diensten te
betalen (bijvoorbeeld wasstraat, parkeergelden) dan is het bepaalde in
artikel 20 ook voor zodanige eventuele andere producten en diensten
van toepassing.
TERUGGAVE AAN HET EIND VAN DE GEBRUIKSPERIODE
Inlevering van een auto dient te geschieden op een door AP aan te
geven adres.
Gelijktijdig met de auto dienen te worden ingeleverd:
* kentekencard;
* sleutels en reservesleutels;
* groene kaart;
* door AP verstrekte brandstofkaart en brandstofbonnen
* door AP verstrekte credit-cards;
* de codepennen behorende bij de startonderbreker (indien
aanwezig);
* cijfer- en/of lettercode(s) behorende bij de sloten en/of de
alarminstallatie;
* cijfer- en/of lettercode(s) behorende bij de audioapparatuur;
* certificaten behorende bij: startonderbreker, auto-alarm en/of audio-alarm.
De kosten, welke uit het ontbreken van één of meerdere componenten
voortvloeien, zijn voor rekening van leasenemer.
Bij vermissing of zoekraken van genoemde kentekencard worden de
kosten van eventuele waardevermindering, door experts ten genoege
van AP benoemd, vastgesteld en aan leasenemer doorbelast.
Onverminderd de overige bepalingen van de overeenkomst blijven de
leasetermijnen tenminste verschuldigd tot en met de dag waarop de
auto is ingeleverd op het door AP aangegeven adres en aldaar in ontvangst is genomen.
Bij inlevering van een auto op het adres van AP, zal een
innamerapport worden gemaakt waarop zal worden vermeld: datum en
tijd van inlevering, afgelezen kilometerstand, algemene in en
uitwendige staat van de auto. Tevens zullen gebreken en beschadigingen op het innamerapport worden aangetekend. Na volledige
invulling dient het rapport te worden getekend door leasenemer en/of
de door leasenemer aangewezen bestuurder. Hiermee is de auto in
ontvangst genomen.

22.
22.1

JURIDISCHE KOSTEN, BELASTINGEN
Alle kosten door AP gemaakt ter bewaring en/of geldend maken van
haar rechten, zoals gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten ingevolge de Autolease-overeenkomst en de op grond daarvan
afgesloten afzonderlijke leasecontracten en alle eventueel hierop
vallende registratiekosten, zijn voor rekening van leasenemer.

22.2

Dit geldt ook voor alle eventueel op het afzonderlijk leasecontract en/of
de auto vallende belastingen onder welke naam dan ook. Voor zover
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deze niet in de leasetermijnen zijn begrepen, zullen zij door
leasenemer op een door AP te bepalen wijze afzonderlijk worden
voldaan.
23.
23.1
23.2
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24.
24.1

24.2

DOMICILIE
Voor alle aan hem gerichte mededelingen kiest leasenemer domicilie,
zijnde het op deze Autolease-overeenkomst vermelde adres.
De inhoud van een aangetekend schrijven aan dit adres gericht, wordt
geacht binnen het verloop van twee werkdagen na afstempeling ten
postkantore te zijner kennis te zijn gekomen.
AP dient van iedere adreswijziging van leasenemer door middel van
een aan haar gericht aangetekend schrijven, op de hoogte te worden
gesteld.
TOEPASSELIJK RECHT
Op de Autolease-overeenkomst en op de op grond daarvan gesloten
afzonderlijke leasecontracten is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
Alle eventuele rechtsgeschillen die uit deze Autolease-overeenkomst
of de op grond daarvan gesloten afzonderlijke leasecontracten
voortvloeien, zullen in eerste aanleg worden berecht door de
Rechtbank te Amsterdam.

25.
25.1

OVERDRACHT
De leasenemer erkent het recht van AP om de geleaste automobielen
en/of de leasecontracten, voorzover dit niet reeds is geschied, in
eigendom, al dan niet tot zekerheid, aan derden over te dragen. In
afwijking van het hierboven bepaalde is een erkenning van die
overdracht door de leasenemer niet vereist en kan met een mededeling, aan de leasenemer, van de eigendomsoverdracht worden
volstaan.

26.
26.1

BIJZONDERE VOORWAARDEN
Leasenemer verklaart zich ermee bekend dat AP de geleaste auto(‘s)
aan Dealers Financierings Maatschappij N.V. gevestigd te Amersfoort,
heeft verpand of zal gaan verpanden en dat leasenemer de auto(‘s)
voor Dealers Financierings Maatschappij N.V. als pandhoudster zal
houden. Leasenemer verklaart zich er voorts mee bekend dat alle
vorderingen en rechten van AP, die voortvloeien uit de onderhavige
overeenkomst, aan Dealers Financierings Maatschappij N.V. zijn
verpand of zullen worden verpand.
Betaling van de maandelijkse leasebedragen zal geschieden aan AP
op de door haar aangegeven wijze, zulks totdat Dealers Financierings
Maatschappij N.V. anders aan leasenemer zal hebben medegedeeld.
Deze overeenkomst kan van rechtswege worden beëindigd in geval
van onder curatelenstelling, aanvraag van surséance van betaling of
faillissement van AP; bij vestiging in het buitenland, bij ontbinding of
liquidatie van AP of indien AP haar activiteiten staakt.
Leasenemer is verplicht de auto(‘s), niet alleen bij expiratie van de
leaseperiode, maar ook in alle andere gevallen wanneer auto(‘s) weer
in het bezit van AP dienen te worden gesteld, terug te brengen naar
het kantoor van AP.

26.2

26.3

26.4

27.
27.1

BEKENDHEID MET DE VOORWAARDEN
Leasenemer verklaart een exemplaar van deze Autoleaseovereenkomst te hebben ontvangen, de inhoud ervan te kennen, te
verstaan, en ermee akkoord te gaan.
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