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Algemene voorwaarden /
Mantelovereenkomst
Klantnummer: 21388 Datum: 13 maart 2015

De ondergetekenden:
A. DirectLease B.V. , gevestigd te Hengelo, Demmersweg 110,
Postbus 159, 7570 AD, Oldenzaal.
(DirectLease B.V., statutair gevestigd te Oldenzaal is een onderneming van
International Car Lease Holding).

B. Voorbeeld BV , gevestigd te Hengelo, Demmersweg 110,
7556 BN, hierna te noemen: "de lessee".
KvKnummer: 08094942

Nemen het volgende in aanmerking:
a partijen zijn voornemens met elkaar Full Operational
Leaseovereenkomsten (F.O.L.) terzake van auto's te sluiten;
b uit het oogpunt van doelmatigheid hebben partijen in
verband daarmee besloten om éénmalig de hierna te
vermelden leasecondities vast te stellen welke steeds op alle
tussen hen te sluiten F.O.L.-overeenkomsten voor auto's van
toepassing zullen zijn.

1.6

Voor zover toepasselijk heeft de lessee aan DirectLease B.V.
opgegeven dat het object zal worden gebruikt in een
branche zoals in het leasecontract zal zijn vermeld.

2.
2.1

Leaseperiode
Ieder leasecontract vermeldt de ingangsdatum daarvan en
tevens de periode van het aantal maanden waarvoor het
leasecontract wordt aangegaan, zulks gebaseerd op het in
het leasecontract vermelde maximaal aantal kilometers per
jaar.
Tussentijdse beëindiging van een leasecontract door
opzegging zijdens de lessee is niet mogelijk, tenzij in het
leasecontract anders is overeengekomen.

2.2

3.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
1. Lease
1.1 Leaseovereenkomsten tussen partijen betreffende een
(bedrijfs)auto (hierna: "de auto") komen tot stand door de
ondertekening van een per auto opgemaakt en
ondertekend contract (hierna: "het leasecontract"). Indien
de lessee, die aan DirectLease B.V. opdracht heeft gegeven
om één of meer objecten te bestellen en zich heeft
verbonden aansluitend een leasecontract met DirectLease
B.V. te sluiten, deze objecten vervolgens niet afneemt is de
lessee gehouden alle schade die DirectLease B.V. daardoor
lijdt, aan deze te vergoeden.
1.2 De lease betreffende een auto, welke in het leasecontract
zal zijn gespecificeerd, wordt steeds aangegaan voor de
tijd/kilometrage, tegen een leaseprijs en op de overige
voorwaarden als in dat leasecontract is vermeld.
1.3 Indien een regeling, vermeld in het leasecontract, afwijkt
van het bepaalde in deze mantelovereenkomst, prevaleert
de bepaling in het leasecontract.
1.4 Bij aflevering van de auto dient de lessee, danwel namens
de lessee de berijder, waarbij hiermee machtiging wordt
verleend, een ontvangstbevestiging te tekenen.
1.5 Bij de ondertekening van het leasecontract bevestigt de
lessee steeds dat de auto, welke aan hem ter beschikking is
gesteld, in goede staat verkeert, beantwoordt aan het
leasecontract en mitsdien voldoet aan de door de lessee
opgegeven specificaties. Voorts bevestigt de lessee in het
leasecontract dat de auto door hem gebruiksklaar is
bevonden en tevens dat hij de bijbehorende
kentekenbewijzen, gesteld op naam van DirectLease B.V.,
heeft ontvangen (met uitzondering van het
overschrijvingsbewijs).
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Leaseprijs
Lessee dient de verschuldigde bedragen steeds tijdig te
voldoen. De leasetermijnen, vermeld in het leasecontract,
dienen steeds voor de eerste dag van de desbetreffende
maand te zijn bijgeschreven op de bankrekening van
DirectLease B.V. De overige verschuldigde bedragen dienen
binnen veertien dagen na factuurdatum te zijn betaald.
Lessee machtigt lessor om alle vorderingen te incasseren
van zijn bankrekening, zulks in overeenstemming met de
richtlijnen voor de bankgiro-bedrijfsincasso. Voor elke niettijdige betaling is lessee aan lessor verschuldigd een rente
van een procent per maand over het niet (tijdig) betaalde
bedrag. Lessor is bovendien gerechtigd het verschuldigde
bedrag te verhogen met de gerechtelijke kosten, waaronder
begrepen de kosten van raadslieden, ook voor zover zij het
liquidatietarief overschrijden en alle buitengerechtelijke
kosten die lessor in redelijkheid heeft gemaakt, met een
minimum van vijftien procent van het verschuldigde bedrag.
Lessee is niet gerechtigd betalingen geheel of gedeeltelijk
op te schorten of de leaseovereenkomst te beeindigen,
wanneer door al dan niet aan de lessee te wijten
omstandigheden geen gebruik kan worden gemaakt van de
auto, doet zulks aan de betalingsverplichtingen van de
lessee niets af.

4. Leasetarief
4.1 In het leasetarief zijn uitsluitend begrepen de kosten, die als
zodanig in de leaseovereenkomst zijn vermeld. 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 geschatte aantal kilometers dat met de
auto zal worden gereden.
5.
5.1

Leaseprijsvoorwaarden
Partijen stellen vast dat de leaseprijs, vermeld in het
leasecontract, is vastgesteld naar het prijs/kostenpeil per
datum van bestelling van de auto. Verhogingen van de
catalogusprijs, opties en accessoires, de eventuele LPGinstallatie, verzekeringen, motorrijtuigenbelasting en
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kentekenleges mogen door DirectLease B.V. worden
doorberekend aan lessee, indien deze verhogingen zich
voordoen vóór of op de dag van aflevering van een auto.
5.2 Tijdens de leaseperiode heeft DirectLease B.V., onder de
hierna te melden voorwaarden, het recht de leaseprijs te
herzien ten aanzien van de navolgende service-elementen;
a verzekeringspremies: een door de verzekeraar
gewijzigde premie wordt per ingangsdatum van die
wijziging in de leaseprijs doorberekend.
b belastingen e.d.: in het geval belastingen, heffingen,
accijnzen e.d. van overheidswege worden gewijzigd zal
deze wijziging per ingangsdatum daarvan in de leaseprijs
worden doorberekend.
c indien door (fiscale) wetgeving subsidies, kortingen en/
of investeringspremies worden toegekend, komen deze
toe aan de eigenaar van de auto. Na ontvangst van de
subsidie, korting en/of premie door de
leasemaatschappij, zullen de lease-tarieven worden
verlaagd. Indien nieuwe (fiscale) wetgeving wijzigingen
in de grondslag van de calculatie veroorzaakt, zullen de
lease-tarieven tussentijds en naar rato worden
aangepast.
5.3 Een wijziging van de leaseprijs conform het in dit artikel
bepaalde levert voor geen van de partijen het recht op tot
tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst.
6. Verrekening meer of minder kilometers
6.1 De lessee zal één keer per jaar een opgave verstrekken van
de kilometerstand. Aan de hand daarvan zal een jaarlijkse
afrekening plaatsvinden van het aantal kilometers dat
verhoudingsgewijs meer is gereden dan het
overeengekomen jaarkilometrage per 31 december, tegen
de leaseprijs zoals vastgelegd en overeengekomen in het
leasecontract.
6.2 Indien het aantal gereden kilometers per jaar met meer dan
10% afwijkt van het overeengekomen jaarkilometrage, vindt
naar evenredigheid aanpassing van de maandelijkse
leaseprijs plaats, met terugwerkende kracht vanaf de
ingangsdatum van het leasecontract.
6.3 Indien de kilometerteller op enig ogenblik defect is geraakt
en het voor de lessee onmogelijk is geweest het voertuig
voor onmiddellijk herstel aan te bieden, zal tussen partijen
op basis van door de lessee aannemelijk te maken gegevens
in redelijkheid en billijkheid een vaststelling plaatsvinden
van het aantal kilometers dat door het defect niet is
geregistreerd. Bij gebreke van overeenstemming terzake
aanvaarden partijen de vaststelling door een onafhankelijk
deskundige, in onderling overleg aan te wijzen.
6.4 Bij beëindiging van het leasecontract wordt op basis van de
kilometerstand bij inlevering van de auto het nog niet in
rekening gebrachte aantal meer- of minder gereden
kilometers dan het overeengekomen jaarkilometrage
vastgesteld en terstond tussen partijen afgerekend.
DirectLease B.V. behoudt zich echter het recht voor om bij
een afwijking van meer dan 10% van het overeengekomen
jaarkilometrage, met terugwerkende kracht de leaseprijs
aan te passen en met de lessee terstond af te rekenen.
6.5 Lessee is verplicht tot elke door DirectLease B.V. gewenste
medewerking aan controle op het aantal door lessee
verreden kilometers.
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7.
7.1

7.2
7.3

7.4

7.5

7.6

8.
8.1

8.2

Eigendom
De auto is en blijft eigendom van DirectLease B.V. De lessee
is mitsdien niet bevoegd de auto te vervreemden, te
verpanden of anderszins te bezwaren. Ditzelfde geldt ten
aanzien van demontabele bestanddelen van de auto.
Het staat de lessee niet vrij om de aard, de bestemming of
de inrichting van de auto te veranderen.
Voor het teweeg brengen van elke verandering aan de auto
is voorafgaande schriftelijke goedkeuring van DirectLease
B.V. vereist. Alles wat zonder deze goedkeuring door de
lessee aan de auto wordt aangebracht wordt zonder
vergoeding eigendom van DirectLease B.V.
Lessee is gerechtigd de auto voor eigen rekening uit te
rusten met door haar gewenste gebruikelijke accessoires,
zoals een autoradio, mits ingebouwd door de bij de levering
van de auto betrokken dealer. Het monteren van een
trekhaak is toegestaan, mits deze is voorzien van een
rijkskeurmerk. Bij beëindiging mogen alleen accessoires
worden verwijderd die geen zichtbare beschadiging ten
gevolge hebben. Accessoires, die ingevolge deze bepaling
niet verwijderd kunnen worden, worden zonder vergoeding
eigendom van DirectLease B.V. Eventuele reparaties,
onderhoudskosten, montage- en demontagekosten en
verwijderingen alsmede eventuele schade ten gevolge van
het aanbrengen van accessoires zullen voor rekening zijn
van de lessee.
DirectLease B.V. is niet gehouden tot enige vergoeding ter
zake van om welke reden dan ook niet verwijderde
accessoires en/of in de auto achtergelaten bezittingen.
Lessee verklaart er mee bekend te zijn dat DirectLease B.V.
gerechtigd is de eigendom van de auto aan derden over te
(laten) dragen en deze overeenkomst en eventuele
aanvullende overeenkomsten door derden te laten
voortzetten en verklaart thans reeds met een en ander
akkoord te gaan. Voorts verklaart de lessee ermee bekend
te zijn dat DirectLease B.V. gerechtigd is het voertuig en de
rechten uit deze overeenkomst en eventuele aanvullende
overeenkomsten aan derden te verpanden en verklaart
thans reeds met een en ander akkoord te gaan. Indien de
eigendom van het voertuig aan derden wordt overgedragen
en deze overeenkomst en eventuele aanvullende
overeenkomsten door deze derden worden voortgezet is de
in deze overeenkomst genoemde DirectLease B.V. die de
eigendom van de auto overdraagt, c.q. laat overdragen en
deze overeenkomst en eventuele overeenkomsten door
derden laat voortzetten jegens lessee aansprakelijk voor de
nakoming door deze derden van hun verplichtingen uit
hoofde van de door en voortgezette overeenkomst(en).
Gebruik
De lessee zal als een goed lessee voor de auto zorgdragen
conform de aard en de bestemming daarvan en deze niet
aan derden in (mede-) gebruik afstaan, onder welke
benaming dan ook.
Lessee verplicht zich de auto uitsluitend te doen besturen
door personen, die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs.
Het staat lessee niet vrij de auto te doen besturen door
derden, behalve werknemers, hun levenspartner of
gezinsleden, danwel aan derden onder te verhuren of
anderszins ten gebruike te geven. Lessee zal ervoor
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zorgdragen dat de auto niet gebruikt wordt voor het geven
van rijlessen, voor wedstrijden en voor behendigheidsritten.
8.3 In het geval de lessee om welke reden dan ook van de auto
geen gebruik kan maken komt dit voor zijn risico en heeft
dit mitsdien geen invloed op zijn betalingsverplichtingen,
tenzij de verhindering tot gebruik van onredelijk lange duur
is of het gevolg van omstandigheden waarvan DirectLease
B.V. een verwijt kan worden gemaakt.
8.4 Gebruik van de auto buiten het dekkingsgebied van de
verzekering is niet toegestaan.
8.5 Het aanbrengen van reclame op of aan het object is slechts
toegestaan indien daarvoor gebruik wordt gemaakt van
stickers of transfers. In geval van beschildering van het
object of het uitvoeren in de bedrijfskleuren zijn de kosten,
verbonden aan het verwijderen daarvan en het in de
oorspronkelijke staat terugbrengen van het object, voor
rekening van lessee.
9. Onderhoud en reparaties
9.1 De lessee zal ervoor zorgdragen, dat de auto regelmatig
overeenkomstig het onderhoudsschema en volgens de
richtlijnen van de fabrikant wordt onderhouden.
9.2 Defecten aan de kilometerteller dienen binnen vierentwintig
uur door de gebruiker te worden gemeld.
9.3 Alle reparaties en onderhoud alsmede bandenvervangingen
dienen in een door DirectLease B.V. aangewezen bedrijf te
worden uitgevoerd. Daarbij wordt rekening gehouden met
de woon- of verblijfplaats van de berijder.
9.4 Indien de reparatiewerkzaamheden een bedrag van €225 te
boven gaan, dient voorafgaande toestemming van
DirectLease B.V. te zijn verkregen. Bij gebreke daarvan zijn
de kosten voor rekening van de lessee.
9.5 DirectLease B.V. is niet aansprakelijk voor de wijze waarop
een dealer zijn werkzaamheden verricht, noch voor enige
daaruit voor lessee voortvloeiende schade.
9.6 Indien lessee de auto, na gereed melding van
werkzaamheden door dealer en/of DirectLease B.V., niet
binnen 48 uur afhaalt is DirectLease B.V. gerechtigd
eventuele stallingskosten c.q. extra kosten voor vervangend
vervoer bij lessee in rekening te brengen.
10. Vervanging van de auto
10.1 DirectLease B.V. is te allen tijde bevoegd de aan de lessee
ter beschikking gestelde auto te vervangen door een
nieuwe auto of door een auto die tenminste in een
gelijkwaardige staat verkeert. Eventueel daarmee
samenhangende kosten komen voor rekening van
DirectLease B.V.
10.2 Tijdelijk vervangende auto in het binnenland voor zover
contractueel overeengekomen: Partijen komen overeen dat
DirectLease B.V. lessee zo spoedig mogelijk een
vervangende auto ter beschikking zal stellen bij schades en
reparaties aan de in lease gegeven auto, die naar
verwachting langer dan 24 uur duren. DirectLease B.V.
bepaalt de keuze van de vervangende auto. Het inzetten van
vervangend vervoer ter vervanging van exceptionele
modellen en van grijze kentekens geschiedt uitsluitend naar
keuze van DirectLease B.V. Alle bepalingen van deze
mantelovereenkomst zijn ten aanzien van de vervangende
auto eveneens van toepassing. DirectLease B.V. behoudt
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

zich het recht voor zonder vergoeding harezijds een auto
met andere soort motorbrandstof in te zetten.
Tijdelijk vervangende auto in het buitenland: Lessee heeft in
Europa (met uitzondering van de voormalige U.S.S.R.) recht
op een vervangende auto als de reparatie naar verwachting
langer dan 48 uur gaat duren.
Voor verrekening van de meer-/minderkilometers worden
de kilometers (artikel 6) met een vervangende auto
afgelegd beschouwd als te zijn afgelegd met de vervangen
auto. Met betrekking tot de beoordeling van de expiratie
van het leasecontract zullen deze kilometers buiten
beschouwing worden gelaten.
Indien als gevolg van schade- en/of reparatie- en/of
onderhoudskosten voortvloeiende uit het niet zorgvuldig
nakomen van de verplichtingen in deze overeenkomst
zullen de kosten van vervangend vervoer geheel voor
rekening zijn voor lessee. Indien lessee vervangend vervoer
wenst zonder dat schade/reparatie naar verwachting langer
duurt dan 24 uur zijn de kosten volledig voor
lessee.Wanneer lessee ten onrechte aanspraak maakt op
vervangend vervoer, ondermeer in het geval de lessee de
auto ten onrechte ter reparatie heeft aangeboden danwel
zonder gegronde redenen geen gebruik van de lease-auto
maakt, komen de kosten voor vervangend vervoer eveneens
geheel voor rekening van de lessee.
Lessee verplicht zich een vervangende auto terug te
brengen naar de plaats van herkomst of naar een in
onderling overleg te bepalen plaats.
Indien de auto niet door DirectLease B.V. is verzekerd, is het
beschikbaar stellen van een vervangende auto op kosten
van DirectLease B.V. bij schadereparatie uitgesloten.

11. Schaden / boetes
11.1 In geval van schade, overkomen aan of veroorzaakt door de
auto is de lessee verplicht DirectLease B.V. hiervan terstond
in kennis te stellen en zo spoedig mogelijk aan DirectLease
B.V. de verklaringen van getuigen en/of andere bescheiden
te overleggen welke op de gebeurtenis betrekking hebben,
zulks onder inzending van een volledig ingevuld en
ondertekend schade-aangifteformulier.
11.2 De lessee dient de politie te verzoeken proces-verbaal van
het gebeuren op te maken. De lessee zal zich in zodanige
situaties steeds onthouden van het doen van toezeggingen
of verklaringen waaruit een erkenning van enige
verplichting tot schadevergoeding zou kunnen worden
afgeleid en in het algemeen van alles wat de belangen van
DirectLease B.V. (en haar assuradeur) zou kunnen schaden.
11.3 Niet-nakoming van deze verplichting leidt voor de lessee tot
volledige schadeplichtigheid tegenover DirectLease B.V.
11.4 In geval van schade, als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de
lessee gehouden DirectLease B.V. tijdig een alsdan voor de
lessee bindende instructie te vragen over het bedrijf dat de
schade zal herstellen.
11.5 Lessee vrijwaart DirectLease B.V. tegen alle aanspraken van
derden, daaronder begrepen vergoeding van kosten,
schaden, betaling van boetes e.d. voortvloeiende uit of
verband houdende met het gebruik van de auto.
11.6 In geval van diefstal van een navigatiesysteem met
demontabel front / display worden de initiële kosten
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vergoed. Bovengenoemde componenten mogen niet
onbeheerd in het voertuig achterblijven, in dat geval is
Lessee ook verantwoordelijk voor objectschade. Voertuigen,
met voertuig gerelateerde systemen, moeten voorzien zijn
van een gecertificeerd klasse 3 alarm.
12. Verzekering
DirectLease B.V. stelt aan de lessee op diens eerste verzoek
de tekst van de bij DirectLease B.V. geldende
polisvoorwaarden ter hand.
13. Brandstofbeheer
(Indien in de individuele leaseovereenkomst is vermeld dat
deze wordt uitgebreid met zogenaamd brandstofbeheer,
dan gelden tevens de onderstaande bepalingen:)
13.1 DirectLease B.V. stelt Lessee in staat middels door
DirectLease B.V. aan de Lessee te verstrekken brandstofpas
(sen) ten behoeve van de betreffende auto op rekening van
DirectLease B.V. brandstof te tanken en olieproducten te
kopen.
13.2 Tegelijk met de maandelijkse leasetermijn van de
betreffende auto zullen als voorschotbedrag aan Lessee in
rekening worden gebracht een twaalfde deel van de
jaarlijkse brandstofpaskosten en de geschatte jaarlijkse
kosten van brandstofgebruik, die door DirectLease B.V.
worden vastgesteld aan de hand van het gemiddelde
brandstofgebruik, het jaarkilometrage zoals vermeld in de
individuele leaseovereenkomst en de brandstofrichtprijs.
13.3 Het gemiddelde brandstofverbruik van het merk en het type
van de auto wordt bepaald op basis van een normverbruik.
Als normverbruik wordt door DirectLease B.V. gehanteerd
het door de fabriek/importeur opgegeven normverbruik.
Het normverbruik voor LPG is hoger vastgesteld dan dat
voor benzine. Tussentijdse aanpassingen van de geschatte
kosten van brandstofverbruik vinden plaats, zodra de prijs
aan de pomp van de betreffende brandstof meer dan 2.25
eurocent per liter (exclusief BTW) hetzij naar boven, hetzij
naar beneden afwijkt van de door DirectLease B.V. op dat
moment gehanteerde brandstofprijs, alsook ingeval van
wijziging van het jaarkilometrage als bedoeld in artikel 6.
13.4 Indien niet met een brandstofpas getankt wordt, accepteert
DirectLease B.V. alleen originele, van kenteken voorziene,
brandstofbonnen. DirectLease B.V. verplicht zich de akkoord
bevonden bonnen binnen 30 dagen na ontvangst daarvan
aan Lessee te voldoen.
13.5 De aan de Lessee dan wel aan de door hem aangewezen
berijder verstrekte brandstofpas(sen) blijven eigendom van
DirectLease B.V. Na beëindiging van de overeenkomst met
betrekking tot het brandstofbeheer dienen genoemde
passen onverwijld aan DirectLease B.V. te worden
afgegeven.
13.6 Van elke vermissing van de brandstofpas, evenals van
oneigenlijk gebruik dient door de lessee per email of per
telefoon onmiddellijk melding te worden gedaan aan
DirectLease B.V. onder opgave van het kenteken van het
voertuig. Lessee blijft aansprakelijk voor ieder onrechtmatig
gebruik conform de regels van de organisatie die de
brandstofpas heeft uitgegeven. DirectLease B.V. draagt zorg
voor het zo spoedig mogelijk laten blokkeren en voor de
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vervanging van de pas(sen) en kan de kosten daarvan op
Lessee verhalen.
13.7 Brandstof getankt in een tijdelijke of permanente
vervangende auto zal geacht worden te zijn getankt in de
auto zoals vermeld in de individuele leaseovereenkomst,
mits het gebruik van de vervangende auto door DirectLease
B.V. is goedgekeurd.
13.8 Op verzoek van Lessee kan door DirectLease B.V. periodiek
een verantwoording worden afgelegd met betrekking tot de
betaalde en werkelijk gebruikte brandstof en/of olie.
Verrekening van de totale werkelijke kosten met het totaal
van de berekende voorschotten vindt tenminste eenmaal
per half jaar plaats of op andere door DirectLease B.V. te
bepalen tijdstippen. Verrekening van de kosten en
voorschotten vindt in ieder geval ook plaats bij beëindiging
van de leaseovereenkomst.
14. Betalingen
14.1 Alle in het leasecontract vermelde bedragen zijn exclusief
enige heffing of belasting, hoe ook genaamd, welke
daarover verschuldigd mocht zijn of worden, tenzij in het
leasecontract uitdrukkelijk anders is bepaald.
14.2 De leaseprijzen per maand zijn door lessee bij
vooruitbetaling verschuldigd, voor de eerste keer bij de
aflevering van een auto en vervolgens voor de eerste van
elke maand.
14.3 Betalingen inzake verplichtingen uit hoofde van
leaseovereenkomsten geschieden middels automatische
bedrijfsincasso.
14.4 Aan de lessee komt geen beroep op verrekening toe.
14.5 Niet of niet tijdige betaling van enig door de lessee
verschuldigd bedrag levert verzuim van de lessee op. De
lessee is dan over het niet (tijdig) betaalde bedrag een rente
verschuldigd van 1% per maand, waarbij een ingegane
maand voor een volle wordt gerekend.
14.6 Alle facturen worden door DirectLease B.V. electronisch
verstuurd.
15. Ontbinding
15.1 In het geval:
a lessee in gebreke blijft tijdig te betalen of een andere
verplichting uit deze overeenkomst niet stipt nakomt;
b beslag wordt gelegd op de roerende en/of onroerende
goederen van de lessee of op de auto, deze in justitieel
beslag wordt genomen of verbeurd wordt verklaard, of
anderszins van overheidswege wordt gevorderd;
c lessee zich in het buitenland vestigt;
d betreffende lessee surséance van betaling of faillissement
wordt aangevraagd, de lessee overlijdt of onder curatele
wordt gesteld;
e lessee besluit tot ontbinding of liquidatie van zijn
onderneming of tot feitelijke staking daarvan;
f door de lessee, diens medeschuldenaren of borgen
gestelde zekerheden op enigerlei wijze worden
aangetast of ingetrokken;
g omstandigheden bij de lessee intreden, welke een
aanmerkelijke verzwaring van het risico van DirectLease
B.V. met zich meebrengen en/of de normale afwikkeling
van het leasecontract kunnen belemmeren; heeft
DirectLease B.V. het recht om zonder dat
ingebrekestelling of sommatie is vereist het leasecontract
door een schriftelijke verklaring aan de lessee met
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onmiddellijke ingang te ontbinden en de auto terstond
weer tot zich te nemen, alles onverminderd de rechten
die de wet en het leasecontract aan DirectLease B.V.
toekennen bij niet-nakoming door de lessee.
15.2 De lessee is verplicht DirectLease B.V. terstond schriftelijk in
kennis te stellen van de hierboven genoemde feiten of
omstandigheden. Lessee verbindt zich de beslagleggende
deurwaarder, politie of justitie, de bewindvoerder of de
curator terstond inzage te geven in respectievelijk bekend
te maken met deze overeenkomst.
15.3 De lessee is verplicht onverwijld aan DirectLease B.V.
schriftelijke mededeling te doen van zijn eventuele adres- of
naamsverandering, alsmede van alle feiten en
gebeurtenissen welke van invloed kunnen zijn op de positie
van DirectLease B.V. ten opzichte van de lessee of de auto.
16. Rente / schade / kosten
16.1 DirectLease B.V. en de lessee komen reeds nu overeen dat in
het geval DirectLease B.V. gebruik maakt van haar recht om
op grond van artikel 15 het leasecontract te ontbinden, de
aan DirectLease B.V. te vergoeden en terstond opeisbare
schade beloopt:
a de som van de achterstallige termijnen, de rente,
genoemd in art 14.5 plus het totaal van de toekomstige
termijnen;
b vermeerderd met de kosten van terugname van de auto
('s);
c Voor zover toepasselijk: vermeerderd met een eventueel
verschuldigde desinvesteringsbetaling dan wel subsidies.
16.2 Ten laste van de lessee komen alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, welke
DirectLease B.V. als gevolg van een niet-nakomen door de
lessee van diens verplichtingen heeft moeten maken.
16.3 Het niet staan op stipte nakoming van enige verplichting
van de lessee schept voor deze tegenover DirectLease B.V.
nimmer enig recht.
17. Inspectie / rapportage
17.1 DirectLease B.V. c.q. haar gemachtigde heeft te allen tijde
doch zoveel mogelijk tijdens normale werkdagen het recht
om na voorafgaande aankondiging de plaats of plaatsen te
betreden waar de auto zich bevindt en deze te
onderzoeken. De lessee zal hieraan zijn medewerking
verlenen.
17.2 De lessee zal aan DirectLease B.V. op haar verzoek zijn
jaarlijkse of tussentijdse financiële overzichten ter
kennisneming toezenden.
18. Teruggave
18.1 Terstond na beëindiging van het leasecontract zal de lessee
de auto in goede staat, normale slijtage in aanmerking
genomen, inleveren op een door DirectLease B.V. aan te
wijzen adres in Nederland. De kosten van reparatie van de
schade(s), die bij inlevering van de auto zijn vastgelegd
maar niet doormiddel van een schadeaangifteformulier aan
DirectLease B.V. zijn gemeld, zijn voor rekening van lessee.
18.2 Mocht de auto bij inlevering in duidelijk minder goede staat
verkeren, dan bij zorgvuldig gebruik en onderhoud, gelet
op leeftijd van de auto en het door lessee gereden
kilometers verwacht mocht worden, heeft DirectLease B.V.
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18.3

18.4

18.5

18.6

het recht de waardevermindering die daaruit voortvloeit
aan lessee in rekening te brengen.
Lessee verplicht zich bij inlevering van de auto gelijktijdig
het complete kentekenbewijs, de sleutels, alsmede de bij de
anti-diefstalvoorziening behorende sleutels of
afstandsbediening en alle bij de auto behorende bescheiden
te overhandigen. Bij vermissing worden de kosten van
vervanging en waardevermindering door DirectLease B.V.
vastgesteld en aan lessee doorberekend.
Veranderingen die door lessee op of aan de auto zijn
aangebracht dienen door lessee bij inlevering van de auto
te zijn verwijderd, waarbij het voertuig in de originele staat
teruggebracht dient te worden. Bij het niet nakomen van
deze verplichting behoudt DirectLease B.V. zich het recht
voor de auto in de originele staat terug te brengen. Alle
hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van
lessee.
Indien lessee de auto niet binnen de gestelde termijn
inlevert, is DirectLease B.V. gerechtigd de auto terug te
halen. Alle eventuele extra kosten zijn voor rekening van
lessee en onverminderd het recht van DirectLease B.V. de
werkelijke schade en kosten op lessee te verhalen.
Bij gebreke van teruggave door de lessee mag DirectLease
B.V. zelf de plaats betreden waar de auto zich bevindt om
deze tot zich te nemen. De kosten van vervoer en
verzekering zijn voor rekening van de lessee. Tot het tijdstip
waarop de auto weer in de feitelijke macht van DirectLease
B.V. is, is het risico van beschadiging door of aan de auto of
tenietgaan daarvan voor rekening van de lessee. Indien
DirectLease B.V. in een van de hiervoor genoemde gevallen
niet vrijelijk over de auto kan beschikken komt elke daaruit
voor DirectLease B.V. voortvloeiende schade ten laste van
de lessee.

19. Beslag en maatregelen van derden
Indien derden ten opzichte van de auto rechten willen doen
gelden of maatregelen treffen, zal lessee en/of berijder
terstond laten blijken dat niet lessee maar DirectLease B.V.
eigenaar van de auto is. Indien de auto uit de macht van
lessee mocht geraken, zal hij en/of berijder DirectLease B.V.
daarvan binnen vierentwintig uur in kennis stellen en
zonodig zelf voorzieningen daartegen treffen. Lessor kan de
voor de bescherming van zijn rechten door hem
noodzakelijk geachte maatregelen ook zelf treffen. Lessee
machtigt lessor hierbij deze maatregelen eventueel in de
naam van lessee te treffen.
20. Hoofdelijkheid
Indien meerdere natuurlijke of rechtspersonen als lessee
van de auto in de leaseovereenkomst zijn vermeld, is ieder
van hen hoofdelijk en voor het geheel aansprakelijk voor
nakoming van alle uit de leaseovereenkomst voortvloeiende
verplichtingen.
21. Rechtskeuze / bevoegde rechter
Op deze overeenkomst, alsmede de individuele lease
overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter, binnen wiens rechtsgebied de
vestigingsplaats van lessor is gelegen.
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22. Regeling voor grijze kentekens
22.1 Indien het Object een bestelauto is in de zin van de Wet op
de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992
respectievelijk de Wet op de Motorrijtuigenbelasting 1994,
geldt het in dit artikel bepaalde.
22.2 In verband met de vereisten voor verkrijging van vrijstelling
van BPM voor ondernemers resp. toepassing van het voor
ondernemers geldende tarief van de
motorrijtuigenbelasting, zal Lessee telkens, vóór de
aflevering aan hem van het Object, een door een terzake
tekenbevoegde persoon ingevulde en ondertekende
verklaring aan Lessor ter hand stellen, waarin Lessee
vermeldt:
a dat Lessee ondernemer is als bedoeld in artikel 7 van de
Wet op de Omzetbelasting 1968.
b dat dit geen ondernemerschap betreft als bedoeld in
artikel 7, zesde lid, van de Wet op de Omzetbelasting
1968;
c dat het Object meer dan bijkomstig in de onderneming
van Lessee zal worden gebruikt;
d dat Lessee bij een wijziging in deze omstandigheden
Lessor onmiddellijk daarvan in kennis zal stellen en de
verklaring zal intrekken. Tevens dient Lessee een kopie
van een legitimatiebewijs van de tekenbevoegde persoon
overleggen. Op verzoek van Lessor dient Lessee een
machtiging overleggen waaruit blijkt dat genoemde
persoon bevoegd is om de hiervoor genoemde
verklaring te ondertekenen en de Leaseovereenkomst
aan te gaan.
22.3 Lessee zal geen wijzigingen aan het Object aanbrengen die
ertoe kunnen leiden dat deze niet meer als bestelauto is te
beschouwen in de zin van de in dit artikel onder lid 1
genoemde wetten.
22.4 Indien niet aan de voorschriften van het bepaalde in lid 2
sub a tot en met d en 3 bepaalde is voldaan, kan Lessor
zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding jegens
Lessee: hetzij de Leaseovereenkomst direct beëindigen, in
welk geval Lessee aan Lessor de vergoeding verschuldigd
wordt als omschreven in artikel 16 eerste lid sub a,b en c
van de algemene voorwaarden, hetzij de
Leaseovereenkomst voortzetten, onder aanpassing van de
hoogte van het Leasetarief en/of van de duur van de
Leaseovereenkomst aan de gewijzigde fiscale positie.
Wijziging van het Leasetarief en de Leaseovereenkomst met

toepassing van dit artikel geeft Lessee geen recht op
ontbinding van de Leaseovereenkomst.
22.5 Indien aan Lessor enige naheffing van BPM of
motorrijtuigenbelasting of een andere fiscale maatregel
wordt opgelegd omdat niet (langer) wordt voldaan aan de
wettelijke vereisten om in aanmerking te komen voor
vrijstelling van BPM respectievelijk toepassing van het
ondernemerstarief voor de motorrijtuigenbelasting, dient
Lessee op eerste verzoek van Lessor de daarmee gemoeide
bedragen aan Lessor betalen, onverminderd de eventuele
gehoudenheid van Lessee tot betaling van andere bedragen
uit hoofde van de bepalingen van dit artikel.
22.6 Indien de in het vorige lid bedoelde naheffingen of
maatregelen aan Lessee worden opgelegd, zal Lessee deze
zelf dragen en niet aan Lessor kunnen doorbelasten.
23. Wijzigingen
23.1 Afwijkingen van of aanvullingen op deze overeenkomst of
het leasecontract zijn slechts verbindend na voorafgaande
schriftelijke vastlegging tussen partijen. Lessee dient
adresveranderingen binnen tien dagen schriftelijk aan lessor
mede te delen.
Machtiging
Lessee verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan
DirectLease B.V. om alle bedragen die ondergetekende
schuldig is en die voortvloeien uit het leasen c.q. verhuren
van auto's en/of andere objecten te incasseren bij:
Naam bank ______________________________________
Adres bank ______________________________________
Alwaar ondergetekende een rekening heeft onder nummer:
NL70ABNA0

Aldus opgemaakt op 13 maart 2015 en getekend,
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DirectLease B.V.

De Lessee

M.G.M. Rekers

Directie

CFO

V. Oorbeeld
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