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1. Algemeen 
In de algemene voorwaarden wordt met ‘leaseovereenkomst’ 
bedoeld de overeenkomst(en) waarop deze algemene 
voorwaarden van toepassing zijn. De begrippen en definities die in 
de leaseovereenkomst worden gebruikt hebben dezelfde betekenis 
in de algemene voorwaarden. 
Je beoordeelt de fiscale en/of boekhoudkundige kwalificatie van de 
leaseovereenkomst zelf; daar staan wij niet voor in. 
Als, nadat de leaseovereenkomst is gesloten, om enige reden die 
niet aan ons kan worden toegerekend geen uitvoering aan de 
leaseovereenkomst wordt gegeven ben je aan ons een vergoeding 
verschuldigd van € 500,-; onverminderd onze overige rechten. 
  

2. Keuze voor het Object 
Je hebt het Object zelf uitgekozen en vastgesteld dat het Object 
geschikt is voor het beoogde doel. Wij staan niet in voor de 
samenstelling, eigenschappen en andere hoedanigheden van het 
Object. Wij kopen het Object van de Leverancier en worden 
eigenaar van het Object. Als er tussen jou en de Leverancier al een 
koopovereenkomst is gesloten dan nemen wij de hele 
rechtsverhouding uit die koopovereenkomst over, tenzij de 
condities voor ons niet acceptabel zijn. De verplichtingen uit de 
koopovereenkomst met de Leverancier neem je hierbij van ons 
over, met uitzondering van de verplichting tot betaling van de 
koopprijs, en je vrijwaart ons van aanspraken van de Leverancier. 
Je machtigt ons hierbij onherroepelijk om alle handelingen en 
rechtshandelingen te verrichten die nodig en wenselijk zijn voor de 
hiervoor bedoelde overname van de koopovereenkomst, en de 
rechten en de verplichtingen daaruit. Jouw machtiging is met 
inbegrip van het recht om rechtshandelingen te verrichten met ons 
zelf als wederpartij. 
 

3. Aflevering Object 
We streven er naar het Object op of rond de - in de 
leaseovereenkomst vermelde - verwachte afleverdatum bij je te 
laten bezorgen. De verwachte afleverdatum is echter indicatief en 
als die datum niet wordt gerealiseerd kun je daar geen rechten 
tegenover ons aan ontlenen. Wij zullen het Object bij je laten 
afleveren op de Afleverlocatie, met dien verstande dat we de 
aflevering mogen opschorten alsnog niet aan alle voorwaarden is 
voldaan. Je zult het Object in ontvangst nemen en ervoor zorgen dat 
de Afleverlocatie geschikt is voor ontvangst en (voor zover van 
toepassing) plaatsing en installatie van het Object. Bij de aflevering 
van het Object dien je het direct zorgvuldig te inspecteren op 
volledigheid, correcte werking en (indien van toepassing) gebreken 
en tekortkomingen direct aan de Leverancier en ons melden. Als je 
de hiervoor bedoelde controle hebt verricht en het Object helemaal 
in orde is dan bevestig je dat aan ons door middel van een 
acceptatieverklaring. De acceptatieverklaring stellen we (eventueel 
digitaal) aan je ter beschikking en die dien je dan (eventueel 
elektronisch) te ondertekenen. De kosten van aflevering van het 
Object zijn voor jou, tenzij anders vermeld in de 
leaseovereenkomst.  
 

4. Gebruik Object / inspectie 
De voorschriften van de Leverancier en de fabrikant van het Object 
en (eventuele) wettelijke voorschriften die gelden voor het gebruik 
van het Object dien je steeds in acht nemen. Kosten, belastingen en 
heffingen die betrekking hebben op het Object of het gebruik ervan 
zijn voor jouw rekening. Je zult het Object op jouw kosten volgens 
fabrieksvoorschrift onderhouden en in functionele staat houden en 
alleen gebruiken voor de uitoefening van je beroep of bedrijf. Je 
moet het Object in originele staat laten; behoudens door de 
fabrikant aanbevolen updates en/of modificaties.  
We mogen altijd het Object inspecteren of laten inspecteren en je 
zult steeds medewerking aan onze redelijke verzoeken daartoe 
doen en toegang tot het Object verlenen. We mogen ook een 
merkteken op het Object (laten) plaatsen waaruit blijkt dat wij 
eigenaar zijn. 
 

5. Voertuig 
Als het Object een voertuig is op kenteken dan wordt het kenteken 
op je naam gezet. Wij melden het Object aan bij de Rijksdienst voor 
het Wegverkeer onder de Registratie Tenaamstelling 
Leasemaatschappijen (RTL), zodat ten behoeve van ons een 
verstrekking voorbehoud wordt geregistreerd. De 

tenaamstellingscode zal aan ons ter beschikking (dienen te) 
worden gesteld. Wettelijke verplichtingen met betrekking tot het 
Object, zoals motorrijtuigenbelasting, de Algemene Periodieke 
Keuringsplicht en het verzekeren van wettelijke aansprakelijkheid, 
dien jij zelf (rechtstreeks) te voldoen. Boetes en kosten in verband 
met het gebruik van het Object, zoals verkeersovertredingen en 
kosten van inbeslagname, zijn ook voor jouw rekening. 
 

6. Verbod 
Je mag het Object niet vervreemden, bezwaren, verhuren of aan 
iemand anders in gebruik geven of ter beschikking stellen zonder 
onze voorafgaande schriftelijke toestemming, met uitzondering van 
reparatiewerkzaamheden en uitsluitend voor de reparatieperiode. 
Zonder onze schriftelijk toestemming mag je het Object niet op een 
andere locatie gebruiken dan op de Afleverlocatie binnen 
Nederland. Als het Object een vervoermiddel dat bedoeld is om 
(mede) op de openbare weg te gebruiken mag je het Object in 
West-Europa gebruiken; daarbuiten mag zonder onze schriftelijke 
toestemming niet. 
 

7. Betalen 
Facturen mogen we digitaal aan je ter beschikking stellen. De aan 
ons verschuldigde betalingen dien je steeds te verrichten op het 
daarvoor afgesproken tijdstip en je mag die betalingen niet korten, 
verrekenen of opschorten. Als je te laat betaalt ben je direct in 
verzuim en is geen ingebrekestelling nodig.  
Wij mogen dan vertragingsrente bij je in rekening brengen gelijk 
aan de wettelijke handelsrente. Wij zijn steeds bevoegd om alles 
wat we van je te vorderen hebben of krijgen (ook als dat nog niet 
opeisbaar is) te verrekenen met wat je van ons te vorderen hebt 
(ook als dat nog niet opeisbaar is).  
Door jou gedane betalingen mogen we toerekenen aan je schulden 
zoals we verkiezen.  
Alle kosten die wij moeten maken tot behoud en uitoefening van 
onze rechten uit de leaseovereenkomst zijn voor jouw rekening. 
 
In het geval dat een natuurlijke persoon tekent voor 
hoofdelijke aansprakelijkheid (bijvoorbeeld bij 
VOF/eenmanszaak) geldt: 
Lease-Deal Nederland B.V. is aangesloten bij de Stichting Bureau 
Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Lease-Deal Nederland B.V. heeft 
de verplichting op zich genomen een achterstand in de nakoming 
van de betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst 
van te melden bij BKR, hetgeen gevolgen kan hebben voor iedere 
eventuele volgende financieringsaanvraag. 
Lease-Deal Nederland B.V. meldt deze overeenkomst bij de 
Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. BKR verwerkt 
deze gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem ten 
behoeve van het voorkomen en beperken van krediet- en 
betaalrisico’s voor aangesloten organisaties en het voorkomen en 
beperken van overkreditering van betrokkenen, alsmede ten 
behoeve van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van 
problematische schuldsituaties. Deze gegevens worden in het 
kader van de eerdergenoemde doelstellingen door BKR ter 
beschikking gesteld aan de aangesloten organisaties, hetgeen 
mogelijk is in feitelijke en statistisch bewerkte vorm. Naast het aan 
melden van de overeenkomst heeft Lease-Deal Nederland B.V. 
verder de verplichting op zich genomen een achterstand in de 
nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van deze 
overeenkomst van meer dan twee (2) maanden te melden bij BKR. 
Dit kan gevolgen hebben voor iedere eventuele volgende 
financieringsaanvraag. 
 
In het geval bestuurder mee tekent voor hoofdelijke 
aansprakelijkheid geldt: 
Lease-Deal Nederland B.V. is aangesloten bij de Stichting Bureau 
Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Lease-Deal Nederland B.V. heeft 
de verplichting op zich genomen een achterstand in de nakoming 
van de betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst 
van meer dan vier (4) maanden te melden bij BKR, hetgeen 
gevolgen kan hebben voor iedere eventuele volgende 
financieringsaanvraag. 
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8. Risico’s / verzekering 
Je draagt zelf het risico van verlies, vernieling of beschadiging van 
het Object. Als je geen gebruik kunt maken van het Object, om wat 
voor reden dan ook, komt dit voor jouw risico. Op jouw kosten dien 
je een schade- en aansprakelijkheidsverzekering voor het Object af 
te sluiten tegen gebruikelijke condities en je dient de verzekeraar 
te informeren dat het Object ons eigendom is. Als we daarom 
vragen verstrek je een schriftelijk bewijs dat het Object is 
verzekerd. Als je het Object niet goed verzekert dan mogen wij dat 
zelf doen; de kosten daarvan komen dan wel voor jouw rekening.  
 

9. Verpanding 
Je verpandt hierbij aan ons (voor zover nodig bij voorbaat) de 
vorderingen die je hebt en/of krijgt op (i) de verzekeraar van de 
door jou afgesloten verzekering voor het Object en (ii) tegenover 
(eventuele) derden die schade aan het Object hebben toegebracht. 
Van dat pandrecht mogen we steeds mededeling doen. Als de 
verzekeraar een bedrag uitkeert of een derde schadevergoeding 
betaalt dien je dat te gebruiken voor reparatie of vervanging van 
het Object of voor vergoeding van schade aan ons. 
 

10. Ontbinding en schadevergoeding 
Als: 
(i) Door jou en/of door een (rechts)persoon die (mede) 

aansprakelijk is of zekerheid heeft gesteld voor de 
verplichtingen uit de leaseovereenkomst, verplichtingen 
tegenover ons niet op tijd en/of volledig worden nagekomen; 

(ii) Voor jou en/of door een (rechts)persoon die (mede) 
aansprakelijk is of zekerheid heeft gesteld voor de 
verplichtingen uit de leaseovereenkomst, faillissement, 
surseance van betaling of toepasselijkheid van een andere 
insolventieprocedure wordt aangevraagd of uitgesproken; 

(iii) Je onderneming (geheel of deels) wordt beëindigd of 
verplaatst, een juridische fusie of splitsing plaatsvindt of een 
andere wezenlijke wijziging in de bedrijfsvoering 
plaatsvindt; 

(iv) Je overlijdt (als je een natuurlijk persoon bent) of wordt 
ontbonden (als je een rechtspersoon bent); 

(v) Het Object tenietgaat, uit je macht of verloren raakt of als er 
beslag op wordt gelegd; 

(vi) Persoonlijke en/of zakelijke zekerheden die voor jouw 
verplichtingen zijn gesteld worden opgezegd, ingetrokken of 
vervallen of dreigen te worden opgezegd, ingetrokken of 
vervallen,  

dan wordt je geacht direct in verzuim te zijn en hebben wij het 
recht om de leaseovereenkomst direct geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden. Bij die ontbinding hebben wij geen verplichting om een 
reeds verrichte prestaties ongedaan te maken of een vergoeding 
aan je te betalen. Onze rechten uit de wet kunnen we ook 
uitoefenen.  Als wij de leaseovereenkomst (geheel of deels) 
ontbinden moet je het gebruik van het Object direct stoppen en ben 
je aan ons verschuldigd een schadevergoeding die bestaat uit de 
som van (i) de vervallen (nog onbetaalde) Leasetermijnen, (ii) de 
Leasetermijnen die je bij het in stand blijven van de 
leaseovereenkomst zou hebben moeten betalen en (iii) de renten 
en kosten (waaronder de kosten die we moeten maken in verband 
met de ontbinding van de leaseovereenkomst, het terugkrijgen en 
herstellen van het Object).  Nadat we het Object terug hebben 
gekregen zullen we het verkopen en de opbrengst daarvan, na 
aftrek van kosten, komt dan in mindering op onze vordering op jou. 
Je zult ons steeds direct informeren als zich een situatie voordoet 
als hiervoor bedoeld, die ons het recht geeft de leaseovereenkomst 
te ontbinden. 
 

11. Teruggave Object 
Als de leaseovereenkomst eindigt door middel van ontbinding of 
Leaseperiode verstrijkt en de juridische eigendom niet op je over 
gaat dien je het Object direct aan ons terug te geven. Het Object 
dien je op jouw kosten op ons adres, of een door ons aan jou 
opgegeven ander adres, af te leveren. Als je dat niet tijdig doet dan 
mogen wij dat zelf doen; de kosten daarvan komen dan wel voor 
jouw rekening en je bent dan een boete verschuldigd voor elke dag 
dat het Object te laat wordt teruggegeven van 1/30 van de laatst 
geldende Leasetermijn. Je doet hierbij afstand van het recht om de 
afgifte van het Object op te schorten. 

Bij de teruggave of terugname van het Object aan/door ons dient 
het Object (behoudens gebruikelijke slijtage als gevolg van normaal 
gebruik) in originele en functionele staat te verkeren met daarbij 
(voor zover van toepassing) bijbehorende sleutels, handleidingen, 
onderhoudsdocumenten en alle andere aanhorigheden. Als je 
gegevens op het Object hebt ingevoerd dien je die data volledig te 
wissen. Als het Object niet voldoet aan voormelde eisen voldoet 
hebben wij het recht om herstel- en/of achterstallige 
onderhoudswerkzaamheden te laten uitvoeren en die kosten en/of 
schade in verband hiermee bij jou in rekening te brengen. 
 

12. Overgang juridische eigendom / koopoptie 
Als geen koopoptie of Koopoptieprijs in de leaseovereenkomst is 
vermeld gaat, onder de opschortende voorwaarde dat je alle 
Leasetermijnen aan ons hebt betaald en ook alle andere 
verplichting door jou zijn nagekomen, de juridische eigendom van 
het Object op jou over bij het verstrijken van de Leaseperiode 
zonder dat wij verder iets hoeven te doen en zonder dat een fysieke 
levering is vereist.  

Als je wel een koopoptie hebt blijkt dat uit het vermelden van een 
Koopoptieprijs op de leaseovereenkomst. Je dient uiterlijk drie (3) 
maanden voor het einde van de Leaseperiode schriftelijk aan ons 
kenbaar te maken of je de koopoptie uitoefent. Als je van de 
koopoptie gebruik maakt gaat, onder de opschortende voorwaarde 
dat je alle Leasetermijnen en de Koopoptieprijs aan ons hebt 
betaald en ook alle andere verplichting uit de leaseovereenkomst 
door jou zijn nagekomen, de juridische eigendom van het Object op 
jou over zonder dat wij verder iets hoeven te doen en zonder dat 
een fysieke levering is vereist.  

Bij de eigendomsoverdracht op grond van dit artikel 12 krijg je het 
Object in de staat waarin het zich op dat moment bevindt zonder 
enige garantie van ons. 
 

13. Aansprakelijkheid / rechten ten opzichte van de 
Leverancier 
Voor gebreken en tekortkomingen aan het Object sluiten wij 
aansprakelijkheid uit. Daarom dragen we hierbij aan jou over onze 
rechten op de Leverancier, met uitzondering van het recht op 
terugbetaling van de aankoopprijs, die betrekking hebben op het 
Object zodat, als er zich gebreken of tekortkomingen aan het Object 
voordoen, je die rechten zelf en rechtstreeks tegenover de 
Leverancier kunt uitoefenen.  

Als er gebreken of tekortkomingen aan het Object zijn of je het 
Object niet kunt gebruiken dien je de Leasetermijnen en andere 
verplichtingen onverkort aan ons te blijven betalen en mag je die 
niet opschorten. Als voor die gebreken of tekortkomingen de 
Leverancier kan worden aangesproken (zoals bij garanties) dient je 
die rechten zo snel mogelijk uit te oefenen om het verlies van die 
rechten te voorkomen.   

Wij zijn aansprakelijk voor schade als door onze schuld, opzet of 
grove nalatigheid dodelijk of ernstig persoonlijk letsel of schade 
aan zaken wordt veroorzaakt en die schade redelijkerwijs 
voorzienbaar is. Onze aansprakelijkheid is dan beperkt tot directe 
schade aan personen en zaken, geldt niet voor gevolgschade en is 
gemaximeerd tot de Leasesom. Waar onze aansprakelijkheid op 
grond van de wet niet kan worden uitgesloten of beperkt blijft die 
onverminderd gelden. 
 

14. Overdracht  
De leaseovereenkomst voortvloeiende rechten en plichten kunnen 
door jou niet worden overgedragen of verpand zonder onze 
voorafgaande schriftelijke toestemming. Wij mogen de gehele 
rechtsverhouding met jou op grond van de Leaseovereenkomst, en 
de eigendom van het Object wel aan anderen overdragen en je 
verleent hierbij (onherroepelijk) toestemming tot een dergelijke 
overdracht. Een dergelijke overdracht door ons heeft geen invloed 
op je rechten om eigendom van het Object te verwerven conform 
de leaseovereenkomst. 
 

15. Meerdere (rechts)personen 
Indien je met meer (rechts)personen bent zijn die 
(rechts)personen tegenover ons hoofdelijk aansprakelijk voor het 
nakomen van de verplichtingen uit de leaseovereenkomst. Elke 
jegens ons aansprakelijke (rechts)persoon is onherroepelijk 
gemachtigd om namens de andere (rechts)personen handelingen 
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en rechtshandelingen met ons te verrichten met betrekking tot de 
leaseovereenkomst en elke handeling en rechtshandeling zal steeds 
geacht worden mede namens de andere (rechts)personen te zijn 
verricht.   
 

16. Waarborgsom 
Als op de leaseovereenkomst een Waarborgsom is vermeld dan 
geldt daarvoor het volgende. De Waarborgsom wordt hierbij aan 
ons verpand tot zekerheid voor de nakoming van je huidige en 
toekomstige verplichtingen uit de leaseovereenkomst en/of 
(eventuele) andere verplichtingen jegens ons. Wij aanvaarden 
hierbij het pandrecht. De waarborgsom, of (indien van toepassing) 
het restant, betalen we aan je terug zodra alle verplichtingen uit de 
leaseovereenkomst zijn nagekomen. 
 

 
 
17. Algemeen 
Ten aanzien van de hoogte van de bedragen die we van jou te 
vorderen hebben levert onze administratie dwingend bewijs; 
behoudens door jou te leveren tegenbewijs.  
Bij de uitvoering van de leaseovereenkomst mogen we ook andere 
partijen inschakelen. Als we dat nodig vinden mogen we van je 
verlangen dat je voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van je 
bestaande en toekomstige verplichtingen aan ons uit de 
leaseovereenkomst.  
We mogen ook van je verlangen, als een gestelde zekerheid naar 
ons redelijke oordeel onvoldoende is geworden, om aanvullende of 
vervangende zekerheid te geven. Aan een verzoek als hiervoor 
bedoeld zal je op ons eerste schriftelijke verzoek voldoen. 
 
 

18. Toepasselijke recht / geschillen 
Op de leaseovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. De 
wettelijke bepalingen van Boek 7 Burgerlijk Wetboek die gaan over 
goederenkrediet betreffende roerende zaken, niet 
registergoederen (titel 2b afdeling 1), voor zover die van regelend 
recht zijn, worden uitgesloten en zijn niet op de leaseovereenkomst 
van toepassing. 
Als er een geschil over of in verband met de leaseovereenkomst 
tussen jou en ons ontstaat dan dienen die geschillen te worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien 
verstande dat wij het geschil ook voor mogen leggen aan de rechter 
die bevoegd zou zijn als deze (forum)keuze niet gemaakt zou zijn. 
 
Lease-deal Nederland BV 
MediArena 2 
1114 BC, Amsterdam 
KvK nummer: 70287554 
hello@lease-deal.com 


