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Van Leeuwen Autolease BV 
 
 

Mantelovereenkomst en algemene bepalingen van operationele lease 
 
 
De ondergetekende Nr.       
   
CLIËNT  
 
(A) naam       deb.nr.       
 adres       btw nr.       
 ingeschreven in handelsregister van de K.v.K. te       onder nr.       
 Bank/girorekening bij       te       rek.nr.       
 rechtsgeldig vertegenwoordigd door       
en 
(B) naam        btw nr.       
 adres       
 ingeschreven in handelsregister van de K.v.K. te       
 rechtsgeldig vertegenwoordigd door       
 
Bovenstaande cliënten zijn zich, na uitdrukkelijke mededeling van de lessor, bewust van het feit dat zij ieder voor zich 
hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verplichtingen, dan wel schulden, die voortvloeien uit dit leasecontract. 
 
en 
VAN LEEUWEN AUTOLEASE 
 
hierna te noemen “Lessor”, rechtsgeldig vertegenwoordigd door: dhr. G. van Leeuwen. 
 
Overwegende, dat 
• Cliënt zich het gebruik van vervoermiddelen en/of ander bedrijfsmiddelen wil verschaffen en Lessor bereid 

is deze, nadat zij daarvan de eigendom heeft verworven, door middel van Operationele Lease aan Cliënt 
in gebruik te geven;  

• voor elk leaseobject, hierna te noemen “Auto”, een separaat contract zal gelden; 
• partijen hun respectieve rechten en verplichtingen met betrekking tot de leasecontracten wensen vast te 

leggen in deze Mantelovereenkomst. 
 
zijn overeengekomen als volgt: 
1. Algemene Bepalingen 
 De aangehechte Algemene Bepalingen van Operationele Lease met kenmerk VL05/08 maken een 
 onverbrekelijk deel uit van deze Mantelovereenkomst en zijn van toepassing op elk 
 contract/bestelformulier van Operationele Lease, dat na ondertekening van de Mantelovereenkomst 
 tussen partijen wordt gesloten. 
2. Leasecontract 
 Telkens wanneer Cliënt tot leasing van een Auto wenst over te gaan wordt een contract/bestelformulier 
 opgesteld. Het formulier vermeldt de gewenste specificatie van de Auto en het eveneens door Cliënt 
 opgegeven aantal te rijden kilometers per jaar. Door medeondertekening van het    
 contract/bestelformulier door Lessor komt het leasecontract tot stand. 
3. Duur van de overeenkomst 
 Deze Mantelovereenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan en kan door elk van de partijen door 
 middel van een aangetekend schrijven worden beëindigd. Voor alle op het moment van beëindiging 
 lopende leasecontracten blijven alle bepalingen van deze mantelovereenkomst, onverminderd van 
 kracht. 
4. Overige gegevens: 
Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend te  Kesteren d.d.        
Lessor, Cliënt (A), Cliënt (B), 
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Van Leeuwen Autolease BV 
 
 
 

Algemene Bepalingen van Operationele Lease 
 Kenmerk: VL05/08 

 
 

Artikel 1. Toepasselijkheid en wijziging 
1.1 Deze Algemene Bepalingen maken deel uit van de 
 tussen Lessor en Cliënt gesloten Mantelovereenkomst 
 van Operationele Lease en zijn van toepassing op alle 
 offertes en contracten van Lessor terzake van 
 Operationele Leasing. 
1.2 Afwijkende bepalingen zijn slechts van toepassing 
 indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. 
 
Artikel 2. Rechtsverhouding 
2.1 Het Operationele Leasecontract, hierna te noemen 
 “Contract”, strekt ertoe om aan Cliënt het gebruik van 
 de Auto te verschaffen met volledig behoud van de 
 eigendom van de Auto door Lessor. 
 
Artikel 3. Duur van het Contract 
3.1 Onverminderd het recht tot tussentijdse beëindiging als 
 omschreven in artikel 15 van deze voorwaarden eindigt 
 het Contract na het verstrijken van de overeengekomen 
 contractduur in maanden gerekend vanaf de aflevering 
 van de Auto aan Cliënt. 
3.2 Wanneer voor het verstrijken van de looptijd in 

maanden, het totaal aantal te rijden kilometers, hierna 
ook aangeduid met “kms”, zoals genoemd in het 
Contract wordt bereikt, blijft de Auto voor de resterende 
maanden onverminderd in gebruik bij Cliënt, althans 
voor zover het voor een dergelijke auto geldende 
maximum kilometeraantal nog niet is bereikt. 

3.3 Wanneer minder kms met de auto worden afgelegd dan 
 in het Contract genoemd, kan Cliënt aan Lessor
 verzoeken de duur van het Contract te verlengen. 
3.4 Voor de periode van het verlengd gebruik van de Auto 
 blijven de contractbepalingen onverkort van toepassing. 
 
Artikel 4. Aflevering 
4.1 Overschrijding van een door lessor genoemde 
 afleveringstermijn levert geen verzuim op. 
4.2 De aflevering van de Auto wordt bevestigd met het 
        gecomplementeerde leasecontract, ondertekend door 
        Cliënt, dan wel door de berijder van de Auto. Bij 
        aflevering van de Auto ontvangt de berijder van de Auto 
        o.a. een lease instructieboekje, waarin te volgen 
        procedures staan vermeld, alsmede de voorwaarden van 
        verzekering. 
4.3 Na aflevering van de Auto wordt de ingebruikname aan 
 Cliënt bevestigd door het getekende leasecontract,  
        waarin de laatste contractgegevens vermeld staan. 
4.4 Voor het geval de voor aflevering gereed staande Auto 
 niet binnen een redelijke termijn door Cliënt in 
 ontvangst wordt genomen, wordt de aflevering geacht te 
 hebben plaats gevonden 5 dagen nadat aan Cliënt 
 kenbaar is gemaakt, dat de Auto voor aflevering gereed 
 staat. 
 
Artikel 5. Leaseprijs 
5.1 De leaseprijs omvat de kosten en diensten die als 
 zodanig in het Contract van toepassing zijn verklaard. 
5.2 De leaseprijs is door Lessor berekend aan de hand van 
 de op dat moment bekende gegevens en rekening 

 houdend met de looptijd in maanden en het aantal kms, 
 dat met de Auto zal worden gereden. 
5.3 Voor méér, zowel als voor minder gereden kms, 

vermeldt het Contract de verrekenprijs in centen per km. 
Verrekening kan tussentijds plaatsvinden, onder andere 
aan de hand van de door Cliënt te verschaffen gegevens 
omtrent het aantal gereden kms. 

5.4 Een eventuele “Eerste vergoeding” maakt deel uit van 
de totaal berekende leaseprijs; het resterende deel van 
de totale leaseprijs wordt gedekt door de som van alle 
maandbedragen. 

5.5 De betaling van de maandelijkse lease-prijs zal 
geschieden aan Lessor op de door hem aangegeven 
wijze, zulks totdat de Rabobankgroep anders aan lessee 
zal hebben meegedeeld. 

5.6 Lessor zal, indien relevant, betalingachterstanden 
(doen) melden bij het Bureau Kredietregistratie te Tiel. 

 
Artikel 6. Aanpassing van de leaseprijs 
6.1 De leaseprijs kan worden aangepast indien zich tussen 
 de datum van tariefberekening en de datum van 
 aflevering van de Auto wijzigingen voordoen in de 
 navolgende leaseprijselementen: 
 a. koopprijs van de auto en toebehoren 
 b. rente 
 c. verzekeringspremie 
 d. overheidsheffingen 
6.2 Tijdens de looptijd van het Contract kan de leaseprijs 
 worden aangepast: 
 a. in geval van wijziging van de kosten van verzekering 
 b. in geval van wijziging van de kosten van   
  houderschapsbelasting, kentekenleges en andere  
  overheidsheffingen. 
 De gewijzigde leaseprijs gaat in op de eerste dag van de 
 maand volgende op het tijdstip waarop de 
 omstandigheden zich hebben gewijzigd. 
6.3 Wanneer blijkt, dat het werkelijk gebruik van de Auto 
 meer dan 10% afwijkt van het in het Contract genoemde 
 kilometrage, heeft Lessor het recht de leaseprijs en 
 zonodig ook de contractduur aan te passen aan het 
 werkelijk gebruik. Het aangepaste maandbedrag zal 
 gelden vanaf de ingebruikname van de Auto en wordt 
 verrekend met eerder in rekening gebrachte bedragen. 
 
Artikel 7. Betaling van de leaseprijs 
7.1 Cliënt dient de verschuldigde bedragen steeds tijdig te 
 voldoen: 
 a. de “Eerste vergoeding” direct na ondertekening van  
  het Contract; 
 b. het “maandbedrag” telkens per de eerste werkdag  
  van de betreffende maand; 
 c. overige verschuldigde bedragen direct na   
  facturering. 
7.2 Cliënt machtigt Lessor om alle vorderingen te 
 incasseren van zijn bank- of girorekening, zulks in 
 overeenstemming met de richtlijnen voor de bankgiro-
 bedrijfsincasso. 
7.3 Over niet-tijdige betaalde bedragen is Cliënt voor de 
 periode van achterstalligheid een rente verschuldigd 
 berekend tegen anderhalf keer de wettelijke rente. 
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Artikel 8. Kosten niet inbegrepen in de leaseprijs 
8.1 Naast de leaseprijs komt voor rekening van Cliënt: 
 a. wassen, poetsen, uit- en inwendig reinigen van de  
  Auto, alsmede stalling-, parkeer- en tolgelden; 
 b. reparaties aan al datgene, dat niet behoort tot de  
  uitvoering waarin de Auto is geleast; 
 c. kosten als gevolg van onzorgvuldig beheer of onjuist 
   gebruik van de Auto; 
 d. toevoeging van accessoires, die op grond van  
  wettelijke voorschriften, noodzakelijk worden; 
 e.  verkeersovertredingen: Bekeuringen worden door  

Lessor betaald aan de overheidsinstantie en met een 
toeslag van € 7,50 inclusief BTW op de maandelijkse 
leasefactuur aan cliënt doorberekend. 

 
Artikel 9. Vervangende auto 
9.1 Indien de Auto niet gebruikt kan worden als gevolg van 
 een mankement of het herstel daarvan zal Lessor 
 desgewenst zo spoedig mogelijk een vervangende auto  
 ter beschikking stellen voor de periode dat de Auto niet 
 ter beschikking staat van Cliënt, zo mogelijk van 
 nagenoeg gelijk type. 
9.2 De met de vervangende auto gereden kms zullen 
 worden betrokken bij het aantal gereden kms. De 
 bepalingen van deze overeenkomst zijn onverkort van 
 toepassing op de vervangende auto. 
9.3 Wanneer een vervangende auto geen deel uitmaakt van 
 de overeengekomen diensten, worden de kosten van 
 een op verzoek van Cliënt ter beschikking gestelde 
 vervangende auto separaat in rekening gebracht aan 
 Cliënt. 
 
Artikel 10. Hulpdienst 
10.1 Het Contract kan voorzien in uitgebreide hulp, ook in het 
 buitenland, ingeval van pech. 
10.2 Gedetailleerde informatie omtrent deze hulpdienst en 
 aanwijzingen hoe te handelen staat vermeld in het bij 
 aflevering van de Auto te verstrekken lease-
 instructieboekje. 
10.3 De via de hulpdienstfaciliteit gemaakte kosten van 
 noodzakelijke reparaties, schadeherstel en vervangende 
 auto komen voor rekening van Lessor, althans voor 
 zover deze kosten deel uitmaken van de leaseprijs. 
 
Artikel 11. Brandstof 
11.1 Een eventueel door Lessor verstrekte opgave van 
 brandstofkosten is geheel vrijblijvend en betreft slechts 
 een indicatie van de te verwachten kosten, berekend op 
 basis van de op dat moment bekende gegevens. 
11.2 Het Contract kan voorzien in het gebruik door Cliënt van 
 een zg. “Brandstof Card”, waarmee brandstofaankopen 
 ten behoeve van de Auto kunnen worden gedaan. Alle 
 aankopen met de aan Cliënt verstrekte Brandstof 
 Card(s) komen voor rekening van Cliënt. 
11.3 Instructies en aanwijzingen betreffende het gebruik van 
 de Brandstof Card worden separaat verstrekt. Lessor 
 verbindt zich deze stipt op te volgen bij het gebruik van 
 de Brandstof Card. 
11.4 Een eventueel maandelijks door Cliënt te betalen 
 voorschot voor de brandstofaankopen met de Card kan 
 door Lessor worden aangepast aan zich wijzigende 
 literprijzen zowel als aan de werkelijke 
 verbruiksgegevens. 
11.5 Periodiek voorziet Lessor Cliënt per uitgegeven 
 Brandstof Card van een brandstofverbruik- en 
 kostenoverzicht en zullen de ontvangen voorschotten 
 worden verrekend met de werkelijke brandstofkosten. 
11.6 Cliënt blijft aansprakelijk voor het gebruik van de Card 
 tot 24 uur na een (bevestigde) melding van verlies van 
 de Card danwel tot het moment dat de in twee stukken 
 geknipte Card door Lessor is terug ontvangen. 
 
 
 
 

Artikel 12. Gebruik van de Auto 
12.1 Cliënt zal de Auto overeenkomstig de bestemming van 
 de Auto zorgvuldig (doen) gebruiken en ervoor  zorg 
 dragen, dat deze zich steeds in goede staat bevindt. 
12.2 Het is Cliënt niet toegestaan de Auto te verhuren, te 
 vervreemden of op enigerlei wijze te bezwaren. 
12.3 De Auto mag uitsluitend worden gebruikt door een 
 bekwame bestuurder die in het bezit is van een in 
 Nederland geldig rijbewijs. 
12.4 Cliënt zal ervoor zorgdragen, dat de Auto niet gebezigd 
 wordt door het geven van rijlessen, prestatie- en 
 betrouwbaarheidsritten, voor het vervoer van gevaarlijke 
 stoffen en voor het gebruik in een gebied waarin de 
 verzekering geen dekking biedt. 
12.5 Als Cliënt de uitvoering van de Auto wil wijzigen 

(daaronder begrepen het aanbrengen van reclame of 
accessoires) is toestemming van Lessor nodig. De 
kosten verbonden aan het aanbrengen en het, bij 
beëindiging van het Contract, in de oorspronkelijke staat 
terugbrengen van de Auto, komen voor rekening van 
Cliënt. 

12.6 Lessor behoudt kopie deel III of overschrijvingsbewijs 
van het kentekenbewijs. 

 
Artikel 13. Onderhoud en reparaties 
13.1 Cliënt verplicht zich de Auto overeenkomstig het 
 onderhoudsschema van de fabrikant te (doen) 
 onderhouden. Lessor is te allen tijde gerechtigd controle 
 uit te oefenen op de staat waarin de Auto verkeert. 
13.2 Cliënt zal tenminste wekelijks het niveau van olie, koel- 
 en remvloeistof, alsmede de bandenspanning 
 controleren en op peil brengen; een en ander in 
 overeenstemming met de voorschriften, zoals vermeld 
 in de bij de Auto behorende handleiding. 
13.3 Reparaties en onderhoudsbeurten dienen te worden 
 uitgevoerd door Van Leeuwen Auto’s te Kesteren 
 conform de bepalingen als vermeld in het lease-
 instructieboekje. 
13.4 Voor reparaties en onderhoudsbeurten in het buitenland 
 dient Cliënt vooraf (telefonisch) overleg te plegen met 
 Lessor. In deze gevallen dienen de (goedgekeurde) 
 kosten zonodig door Cliënt te worden voldaan en deze 
 kosten zullen, na overlegging van de facturen en bewijs 
 van betaling, door Lessor met Cliënt worden verrekend. 
13.5 Een defect aan de kilometerteller van de Auto dient 
 binnen 24 uur aan Lessor te worden gemeld. Het aantal 
 gereden kms in de periode waarin de kilometerteller 
 defect was, wordt in onderling overleg geschat.  
 
Artikel 14. Schade, diefstal en verzekering 
14.1 Cliënt is verplicht in geval van diefstal of schade, 

overkomen aan of veroorzaakt met de Auto, Lessor 
onmiddellijk telefonisch en vervolgens binnen 48 uur ook 
door middel van een volledig ingevuld schade-
aangifteformulier in kennis stellen en zo spoedig 
mogelijk verklaringen van getuigen, die op de 
gebeurtenis betrekking hebben, te overleggen. 

14.2 In geval van diefstal dient de berijder te allen tijde 
 procesverbaal en/of politierapport te laten opmaken en 
 binnen 48 uur alle autosleutels, bescheiden en de (vitale 
 delen van) audio-, beveiligings- en communicatie-
 apparatuur aan Lessor terug te bezorgen. Cliënt is  
 aansprakelijk voor de gevolgen van te late of incomplete 
 actie. 
14.3 Cliënt is verplicht direct na het ontstaan van de schade 
 de Auto voor taxatie aan te bieden en voor herstel van 
 de schade de instructies van Lessor stipt op te volgen. 
14.4 In het geval van schade is Cliënt het vastgestelde 

bedrag aan Eigen Risico verschuldigd, tenzij de 
ontstane schade geheel door een derde wordt vergoed. 

14.5 Schade aan of verlies van zich in de Auto bevindende 
persoonlijke eigendommen van Cliënt komt voor 
rekening van Cliënt, tenzij deze schade door derden 
wordt vergoed. 
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14.6 Het definitieve verlies door diefstal van de Auto, danwel 
 bij zodanige (aanrijding-) schade, dat zij naar het 
 oordeel van assuradeurs of Lessor herstel in 
 economisch of technisch opzicht niet mogelijk is, doet 
 het Contract eindigen. 
14.7 Cliënt heeft voor of tijdens aflevering de voorwaarden, 
 die van toepassing zijn op de door Lessor te verzorgen 
 verzekering ontvangen, kent de inhoud en verklaart zich 
 daarmee akkoord. 
14.8 Indien geen gebruik wordt gemaakt van de door Lessor 
 aangeboden verzekering, zal Cliënt zelf de Auto 
 verzekeren en verzekerd houden tegen alle risico’s 
 terzake van de Auto en Wettelijke Aansprakelijkheid. 
 Cliënt zal op eerste verzoek Lessor de polis(sen) en/of 
 bewijs van premiebetaling ter inzage verstrekken. Cliënt 
 draagt ervoor zorg, zonodig door middel van een akte 
 van cessie, dat Lessor bij uitsluiting de rechthebbende 
 is op de schadepenningen en tevens bevoegd is tot 
 uitoefening van andere rechten en bevoegdheden onder 
 de verzekeringsovereenkomst. 
 Indien de schadepenningen niet de volledige schade 
 dekken is Cliënt gehouden het ontbrekende bedrag aan 
 Lessor te voldoen. 
14.9 Het risico van de auto(‘s) is volledig voor rekening van 

lessee, voor verlies, diefstal of teniet gaan van 
autopapieren is hij aansprakelijk. Teneinde dit risico 
zoveel mogelijk te beperken, wordt door Lessor op naam 
van Lessor en/of lessee en/of de Rabobankgroep een 
W.A.- en cascoverzekering afgesloten voor de geleaste 
auto('s). 

14.10 Schadeherstel, reparaties, ruitvervanging, expertise en 
schadeafwikkeling dienen te worden uitgevoerd door 
Schadenet Van Leeuwen te Kesteren. 

 
Artikel 15. Vroegtijdige beëindiging 
15.1 Cliënt kan het Contract vroegtijdig beëindigen, onder de 

voorwaarde, dat Cliënt dat twee maanden van te voren 
schriftelijk kenbaar maakt en Lessor schadeloos stelt. 
Het bedrag van schadeloosstelling bedraagt het verschil 
tussen de op annuïtaire wijze berekende boekwaarde en 
de handelswaarde c.q. de opbrengst bij handelsverkoop. 
Ook eventuele overige voor de Lessor geldende kosten 
van beëindiging zullen voor rekening van Cliënt komen. 

15.2 Lessor kan het Contract per aangetekende brief of per 
 deurwaardersexploit ontbonden verklaren en zich weer 
 in het bezit van de Auto (doen) stellen, onder andere 
 indien: 
 a. cliënt ondanks aanmaning in verzuim blijft zijn  
  verplichtingen jegens Lessor na te komen; 
 b. cliënt surséance van betaling aanvraagt, een 

minnelijk of gerechtelijk akkoord aanbiedt, aangifte 
tot faillietverklaring doet of failliet wordt verklaard, bij 
vestiging in het buitenland van Cliënt, danwel Cliënt 
zijn bedrijf verkoopt, stillegt of liquideert, overlijden 
en onder curatelestelling.  

 c. executoriaal beslag op het geheel of een deel van  
  het vermogen van Cliënt of op de Auto wordt gelegd, 
  danwel een daarop gelegd conservatoir beslag van  
  waarde wordt verklaard, alsmede in geval van  
  justitieel beslag; 
 d. een normale (verzekerings)dekking tegen   
  cascoschade als gevolg van een extreem   
  schadeverloop niet meer kan worden verkregen. 

e. van overheidswege de Auto wordt gevorderd. 
f. zich omstandigheden voordoen die de verhaals- 

  mogelijkheden van Lessor met betrekking tot  
met betrekking tot cliënt in gevaar brengen.  

In al welke gevallen lessee verplicht is op eerst verzoek 
van de Lessor de betreffende auto(‘s) te overhandigen 
op een door haar te bepalen wijze. 

15.3 In geval van ontbinding door Lessor van deze 
overeenkomst is Cliënt gehouden Lessor volledig 
schadeloos te stellen. In het geval van ontbinding als 
aangegeven in Art. 15.2 a t/m d heeft Lessor tevens 
recht op vergoeding van alle overige ten gevolge van de 

ontbinding opkomende kosten, schade en interessen, 
waaronder vergoeding van juridische en andere bijstand. 

15.4 Lessee machtigt bij dezen Lessor of de door hem 
aangewezen personen om het gebouw of terreinen te 
betreden, waar de auto(‘s) zich bevindt/bevinden, zonder 
dat hiervoor een rechtelijk vonnis zal zijn vereist, zulks 
opdat Lessor zich weer in het bezit van de auto(‘s) zal 
kunnen stellen. 

 
Artikel 16. Beslag en maatregelen van derden 
16.1 Indien derden ten opzichte van de Auto rechten willen 
 doen gelden of maatregelen treffen, zal Cliënt en/of 
 berijder aan dezen terstond doen blijken, dat niet Cliënt 
 doch Lessor eigenaar van de Auto is. 
 Indien de Auto uit de macht van Cliënt mocht geraken, 
 zal hij en/of berijder Lessor daarvan onmiddellijk in 
 kennis stellen en zo nodig zelf maatregelen treffen. 
 Lessor kan de voor de bescherming van haar rechten 
 noodzakelijk geachte maatregelen zelf treffen. Cliënt 
 machtigt Lessor hierbij deze maatregelen eventueel in 
 zijn naam te treffen. De kosten van de te treffen 
 maatregelen komen voor rekening van Cliënt. 
 
Artikel 17. Inname van de Auto en eindafrekening 
17.1 Lessee is verplicht de auto(‘s) niet alleen bij expiratie 

van de lease, maar ook in alle andere gevallen waneer 
de auto(‘s) weer in bezit van Lessor dient/dienen te 
worden gesteld, terug te brengen naar het bedrijf van 
Lessor, tenzij door de Rabobankgroep anders wordt 
bepaald. 

17.2 Inlevering van de Auto wordt bevestigd door 
 ondertekening van een “Innamebevestiging” waarop o.a. 
 wordt aangegeven de kilometerstand en de staat van de 
 Auto waarin deze zich op dat moment bevindt. Tevens 
 levert Cliënt de sleutels in, het gehele kentekenbewijs, 
 het verzekeringsbewijs en alle accessoires welke 
 inbegrepen zijn in de leaseprijs. Accessoires, die niet 
 zijn inbegrepen in de leaseprijs mogen door Cliënt 
 worden verwijderd, echter alleen wanneer verwijdering 
 geen beschadiging of waardevermindering ten gevolge 
 heeft. 
17.3 Lessor is gerechtigd de herstelkosten en extra 
 waardevermindering van de Auto ontstaan door niet 
 gemelde schade(s) en/of onzorgvuldig beheer aan 
 Cliënt door te berekenen. Ook de kosten als gevolg van 
 verlies of niet tijdig aan Lessor terugbezorgen van 
 bescheiden en autotoebehoren komen voor rekening 
 van Cliënt. 
17.4 Indien Cliënt aan het einde van de leaseperiode onwillig 
 is de Auto in te leveren, heeft Lessor het recht de 
 dienstverlening te staken, de Auto te vorderen en is 
 Cliënt gehouden alle als gevolg van de niet tijdige 
 inlevering opkomende kosten, schaden en interessen 
 aan Lessor te voldoen. 
17.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 6.3 van deze 

Algemene Bepalingen vindt aan het einde van het 
Contract verrekening plaats van meer of minder gereden 
kms tegen de in het Contract genoemde prijs. De met 
vervangende auto’s gereden kms worden opgeteld bij 
het met de Auto gereden aantal. 

17.6 Onder meer- en minderkilometers wordt verstaan het 
verschil tussen het werkelijk aantal verreden kms en het 
aantal contract kms, zijnde het werkelijke aantal 
maanden vermenigvuldigd met het contractuele aantal 
kms per maand. 

17.7 Op het verrekenbedrag voor de in totaal meer of minder 
 gereden kilometers worden de al eerder verrekende 
 kilometers tegen hetzelfde tarief verrekend. 
 
Artikel 18. Koopoptie 
18.1 Indien en voor zover vermeld (in het Contract) heeft 
 Cliënt het voorkeursrecht van koop met betrekking tot 
 de Auto. Wanneer Cliënt van deze koopoptie gebruik 
 wenst te maken zal Cliënt dit tenminste twee maanden 
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 voor het einde van het Contract kenbaar maken aan 
 Lessor. 
18.2 De koopprijs zal aan het einde van het contract worden  
        vastgesteld op de dan geldende marktwaarde. 
18.3 Wanneer Cliënt rond de dag van de contractbeëindiging 
 de koopprijs aan Lessor niet heeft voldaan vervalt het 
 voorkeursrecht van koop. 
18.4 Van eigendomsoverdracht kan pas sprake zijn zodra 
 Cliënt aan alle verplichtingen, voortvloeiend uit zowel 
 het Contract als de koopoptie heeft voldaan. 
 
Artikel 19. Aansprakelijkheid 
19.1 Cliënt vrijwaart Lessor voor alle vorderingen welke 
 tegen Lessor ingediend worden in verband met het bezit 
 danwel de exploitatie van de Auto. 
19.2 Cliënt is onder meer aansprakelijk voor: 
 a. het niet tijdig betalen van belastingen en premiën,  
  tenzij deze inbegrepen zijn in de leaseprijs; 
 b. overtredingen van verkeersregels en -wetten. 
 
Artikel 20. Overdraagbaarheid 
20.1 Indien Cliënt zijn bevoegdheden, rechten, voorrechten 
 en actiën uit een Contract voortvloeiende, aan een 
 derde wenst over te dragen dan is daartoe de 
 schriftelijke goedkeuring van Lessor benodigd. 
20.2 Lessor is gerechtigd alle vorderingen, bevoegdheden, 

rechten, voorrechten en actiën uit de Contracten 
voortvloeiende, aan een derde over te dragen. Cliënt 
verklaart reeds thans, dat die derde in geval van 
zodanige overdracht alle rechten bij deze overeenkomst 
aan Lessor toegekend tegenover hem, Cliënt zal kunnen 
uitoefenen. Cliënt zal de geleaste auto(‘s) voor de 
betreffende derde als pandhoudster houden.  

20.3 a. Cliënt verklaard ermee bekend te zijn en voor zover 
nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van de 
Auto bij een derde kan (komen te) berusten of dat de 
Auto kan zijn (of worden) verpand aan derde, tot 
zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde 
van de Lessor te vorderen heeft of te eniger tijd te 
vorderen mocht hebben uit hoofde van huur- en/of 
financiële leaseovereenkomsten of uit welke hoofde dan 
ook. 
b. Niettegenstaande het bestaan van de 
verhuurovereenkomsten zal cliënt de Auto op eerste 
verzoek aan de derde afgeven, zonder dat cliënt zich 
daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en 
zodra de derde als eigenares of pandhoudster afgifte 
van de Auto zal vorderen op grond van niet nakoming 
van de verplichtingen van de Lessor jegens de derde. 
Als gevolg van deze opeising c.q. de niet nakoming van 
Lessor jegens de derde, wordt de 
huurovereenkomst(en) van rechtswege met 
onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd 
dient te geschieden ten kantore van de derde of op een 
door die derde aangewezen locatie. 
c. Indien de derde eigenaar is van de Auto (of als 
voormalig pandhouder het eigendom heeft verkregen) 
en het gebruik van de Auto door Cliënt zou willen 
continueren, is Cliënt verplicht om op eerste verzoek van 
de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten 
voor de restant looptijd van de onderhavige 
huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities. 
d. Voor zover de huurovereenkomst (en) eerder tot 
stand komt dan de bovengenoemde huur- en/of 
financiële leaseovereenkomst tussen Lessor en de 
derde als eigenaar, wordt de werking van artikel 7:226 
BW tussen partijen uitgesloten. In dat geval blijft ook na 
verkoop van de Auto door Lessor aan de derde, gevolgd 
door de bovengenoemde huur- en/of financiële 
leaseovereenkomst tussen Lessor en de derde, de 
huurovereenkomst(en) tussen Lessor en Cliënt van 
kracht. 
e. Het hiervoor in lid a t/m d opgenomen derdenbeding 
kan noch door Cliënt, noch door Lessor worden 
herroepen. 

 
Artikel 21. Hoofdelijkheid 
21.1 Indien meerder (rechts)personen als Cliënt optreden, is 
 elk van deze personen hoofdelijk aansprakelijk voor de 
 betaling van de termijnen zowel als voor de kosten en/of 
 schade, voortvloeiende uit niet correcte nakoming van 
 het Contract. 
 
Artikel 22. Adreswijzigingen 
22.1 Cliënt dient eventuele adresveranderingen tenminste 10 
 dagen van te voren aan Lessor schriftelijk mede te 
 delen. 
 
Artikel 23. Toepasselijk recht, bevoegde rechter 
23.1 Slechts Nederlands recht is van toepassing. Eventuele 
 geschillen zullen worden berecht door de bevoegde 
 rechter, binnen wiens ressort de vestigingsplaats van 
 Lessor is gelegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    


