
1.  Definities 
De begrippen en definities die in de Leaseovereen-
komst worden gebruikt hebben dezelfde betekenis in 
deze algemene voorwaarden.

 - Algemene Voorwaarden • Deze Algemene voorwaar-
den Lease Qredits

 - Jij • Jij bent de Lessee. Jij bent de persoon met 
wie wij de Leaseovereenkomst hebben afgeslo-
ten. Met ‘je’ of ‘jij’ bedoelen wij ook de eventuele 
medeondertekenaar(s) die hoofdelijk medeaanspra-
kelijk is/zijn en rechtsopvolger(s). Ingeval van een 
rechtspersoon (zoals een B.V., N.V., vereniging), wordt 
de overeenkomst gesloten met de rechtspersoon (die 
rechtsgeldig vertegenwoordigd wordt). Met ‘je’ of ‘jij’ 
wordt in dat geval de rechtspersoon bedoeld.

 - Wij • Wij zijn de Lessor, Stichting Qredits Microfinancie-
ring Nederland. Wij spreken verder over ‘wij’ en ‘ons/
onze’.

 - Leverancier • een derde (vendor) die zijn producten 
gecombineerd met een leaseaanbieding op de markt 
brengt, met inschakeling van Leasedeal.com.

 - Leaseovereenkomst • De financial leaseovereen-
komst waar deze algemene voorwaarden op van toe-
passing zijn.

 - Leasesom • Het bedrag dat wij door middel van de 
Leaseovereenkomst financieren.

 - Leasetermijn • De leasetermijn zoals opgenomen in 
de Leaseovereenkomst 

 - Object • het roerende goed zoals opgenomen in de 
Leaseovereenkomst onder ‘Object’ die wordt gekocht 
middels de zakelijke geldlening.

 - Afleverlocatie • de locatie waar het Object wordt afge-
leverd conform de overeenkomst. 

 - BKR • Bureau Krediet Registratie. Bij dit bureau mel-
den wij dat jij een Leaseovereenkomst met ons hebt 
gesloten.

 - EIF • Het Europees Investeringsfonds. Dit is een fonds 
dat garanties verstrekt aan ons. Dit stelt ons in staat om 
financieringen te verstrekken die wij anders niet had-
den kunnen verstrekken.

 - ER • De Europese Rekenkamer.
 - Schriftelijk • Onder schriftelijk verstaan wij communi-

catie op papier, via e-mail en iDIN. 
 
2.1 Over de Leaseovereenkomst

2.1 Wij willen weten wie jij bent. Daarom ben je verplicht 
een legitimatiebewijs aan ons te laten zien. Dat geeft 
ons zekerheid over jouw identiteit.

2.2 Afspraken met ons zijn pas geldig als ze schriftelijk door 
ons zijn bevestigd.

2.3 De aan jou uitgebrachte Leaseovereenkomst dient bin-
nen 5 werkdagen door jou voor akkoord getekend te 
worden. Ga jij niet binnen deze periode akkoord met de 
door ons voorgestelde Leaseovereenkomst, dan is ons 
aanbod niet meer geldig. 

2.4 Kan na het sluiten van de Leaseovereenkomst, om 
enige reden die niet aan ons kan worden toegerekend, 
geen uitvoering aan de Leaseovereenkomst worden 
gegeven? Dan moet je ons een vergoeding betalen van 
€ 500,00, onverminderd onze overige rechten.

2.5 Voor de Leaseovereenkomst en de Algemene Voor-
waarden die bij de overeenkomst horen, geldt alleen 
het Nederlands recht.

2.6 Je beoordeelt de fiscale en/of boekhoudkundige kwali-
ficatie van de Leaseovereenkomst zelf; daar staan wij 
niet voor in. 

2.7 Zodra jij een Leaseovereenkomst met ons hebt afgeslo-
ten, melden wij dit – indien dit nodig is volgens de eisen 
van het BKR - bij het BKR.

2.8 Als het gaat om betalingen, dan is onze administratie 
altijd leidend. Tenzij jij kunt bewijzen dat onze admi-
nistratie niet klopt. Je moet ons dit laten weten binnen 
12 maanden nadat wij jou onze nota, bevestiging of 
andere opgaaf hebben gestuurd. Indien je dit ons niet 
binnen 12 maanden laat weten, dan geldt de inhoud 

van de opgaaf als door jou te zijn goedgekeurd. Als wij 
rekenfouten hebben gemaakt, zijn wij verplicht deze 
fouten te herstellen.

3. Keuze voor het Object
3.1 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 an-
dere hoedanigheden van het Object.

3.2 Wij kopen het Object van de Leverancier en worden ei-
genaar van het Object. Als er tussen jou en de Leveran-
cier al een koopovereenkomst is gesloten dan nemen 
wij de hele rechtsverhouding uit die koopovereenkomst 
over, tenzij de condities voor ons niet acceptabel zijn.

3.3 De verplichtingen uit de koopovereenkomst met de Le-
verancier neem je hierbij van ons over, met uitzonde-
ring van de verplichting tot betaling van de koopprijs, 
en je vrijwaart ons van aanspraken van de Leverancier.

3.4 Je machtigt ons hierbij onherroepelijk om alle hande-
lingen en rechtshandelingen te verrichten die nodig en 
wenselijk zijn voor de hiervoor bedoelde overname van 
de koopovereenkomst, en de rechten en de verplichtin-
gen daaruit. Jouw machtiging is met inbegrip van het 
recht om rechtshandelingen te verrichten met ons zelf 
als wederpartij.

3.5 Je hebt geen overeenkomsten met de Leverancier 
of iemand anders gesloten die samenhangen, of een  
commerciële eenheid vormen, met de Leaseovereen-
komst. Als dat toch het geval is dan kun je daar geen 
aanspraken jegens ons aan ontlenen en je doet hierbij 
afstand van (eventuele) rechten tegenover ons om je 
verplichtingen uit de Leaseovereenkomst op te schor-
ten of die te ontbinden of te vernietigen.

4. Aflevering Object
 We streven er naar het Object op of rond de - in de 

Leaseovereenkomst vermelde - verwachte afleverda-
tum bij je te laten bezorgen. De verwachte afleverda-
tum is echter indicatief en als die datum niet wordt ge-
realiseerd kun je daar geen rechten tegenover ons aan 
ontlenen. Wij zullen het Object bij je laten afleveren op 
de Afleverlocatie. We mogen de aflevering opschorten 
als je nog niet aan alle voorwaarden hebt voldaan. Je 
zult het Object in ontvangst nemen en er voor zorgen 
dat de Afleverlocatie geschikt is voor ontvangst en (voor 
zover van toepassing) voor plaatsing en installatie van 
het Object. Bij de aflevering van het Object moet je het 
direct zorgvuldig inspecteren op volledigheid en correc-
te werking. Eventuele gebreken en/of tekortkomingen 
moet je 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 moet je dan (eventueel 
elektronisch) te ondertekenen. De kosten van afleve-
ring van het Object zijn voor jou, tenzij anders vermeld 
in de Leaseovereenkomst.

5. Gebruik Object/inspectie
5.1 Je zult je houden aan de voorschriften van de Leveran-

cier en de fabrikant van het Object. Ook houd je je aan 
de (eventuele) wettelijke voorschriften die gelden voor 
het gebruik van het Object. Kosten, belastingen en hef-
fingen die betrekking hebben op het Object of het ge-
bruik ervan zijn voor jouw rekening. Je zult het Object 
op jouw kosten volgens fabrieksvoorschrift onderhou-
den 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.

5.2 We mogen het Object altijd inspecteren of laten inspec-
teren en je zult steeds medewerking aan onze rede-
lijke verzoeken daartoe doen en toegang tot het Object 
verlenen. We mogen ook een merkteken op het Object 
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 (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 Leasemaatschap-
pijen (RTL), zodat ten behoeve van ons een verstrek-
kingsvoorbehoud wordt geregistreerd. Met dit voorbe-
houd kunnen alleen wij over de tenaamstellingscode 
beschikken. De tenaamstellingscode zal dan ook aan 
ons ter beschikking (dienen te) worden gesteld. Wet-
telijke verplichtingen met betrekking tot het Object, 
zoals motorrijtuigenbelasting, de Algemene Periodieke 
Keuringsplicht en de verzekering van de wettelijke 
aansprakelijkheid, dien jij zelf (rechtstreeks) te vol-
doen. 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, ver-

huren of aan iemand anders in gebruik geven of 
overhandigen zonder onze voorafgaande schriftelijke 
toestemming. Voor het laten uitvoeren van reparatie-
werkzaamheden tijdens de reparatieperiode heb je 
onze toestemming niet nodig. Je mag het Object alleen 
op de Afleverlocatie gebruiken. Wil je het Object op een 
andere locatie gebruiken, dan heb je onze schriftelijk 
toestemming nodig. Als het Object een vervoermiddel 
is om (mede) te gebruiken op de openbare weg mag je 
het Object in West-Europa gebruiken; daarbuiten mag 
dat zonder onze schriftelijke toestemming niet.

7. Overdracht
 De uit de Leaseovereenkomst voortvloeiende rechten 

en plichten kunnen door jou niet worden overgedragen 
of verpand zonder onze voorafgaande schriftelijke toe-
stemming. Wij mogen de gehele rechtsverhouding met 
jou op grond van de Leaseovereenkomst, en de eigen-
dom van het Object wel aan anderen overdragen. 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 Leaseovereen-
komst.

8. Wat je betaalt 
 Betalingen
 Dit zijn de afspraken die we maken over betalingen:
8.1 Je betaalt in euro’s.
8.2 Zodra de Leaseovereenkomst ingaat, geef je ons toe-

stemming om de leasetermijnen van jouw bankreke-
ning af te schrijven. Dit moet een bank zijn die in Ne-
derland is gevestigd. Het afgeven van een machtiging 
voor incasso is verplicht. 

8.3 Je betaalt je oudste openstaande schuld aan ons het 
eerst.

8.4 Heb jij een vordering op ons, bijvoorbeeld omdat je ons 
teveel hebt betaald? Dan verrekenen wij deze vorde-
ring in principe met het bedrag dat je ons nog moet 
betalen.

8.5 Je gaat ermee akkoord dat we gegevens uitwisselen 
met jouw bank. Daarbij gaat het om informatie over je 
banksaldo en je transacties. Dit geldt voor jouw zake-
lijke en je privérekening.

8.6 Facturen mogen we digitaal naar jou sturen. 

 Kosten
 Je betaalt ons voor onze dienstverlening. Dat zijn deze 

kosten:
8.7 de kosten die wij maken voor wijzigingen in de Lease-

overeenkomst;
8.8 de kosten die we moeten maken voor het stellen van 

garanties;

8.9 het maken van nieuwe Leaseovereenkomsten als er 
iets verandert in jouw situatie, bijvoorbeeld een wijzi-
ging in bedrijfsvorm of een nieuw KvK-nummer;

8.10 de kosten die wij moeten maken als jij je verplichtin-
gen niet nakomt, bijvoorbeeld voor een deurwaarder of 
rechtszaak;

8.11 kosten die wij voor jou betalen die wij vervolgens weer 
bij jou in rekening brengen, bijvoorbeeld voor een ver-
zekering die jij ons in onderpand hebt gegeven;

8.12 kosten die wij maken als de overeenkomst is gesloten 
en jij gaat toch niet akkoord met de uitvoering van de 
overeenkomst.

9. Dit gebeurt er als je niet op tijd
betaalt
9.1 Als je een Leaseovereenkomst met ons sluit, heb je be-

talingsverplichtingen. Kom je deze niet na, dan betaal je 
rente over het bedrag dat je ons te laat betaalt.

9.2 Betaal je te laat? Dan hebben wij ook het recht om jou 
een boete van € 100,- in rekening te brengen per beta-
lingsachterstand.

9.3 Wij melden jouw betalingsachterstanden bij het BKR. Als 
wij een achterstandsmelding doen, krijg je een A-code. 
Dit betekent dat bij BKR geregistreerd staat dat je niet 
aan je verplichtingen voldoet. Een A-code heeft verve-
lende gevolgen voor je als je in de toekomst een lening 
of hypotheek wilt afsluiten.

9.4 Betaal je ook na deze herinneringen niet, dan schakelen 
wij een deurwaarder in. Alle extra kosten zijn in dit geval 
voor jou. Als jij een rechtspersoon (zoals een B.V., N.V. 
of vereniging) bent, kunnen wij incassokosten van 15% 
van de verschuldigde hoofdsom in rekening brengen 
met een minimum van € 250,-. 

10. Wijzigingsrecht
Wij mogen veranderingen doorvoeren in:
10.1 de (eerste) vervaldag (dit is de dag waarop wij de eer-

ste keer de rente in rekening brengen);
10.2 de afrekenperiode (dit is de periode waarover rente in 

rekening wordt gebracht);
10.3 de berekeningsmethode (dit is de manier waarop wij 

het rentepercentage berekenen dat wij op maandbasis 
incasseren);

10.4 de berekeningsperiode van de rente of de beheers-
kosten (berekenen we de rente of de kosten bijvoor-
beeld per maand of per kwartaal).

11. Als er meerdere Lessees zijn
11.1 Sluit je een Leaseovereenkomst af samen met één 

of meerdere andere lessees? Dan mogen alle lessees 
apart van elkaar over het Object beschikken. Ook alle 
administratieve handelingen die horen bij de overeen-
komst mogen ze apart van elkaar uitvoeren. 

11.2 Wij geven de informatie over de Leaseovereenkomst 
aan de persoon die de aanvraag heeft ingediend. Jullie 
als lessees zijn er zelf voor verantwoordelijk deze infor-
matie met elkaar te delen. Iedere lessee is gebonden 
aan de informatie die de andere lessee ontvangt. 

11.3 Jullie zijn allemaal hoofdelijk aansprakelijk. Dat bete-
kent, dat ieder afzonderlijk verantwoordelijk is voor het 
nakomen van alle afspraken uit de Leaseovereenkomst 
en deze Algemene Voorwaarden. En dus is ieder af-
zonderlijk aansprakelijk voor het geheel en niet voor 
afzonderlijke gelijke delen.

12. Als er iets verandert in je situatie
 Verandert er iets in jouw situatie? Dan ben je verplicht 

dit schriftelijk aan ons door te geven. Dit heet
 ‘mededelingsplicht’. Het gaat om dit soort wijzigingen:
12.1 Een wijziging van je bankrekeningnummer. Een nieuw 

nummer met een nieuwe incassomachtiging geef je 
uiterlijk 2 weken voordat de wijziging in gaat aan ons 
door.

12.2 Een adreswijziging en een naamswijziging geef je 
uiterlijk 2 weken na de wijziging aan ons door. om de 
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12.3 Verandert de rechtsvorm van jouw bedrijf? Dan geef je 
dit uiterlijk 2 weken na de wijziging aan ons door.

12.4 Is er een wijziging in de vertegenwoordiging in de ven-
nootschap of rechtspersoon? Dan geef je dit uiterlijk 2 
weken na de wijziging aan ons door.

12.5 Stop je met je bedrijf? Dan moet je dit aan ons door-
geven zodra je dit besluit hebt genomen. Ook als je de 
wijzigingen aan de Kamer van Koophandel hebt door-
gegeven ben je verplicht ons de wijzigingen te melden.

12.6 Jij gaat persoonlijk failliet. Of de onderneming waar-
aan jij verbonden bent gaat failliet. Dan geef je dit uiter-
lijk binnen 5 werkdagen aan ons door.

12.7 Je vraagt surseance (dat betekent uitstel) van betaling 
aan. Dan moet je dit aan ons doorgeven zodra je dit 
besluit hebt genomen. 

12.8 Je vraagt minnelijke of wettelijke schuldsanering aan. 
Dan moet je dit aan ons doorgeven zodra je dit besluit 
hebt genomen. 

12.9 Je gaat trouwen in gemeenschap van goederen of on-
der huwelijkse voorwaarden.

12.10 Je samenlevingscontract wordt verbroken of je gaat 
scheiden.

12.11 Ook andere wijzigingen die belangrijk kunnen zijn 
voor de Leaseovereenkomst, moet je aan ons doorge-
ven.

13. Het recht om meteen terugbetaling te vorderen
13.1 In sommige gevallen hebben wij het recht om  de 

Leaseovereenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
Dat recht heb jij niet.

13.2 De mogelijkheid om te ontbinden geldt in deze situa-
ties:

a.  Je bent één of meer van de verplichtingen uit de Lease-
overeenkomst niet nagekomen. Je wordt in dat geval in 
gebreke gesteld. Kom je de verplichting alsnog binnen 
8 dagen nadat je in gebreke bent gesteld na, dan ver-
valt ons recht om te ontbinden. Kom je je verplichtingen 
niet binnen 8 dagen na, dan hebben wij dus het recht 
om de Leaseovereenkomst geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden, 

b.  Je mag je eigen financiën of spullen niet meer beheren. 
Bijvoorbeeld als je onder curatele of onder bewind komt 
te staan. Of als je failliet bent gegaan of bent toegetre-
den tot de wettelijke  schuldsanering.

c.  Je verhuist zonder dit bij de gemeente te melden. Je 
voert geen beheer meer over je bedrijf of je vermogen. 
Of als je je bezittingen zomaar overdraagt aan een an-
der zonder dit te melden.

d.  Persoonlijke en/of zakelijke zekerheden die voor jouw 
verplichtingen zijn gesteld worden opgezegd, ingetrok-
ken of vervallen.

e.  Je gaat scheiden.
f.  Je hebt onjuiste gegevens aan ons doorgegeven of 

hebt belangrijke zaken over jezelf verborgen gehouden 
en daar komen wij achter nadat we een Leaseovereen-
komst met jou hebben afgesloten.

g.  Jij of een mede-lessee komt te overlijden. In dat geval 
zullen wij ons ook wenden tot de erfgenamen.

h.  Je stopt met je bedrijf en/of je bedrijf is uitgeschreven 
bij de Kamer van Koophandel.

i.  Je emigreert.
j.  De rechtsvorm van je bedrijf verandert, of de vennoot-

schap of rechtspersoon verandert.
k.  Je verliest je rechtspersoonlijkheid, of de bevoegdheid 

van een of meerdere vertegenwoordigers van jou als 
rechtspersoon eindigt.

l.  De incassomachtiging wordt ingetrokken.
m.  Het Object gaat teniet, raakt uit je macht of gaat verlo-

ren of er wordt beslag op gelegd.
13.3 Als wij de Leaseovereenkomst (geheel of deels) ont-

binden moet je het gebruik van het Object direct stop-
pen en ben je aan ons verschuldigd een schadever-
goeding 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 te-
rugkrijgen 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 
dat in mindering op onze vordering op jou.

13.4 Als we dat nodig vinden mogen we van je verlangen 
dat je voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van 
je bestaande en toekomstige verplichtingen. We mo-
gen 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 eer-
ste schriftelijke verzoek voldoen.

14. Risico’s/verzekering
14.1 Je draagt zelf het risico van verlies, vernieling of be-

schadiging 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 geef je ons 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. 

14. 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 schade-
vergoeding betaalt dien je dat te gebruiken voor repa-
ratie of vervanging van het Object of voor vergoeding 
van schade aan ons.

15. Teruggave Object
15.1 Als de Leaseovereenkomst eindigt (door bijvoorbeeld  

ontbinding  of doordat de Leaseperiode verstrijkt en de 
juridische eigendom niet op je overgaat), dan 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 Ob-
ject 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.

15.2 Bij de teruggave of terugname van het Object aan/
door ons dient het Object (behoudens gebruikelijke slij-
tage 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 aanhorighe-
den. Als je gegevens op het Object hebt ingevoerd dien 
je die data volledig te wissen. Als het Object niet aan 
voormelde eisen voldoet hebben wij het recht om her-
stel en/of achterstallige onderhoudswerkzaamheden te 
laten uitvoeren en die kosten en/of schade in verband 
hiermee bij jou in rekening te brengen.
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16. Overgang juridische eigendom/koopoptie
16.1 Is geen koopoptie of koopoptieprijs in de Leaseover-

eenkomst opgenomen? Dan gaat de juridische eigen-
dom van het Object op jou over bij het verstrijken van 
de Leaseperiode, onder de opschortende voorwaarde 
dat je alle Leasetermijnen aan ons hebt betaald en ook 
alle andere verplichtingen door jou zijn nagekomen. In 
dat geval hoeven wij verder niets te doen en is geen 
fysieke levering vereist. 

16.2 Als je wel een koopoptie hebt, blijkt dat uit het ver-
melden van een koopoptieprijs in de  overeenkomst. 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 ge-
bruik maakt gaat de juridische eigendom van het Object 
op jou over, onder de opschortende voorwaarde dat je 
alle Leasetermijnen en de koopoptieprijs aan ons hebt 
betaald en ook alle andere verplichting uit de Lease-
overeenkomst door jou zijn nagekomen. In dat geval 
hoeven wij verder niets  te doen en is geen fysieke le-
vering vereist.

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

17. Aansprakelijkheid/rechten ten opzichte van de 
Leverancier

17.1 Voor gebreken en tekortkomingen aan het Object slui-
ten wij aansprakelijkheid uit. Daarom dragen we hierbij 
aan jou over onze rechten op de Leverancier, met uit-
zondering van het recht op terugbetaling van de aan-
koopprijs. De rechten die we overdragen hebben be-
trekking op het Object zodat jij – bij eventuele gebreken 
of tekortkomingen aan het Object - die rechten zelf en 
rechtstreeks tegenover de Leverancier kunt uitoefenen 
(denk bijvoorbeeld aan het vorderen van herstel van 
gebreken of tekortkomingen).

17.2 Als er gebreken of tekortkomingen aan het Object zijn 
of je het Object niet kunt gebruiken dien je de Leas-
etermijnen en andere verplichtingen volledig aan ons 
te blijven betalen. Je mag de termijnen en andere ver-
plichtingen niet opschorten (‘opschorten’ betekent ‘uit-
stellen’). Als voor die gebreken of tekortkomingen de 
Leverancier kan worden aangesproken (zoals bij ga-
ranties) dien je die rechten zo snel mogelijk uit te oefe-
nen om het verlies van die rechten te voorkomen.

17.3 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 aanspra-
kelijkheid is dan beperkt tot directe schade aan perso-
nen en zaken. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolg-
schade. De aansprakelijkheid is gemaximeerd tot de 
Leasesom. Waar onze aansprakelijkheid op grond van 
de wet niet kan worden uitgesloten of beperkt blijft die 
onverminderd gelden.

18. Waarborgsom
 Als in de Leaseovereenkomst een waarborgsom (ofwel 

aanbetaling) is vermeld dan geldt daarvoor het volgen-
de.

 De waarborgsom is de aanbetaling zoals in de Lease-
overeenkomst is opgenomen. 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 verplich-
tingen jegens ons. Wij aanvaarden hierbij het pand-
recht. De waarborgsom, of (indien van toepassing) het 
restant, betalen we aan je terug zodra alle verplichtin-
gen uit de Leaseovereenkomst zijn nagekomen.

19. Over de controle van gegevens
 Het is belangrijk voor jou en voor ons om alle informa-

tie die we uitwisselen goed te controleren. We maken 
hierover de volgende afspraken:

19.1 Zien wij dat we een fout hebben gemaakt in beves-
tigingen, saldo-opgaven, nota’s of andere  opgaven? 
Dan zijn we verplicht om jou dit zo snel mogelijk te laten 
weten. 

19.2 Zodra jij bevestigingen, saldo-opgaven, nota’s of an-
dere opgaven van ons ontvangt, moet je ze meteen 
controleren.

19.3 Heb je bevestigingen, saldo-opgaven, nota’s of an-
dere overzichten bij ons opgevraagd? Controleer dan 
meteen of wij jou de juiste overzichten hebben toege-
stuurd. Zie je dat wij iets fout hebben gedaan? Laat ons 
dat dan meteen weten. Wij zijn verplicht om de fouten 
of vergissingen te herstellen. Ook als er nadelige gevol-
gen uit onze fout voortkomen. Het gaat dan om maat-
regelen die je in redelijkheid van ons kunt verwachten.

19.4 Jij bewaart de Leaseovereenkomst en de met de 
Leaseovereenkomst samenhangende documentatie 
minimaal 7 jaar na het aflopen van de Leaseovereen-
komst. 

19.5 Jij moet ons, als wij hier om vragen, de jaarcijfers van 
jouw onderneming en een kopie van jouw aangiftebil-
jet inkomstenbelasting en andere relevante informatie 
betreffende de voortgang van jouw bedrijfsactiviteiten 
te geven. 

19.6 Wij maken gebruik van Europese financieringsinstru-
menten. Dit betekent dat jij automatisch toestemming 
geeft aan het Europees Investeringsfonds (het EIF) en 
onze Europese financieringspartners om controles uit 
te voeren en informatie op te vragen over jouw  Lease-
overeenkomst. Dat geldt ook voor de functionarissen 
van het EIF, de Europese Rekenkamer (de ER), de 
Commissie en de functionarissen van de Commissie 
waaronder het OLAF (de functionarissen). Je staat dus 
toe dat het EIF, de functionarissen van het EIF en onze 
Europese financieringspartner, de ER, de Commissie 
en de functionarissen inspecties verrichten van jouw

 bedrijfsactiviteiten, boeken en vastleggingen. Deze 
controles kunnen ook plaatsvinden op jouw kantoor. Dit 
betekent dat je het EIF, de functionarissen van het EIF 
en onze Europese  financieringspartners, de ER, de 
Commissie en de functionarissen toegang moet geven 
tijdens normale kantooruren. 

20. Over jouw privacy
 Jij hebt een Leaseovereenkomst met ons afgesloten. 

En daarvoor heb je persoonsgegevens en bedrijfsge-
gevens aan ons verstrekt. Deze gegevens slaan wij op 
in ons klantenbestand. Wij verwerken deze gegevens, 
zodat we onze verplichtingen uit de Leaseovereen-
komst met jou na kunnen komen. In ons Privacy state-
ment wordt uitgelegd welke informatie wij verzamelen, 
hoe wij daarmee omgaan en hoe jouw privacy wordt 
gewaarborgd. Dit doen we met de gegevens:

20.1 We beoordelen of we jou een financial lease kunnen 
verstrekken (een zakelijke geldlening waarmee het 
Object gekocht wordt). Hiervoor maken we gebruik 
van gegevens die we van jou en van anderen krijgen. 
Bijvoorbeeld van het Bureau Krediet Registratie (BKR) 
en Economic Data Resources B.V. (EDR Credit Credit 
Services). We kunnen ook gebruik maken van open-
bare bronnen zoals openbare registers, kranten en het 
internet. Soms ontvangen we gegevens, omdat jij toe-
stemming aan een andere partij hebt gegeven om ge-
gevens met ons te delen. 

20.2 Om te beoordelen of we jou een financial lease of 
een ander product kunnen geven, maken we analyses. 
Soms zijn we hiertoe ook verplicht. Bijvoorbeeld omdat 
Nederlandse of Europese wet- en regelgeving dat van 
ons verlangt. 

20.3 We melden je aan voor de producten die je bij ons 
afneemt en we handelen betalingen af als dat van 
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 toepassing is.
20.4 We houden een administratie bij van onze lessees, 

borg(en) en afnemers van andere producten van ons.
20.5 We informeren jou over jouw product en over andere 

activiteiten of aanbiedingen van ons.
20.6 Wij maken gebruik van Europese Financieringsinstru-

menten. Onze Europese financieringspartners kunnen 
bij ons gegevens opvragen over de personen die een 
Leaseovereenkomst met ons hebben afgesloten. Dit 
mogen de financieringspartners doen in het kader van 
de financiering die zij ter beschikking stellen. Als de 
financieringspartner ons om deze persoonsgegevens 
vraagt, geven wij deze door aan de financieringspart-
ners die belast zijn met het onderzoek naar de financie-
ring. In deze informatie vermelden wij je naam, adres, 
je bedrijfsnaam en het doel van de leaseovereenkomst. 
Ook andere relevante informatie over jou als lessee ge-
ven we door.

20.7 Als jou Leaseovereenkomst mede mogelijk is gemaakt 
door een garantstelling van een bepaalde instantie, dan 
mogen wij deze instantie informeren en persoonsgege-
vens verstrekken, voor zover dat nodig is, bijvoorbeeld 
als sprake is van een betalingsachterstand.

20.8 In de Europese regelgeving met nummer 45/2001 van 
het Europese Parlement staat een vermelding over het 
verwerken van persoonsgegevens door EU-instellin-
gen. In deze vermelding staat dat de EU gegevens bij 
ons mag opvragen over de personen waarmee wij een 
leaseovereenkomst hebben gesloten. Dit mag de EU 
doen in het kader van de borgstelling die zij in bepaalde 
gevallen ter beschikking stelt. Als de EU ons om deze 
persoonsgegevens vraagt, geven wij deze door aan de 
EU-instelling die belast is met het onderzoek naar de 
borgstelling. In deze informatie vermelden wij je naam, 
adres, je bedrijfsnaam en het doel van de Leaseover-
eenkomst. Ook andere relevante informatie over jou als 
ontvanger van het krediet geven we door aan het EIF, 
onze Europese  financieringspartners en/of de Com-
missie.

20.9 Alle persoonlijke data die we doorgeven aan het EIF 
en/of de Commissie bewaart de Commissie tot 5 jaar 
nadat de einddatum van de Leaseovereenkomst. 

20.10 Je kunt de EU-instelling vragen stellen over het veri-
fiëren, corrigeren, verwijderen of aanpassen

 van de informatie die zij ontvangen hebben. Deze vra-
gen richt je aan het EIF of de Commissie, via één van 
deze adressen:  

 European Investment Fund
 t.a.v. debt services - portfolio guarantees
 37B Avenue J.F. Kennedy
 L-2968 Luxemburg

 Europese Commissie
 t.a.v. Head of Unit L2-EIF Programme Management
 Directorate General Economic and Financial Affairs
 L-2920 Luxemburg

20.11 Als je een klacht hebt over de manier waarop het 
EIF of de commissie met je persoonsgegevens is om-
gegaan, kun je een klacht indienen bij:

 Europese Data Beschermings Supervisor
 Wiertzstraat 60
 B-1047 Brussel
 België

20.12 Als je een klacht hebt over de manier waarop wij met 
je persoonsgegevens zijn omgegaan, kun je een klacht 
indienen via het klachtenformulier op onze website.

20.13 Wij doen er alles aan om jouw gegevens veilig te 
verwerken. We zijn niet aansprakelijk voor mogelijke 
schade die ontstaat doordat je ons jouw persoonsge-
gevens of bedrijfsgegevens hebt toegestuurd.

21. Overige zaken
 Tot slot zijn er nog een paar zaken die belangrijk zijn 

om te weten. Je leest ze in deze slotbepaling.
21.1 Wij gaan er vanuit dat jij voldoet aan alle wet- en regel-

geving die op jou van toepassing is.
21.2 Bij ons bedrijf horen intellectuele eigendommen die 

onze naam dragen. Het eigendomsrecht hiervan ligt bij 
ons en bij onze licentiegevers. Jij mag dit materiaal niet 
kopiëren, filmen, digitaal verspreiden en/of openbaar 
maken zonder onze schriftelijke toestemming.

21.3 Als wij worden overgenomen door een ander bedrijf, 
dan ga je ermee akkoord dat de Leaseovereenkomst, 
met alles wat daarbij hoort, overgaat naar dat andere 
bedrijf.

21.4 Is er sprake van ‘strijdigheid’? Dus botsen bepalingen 
in de Leaseovereenkomst met punten uit deze Algeme-
ne Voorwaarden? Dan zijn de bepalingen uit de Lease-
overeenkomst leidend.

21.5 Bij een tekortkoming zijn wij alleen aansprakelijk als 
wij ons niet aan de afspraken houden. We zijn  niet aan-
sprakelijk in  geval van overmacht. In onder andere de 
volgende gevallen zijn we niet aansprakelijk:

• 21.5.1 internationale conflicten;
• 21.5.2 gewelddadige of gewapende acties;
• 21.5.3 maatregelen van de overheid;
• 21.5.4 maatregelen van toezichthoudende instanties;
• 21.5.5 boycotacties;
• 21.5.6 arbeidsongeregeldheden bij ons personeel of bij 

personeel van bedrijven waarmee wij samenwerken;
• 21.5.7 storingen in de elektriciteit, in communicatieverbin-

dingen, of in apparatuur of programmatuur van onszelf 
of van bedrijven waarmee wij samenwerken.

21.6 Je kunt ons een volmacht geven om bepaalde rechts-
handelingen voor jou te verrichten. We mogen de 
volmacht ook aan een ander overdragen. Als we die 
volmacht krijgen, blijf jij verantwoordelijk. Wij houden 
intussen wel onze rechten en bevoegdheden.

21.7 Wij zijn niet verplicht om de rechten die je aan ons 
hebt overgedragen uit te oefenen. Ook zijn wij niet aan-
sprakelijk voor de handhaving of de volledige uitoefe-
ning van deze rechten.

21.8 We hebben samenwerkingsverbanden met andere 
partijen die namens ons financieringen en

 leaseovereenkomsten verstrekken. Voor financieringen 
en leaseovereenkomsten die door ons worden ver-
strekt namens deze partijen, gelden deze Algemene 
Voorwaarden ook.

21.9 Wij mogen deze Algemene Voorwaarden altijd wijzi-
gen. Uiteraard brengen wij jou op de hoogte van de 
gewijzigde Algemene Voorwaarden. Ook zullen wij 
aangeven vanaf wanneer de gewijzigde Algemene 
Voorwaarden van toepassing zijn op de lopende Lease-
overeenkomst. 

22. Toepasselijke recht/geschillen
22.1 Op de Leaseovereenkomst is Nederlands recht van 

toepassing. De wettelijke bepalingen van Boek 7 Bur-
gerlijk Wetboek die gaan over goederenkrediet betref-
fende roerende zaken, niet registergoederen (titel 2b 
afdeling 1), voor zover die van regelend recht zijn, wor-
den uitgesloten

 en zijn niet op de Leaseovereenkomst van toepassing. 
22.2 Als er een geschil over of in verband met de Lease-

overeenkomst tussen jou en ons ontstaat dan dienen 
die geschillen te worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo. Wij 
mogen het geschil ook voorleggen aan de rechter die 
bevoegd zou zijn als deze (forum)keuze niet gemaakt 
zou zijn.
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