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1. ALGEMEEN
1.1. Stam Lease B.V., hierna te noemen “Leasegever”, is met één of meerdere natuurlijke - of rechtspersonen, hierna te noemen 

“Cliënt”, (Leasegever en Cliënt gezamenlijk hierna te noemen “Partijen”), één of meerdere lease-overeenkomsten, hierna te 
noemen “overeenkomst”, aangegaan voor het in de overeenkomst gespecificeerde object, hierna te noemen “het object”, 
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

1.2. Indien er in de overeenkomst meerdere (rechts-) personen als Cliënt optreden (Cliënt 1, Cliënt 2 etc.), is iedere genoemde 
Cliënt jegens Leasegever individueel hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen die 
Leasegever op Cliënt heeft.

1.3. Een overeenkomst, inclusief alle daaraan gekoppelde rechten en plichten, komt tot stand op het moment dat de overeenkomst 
door de betreffende Partijen rechtsgeldig is ondertekend.

1.4. Leasegever zal het in de overeenkomst vermelde object aan Cliënt op leasebasis ter beschikking stellen, terwijl Cliënt het object 
in gebruik zal nemen voor de overeengekomen periode, voorwaarden en prijs. Leasegever is en blijft gedurende de gehele 
gebruiksperiode zowel juridisch, economisch als fiscaal eigenaar van het object. Cliënt mag het object niet verkopen, inruilen, 
verpanden of anderszins bezwaren, noch verhuren, noch ten aanzien van het object handeling verrichten die de rechtmatige 
belangen van Leasegever zouden kunnen schaden of in gevaar brengen.

1.5. Indien in deze algemene voorwaarden verwezen wordt naar een ander artikel, wordt steeds een artikel bedoeld uit deze 
algemene voorwaarden, tenzij anders is aangegeven.

1.6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van andere overeenkomsten gesloten tussen Leasegever en Cliënt 
nietig zou zijn, blijven de algemene voorwaarden en overeenkomsten voor het overige in stand en wordt de betreffende 
bepaling vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van die bepaling zo veel mogelijk benadert.

2. PRIJSNIVEAU
2.1. De in de overeenkomst vermelde leaseprijs is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst gehanteerde 

dan wel op de in de overeenkomst vermelde  prijsniveaus, het overeengekomen dienstverleningspakket en de beschreven 
samenstelling van het object. Indien voor aflevering van het object één van de componenten een wijziging ondergaat, is 
Leasegever gerechtigd deze naar evenredigheid te verdisconteren in de leaseprijs. Het betreft wijzigingen van o.a. catalogusprijs, 
kortingspercentage, bpm, prijs opties en accessoires, rente, prijs LPG-installatie, Motorrijtuigenbelasting en andere fiscale en 
wettelijke maatregelen. 

2.2. Indien door (fiscale) wetgeving subsidies, kortingen of investeringspremies worden toegekend of gewijzigd, komen deze toe 
aan Leasegever. Indien Leasegever bij het vaststellen van de leaseprijs hier geen rekening mee heeft gehouden, zal Leasegever 
na ontvangst van de subsidies, korting en/of premie de leaseprijs aanpassen.

2.3. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst veranderingen optreden in van overheidswege opgelegde belastingen, 
heffingen, regelgeving, keuringen en fiscale wetgeving (zoals bpm, HSB, btw, kilometerheffing, rekeningrijden e.d.), alsmede 
in geval van wijziging van de verzekeringspremie en/of de verzekeringsvoorwaarden worden deze, dan wel alle (in)directe 
gevolgen hiervan aan Cliënt doorberekend.

2.4. Aan een wijziging van de leaseprijs conform artikel 2 kunnen Partijen niet het recht ontlenen de overeenkomst tussentijds te 
beëindigen.

2.5. Ongeacht de gekozen leasevorm en de van toepassing zijnde dienstverleningscomponenten, komen de kosten die ontstaan 
door onkundig of onzorgvuldig gebruik dan wel het onrechtmatig handelen als wel het overtreden van de (verkeers)wetgeving 
door de berijder van het object, voor rekening van Cliënt. 

2.6. Kosten zoals: stalling, parkeren, tolgelden, reinigen, brandstof en tussentijds zelfstandig bijvullen van vloeistoffen zijn voor 
rekening van Cliënt.

3. STANDAARDUITVOERING, EXTRA ACCESSOIRES EN/OF OPTIES
3.1. Het object wordt afgeleverd in een standaarduitvoering die geldt op moment van aflevering van het object. Onder 

standaarduitvoering wordt verstaan de uitvoering zoals gespecificeerd door de fabrikant en/of importeur, gecompleteerd met 
kentekenbewijs en kentekenplaten.

3.2. Indien de fabrikant/importeur wijzigingen doorvoert in de standaarduitvoering, ook indien dit plaatsvindt gedurende de 
bestelperiode, is Leasegever daardoor nimmer in verzuim. Cliënt is niet gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel 
schadeloosstelling te eisen jegens Leasegever als gevolg van doorgevoerde wijzigingen inzake de standaarduitvoering. 

3.3. Verdere toevoegingen van accessoires en/of opties, inclusief de eventueel daaruit voortvloeiende indirecte kosten op gebied 
van reparatie/onderhoud/bandenverbruik, restwaardebeïnvloeding, verzekeringsaanpassingen e.d., zijn voor rekening van 
Cliënt en worden derhalve in de leaseprijs verrekend, ook indien het voeren van deze opties/accessoires verplicht is/wordt 
ingevolge wettelijke voorschriften die in werking treden na het aangaan van de overeenkomst.

3.4. Alle toevoegingen van accessoires en/of opties en wijzigingen in de uitvoering en gedaante van het object, voor zover niet 
als extra uitrusting omschreven in de overeenkomst, daaronder tevens vallend bestickering en wijziging van kleurstelling, 
is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Leasegever. Alle nadelige financiële gevolgen die 
Leasegever hiervan ondervindt, zijn voor rekening van Cliënt en worden door Leasegever bij Cliënt in rekening gebracht.

4. AFLEVERING
4.1. Aangezien Leasegever met betrekking tot de aflevering afhankelijk is van de dealer, importeur en fabrikant, levert overschrijding 

van de aflevertermijn, al dan niet vermeld in de overeenkomst, voor Leasegever nimmer verzuim op en blijft de gesloten 
overeenkomst onverminderd van kracht.

4.2. Bij aflevering wordt door of namens Cliënt een ontvangstbewijs getekend, waarop de kilometerstand bij aflevering van het 
object wordt vermeld. Door ondertekening van het ontvangstbewijs dan wel door in ontvangstname van het object, verklaart 
Cliënt akkoord te zijn met het object en deze in goede staat te hebben ontvangen en te aanvaarden zoals deze is afgeleverd, 
ook indien er sprake is van eventuele ten opzichte van de overeenkomst afwijkende specificaties dan wel uitvoeringsvorm van 
het object. Acceptatie door Cliënt van afwijkende specificaties dan wel uitvoeringsvorm zullen nimmer leiden tot een vorm van 
schadevergoeding door Leasegever.

4.3. Indien het object afwijkend is van hetgeen in de overeenkomst is beschreven, een en ander met in achtneming van artikel 3, 
en Cliënt het object in deze hoedanigheid niet wenst te accepteren, dient Cliënt het object niet in ontvangst te nemen en direct 
contact op te nemen met Leasegever.

4.4. Indien het voor aflevering gereed staande object na gereed melding niet binnen 10 werkdagen door Cliënt in ontvangst wordt 
genomen, wordt de aflevering geacht te hebben plaatsgevonden 5 dagen nadat aan Cliënt is bericht dat het object voor 
aflevering gereed staat, tenzij artikel 4.3 van toepassing is.

4.5. Tenzij de overeenkomst expliciet anders vermeldt, zijn de standaard afleverkosten (inclusief de leges, verwijderingsbijdrage en 
tenaamstellingskosten) conform de prijslijst van de betreffende importeur niet opgenomen in de overeenkomst en maken deze 
kosten derhalve geen onderdeel uit van de leaseprijs. Leasegever zal deze kosten separaat aan Cliënt factureren en Cliënt is 
betaling hiervan verschuldigd vóór aflevering van het object. Leasegever is gerechtigd het object niet eerder af te leveren dan 
dat Cliënt aan deze verplichting heeft voldaan. 
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5. LOOPTIJD VAN DE OVEREENKOMST EN GEBRUIKSPERIODE 
5.1. Onder contractuele looptijd wordt verstaan de looptijd in maanden zoals vermeld op de overeenkomst. Indien deze 

oorspronkelijke looptijd wordt aangepast vanwege een herberekening conform artikel 10, geldt de in de “kennisgeving van 
herberekening” vermelde nieuwe looptijd als contractuele looptijd.

5.2. Indien gesproken wordt over “de gebruiksperiode” van het object, wordt verstaan de periode vanaf aflevering van het object 
tot en met het moment dat Leasegever het object heeft ingenomen en in het bezit is van alle toebehoren.

5.3. De contractuele looptijd vangt aan op het moment van aflevering van het object.
5.4. De overeenkomst eindigt regulier wanneer de contractuele looptijd tenminste is verstreken.
5.5. Alle rechten en plichten van de overeenkomst blijven onverkort van toepassing gedurende de gehele gebruiksperiode, ook 

indien de contractuele looptijd c.q. het contractuele totaalkilometrage (stilzwijgend) is overschreden.
5.6. Tenzij Partijen aanvullende afspraken maken, is Cliënt verplicht het object op de laatste dag van de contractuele looptijd weer 

ter beschikking te stellen aan Leasegever conform artikel 13. Indien Cliënt zich hier niet aan houdt, is Cliënt in verzuim en is 
Leasegever gerechtigd alle kosten die zij moet maken om het object onder zich te krijgen door te belasten aan Cliënt zoals: 
invorderingskosten, juridische bijstand e.d.. Daarnaast is Cliënt vanaf genoemde datum tot aan het moment dat Leasegever 
het object heeft ingenomen een opslag verschuldigd van 50% op de geldende leaseprijs. 

5.7. Van niet reguliere beëindiging is sprake indien de overeenkomst eerder wordt beëindigd dan dat de contractuele looptijd is 
verstreken (voortijdige beëindiging).

5.8. Beëindiging van een overeenkomst, ongeacht de reden, ontslaat Cliënt nimmer van alle verplichtingen die voortvloeiden uit 
de overeenkomst en betrekking hadden op de gebruiksperiode. Leasegever is gerechtigd om de financiële gevolgen van deze 
verplichting ook na beëindiging van de overeenkomst bij Cliënt in rekening te brengen.

6. KILOMETRAGE
6.1. Onder contractueel jaarkilometrage wordt verstaan het maximale kilometrage per contractjaar, zoals vermeld op de 

overeenkomst. Het genoemde kilometrage betreft de vrije kilometers die Cliënt in enig contractjaar mag rijden met het 
object. Indien dit kilometrage contractueel wordt aangepast vanwege een herberekening conform artikel 10, geldt het in 
de “kennisgeving van herberekening” vermelde nieuwe kilometrage als contractueel jaarkilometrage. Onder contractueel 
totaalkilometrage wordt verstaan het contractueel jaarkilometrage in relatie met de contractuele looptijd.

6.2. Onder werkelijk jaarkilometrage wordt verstaan het kilometrage per jaar dat Cliënt werkelijk met het object rijdt. Onder 
werkelijk totaalkilometrage wordt verstaan het werkelijk jaarkilometrage in verhouding tot de (verstreken) gebruiksperiode.

6.3. Indien de meetperiode voor vaststelling van een jaarkilometrage geen 12 maanden betreft (maar slechts een deel of een 
veelvoud daarvan), wordt de berekening gebaseerd op evenredige verdeling van kilometers over het gehele jaar.

6.4. Leasegever stelt het werkelijk aantal gereden kilometers vast aan de hand van de zich in het object bevindende kilometerteller, 
tenzij Leasegever gegronde redenen heeft om aan te kunnen nemen dat deze een verkeerd aantal kilometers aanwijst. Cliënt 
is verplicht om binnen 24 uur na eerste constatering van een defecte kilometerteller, hiervan telefonisch melding te maken 
bij Leasegever en dit vervolgens binnen 5 werkdagen schriftelijk te bevestigen. Het aantal kilometers dat niet middels de 
kilometerteller geregistreerd is, zal vervolgens door Leasegever op basis van relevante informatie zo reëel mogelijk worden 
geschat. Cliënt verplicht zich om alle gewenste inlichtingen te verstrekken om juiste vastlegging en inschatting van het aantal 
werkelijk gereden kilometers mogelijk te maken. Leasegever heeft altijd het recht om de kilometerteller te laten verzegelen.

6.5. Het aantal gereden kilometers met een vervangingsobject, dat door Leasegever vanuit de overeenkomst ter beschikking 
is gesteld, wordt geacht te zijn gereden met het object waarvoor de overeenkomst is aangegaan en wordt derhalve bij het 
werkelijk totaalkilometrage opgeteld.

6.6. Cliënt is gehouden om op eerste verzoek van Leasegever opgave te doen van de werkelijke actuele kilometerstand van het 
object op enig moment. 

7. GEBRUIK
7.1. Cliënt, respectievelijk de door Cliënt gemachtigde berijders zullen het object deskundig gebruiken voor het doel, waarvoor dit 

object is bestemd en in overeenstemming met alle wettelijke voorschriften. Indien Cliënt anderen het voertuig in gebruik geeft 
of laat besturen, verplicht Cliënt zich de berijder zodanig te informeren en te instrueren dat ook zij zich houden aan hetgeen 
Partijen zijn overeengekomen in de overeenkomst, de mantelovereenkomst, deze algemene voorwaarden en alle andere 
afspraken die zijn gemaakt. Cliënt blijft hiervoor te allen tijde aansprakelijk en kan zich nimmer beroepen op overmacht indien 
een berijder zich niet houdt aan gemaakte afspraken dan wel wettelijk onbevoegd was het object te besturen.

7.2. Cliënt is toegestaan het object te gebruiken in de EU landen, Andorra, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen en Zwitserland. Voor 
gebruik van het object in alle overige landen dient Cliënt bij Leasegever voortijdig schriftelijke toestemming te vragen.

7.3. Cliënt is verplicht alle door de wetgeving dan wel verzekeraar voorgeschreven keuringen, waaronder: milieu- en APK-keuring 
en keuring van de alarminstallatie (SCM), tijdig te laten uitvoeren. Kosten als gevolg van het niet tijdig uitvoeren hiervan 
komen voor rekening van Cliënt.

7.4. Het is Cliënt verboden het object ter beschikking te stellen aan berijders die niet in het bezit zijn van een in Nederland geldig 
rijbewijs. Indien het object wordt bestuurd door een persoon die hiervan niet in het bezit is, is Cliënt volledig aansprakelijk voor 
alle gevolgen.

7.5. Cliënt dient het object niet over te belasten en dient er op toe te zien dat door het gebruik geen beschadiging zal optreden. 
Inbraakschade aan en diefstal van het object, ontstaan doordat diefstalgevoelige zaken onbeheerd in het object zijn 
achtergebleven (zoals laptop, losse navigatieapparatuur, (auto)sleutels, telefoon, koffers e.d.) komen voor rekening van Cliënt. 

7.6. Het is Cliënt niet toegestaan het object te (doen laten) gebruiken voor:
• Snelheids- of betrouwbaarheidsritten;
• sport-, terrein- of circuitritten en elk ander gebruik afwijkend van normale gebruiksdoeleinden;
• het geven van rijles;
• het vervoeren van gevaarlijke of explosieve stoffen;
• het aan derden in bruikleen, huur of onderhuur geven;
• carsharing (autodeelprojecten) en commerciële exploitatie.

8. BETALINGEN 
8.1. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, dient de betalingen van de verschuldigde leasetermijnen bij vooruitbetaling te 

geschieden middels een door Cliënt aan Leasegever af te geven machtiging voor automatische incasso. Alle overige door Cliënt 
verschuldigde bedragen zullen, tenzij anders aangegeven, op grond van de afgegeven machtiging geïncasseerd worden bij de 
eerstvolgende incasso na het opstellen van de factuur. Indien een incasso niet kan plaatsvinden dan wel indien een incasso 
wordt gestorneerd, is Cliënt gehouden het verschuldigde bedrag binnen 5 werkdagen zelf over te maken aan Leasegever.

8.2. Bij niet tijdige of niet volledige betaling van de overeengekomen leasetermijnen en/of andere bedragen die Cliënt krachtens 
deze Algemene Voorwaarden, de overeenkomst en/of aanvullende afspraken aan Leasegever verschuldigd is, zal Cliënt zonder 
dat ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldatum over het achterstallige bedrag een rente verschuldigd zijn van 1% per 
maand, een gedeelte van een maand voor een volle maand gerekend, vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.

8.3. Naast de in artikel 8.2 genoemde rente is Cliënt aan Leasegever (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd welke tenminste 
15% van de vordering in hoofdsom bedragen, met een minimum van EUR 300,00 zodra Leasegever haar vordering ter incasso 
uit handen heeft gegeven. 
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9. DIENSTVERLENINGSCOMPONENTEN
9.1. Annuïteit (Afschrijving en Rente) 
9.1.1. Berekening van door Cliënt aan Leasegever verschuldigde afschrijving en rentekosten, hierna te noemen “de annuïteit”, vindt 

plaats op basis van de annuïteitenmethode. In het verschuldigde rentebedrag is tevens een rentevergoeding opgenomen voor 
de door Leasegever vooruit te betalen bedragen, zoals motorrijtuigenbelasting en verzekeringspremie.

9.1.2. De calculatorische restwaarde wordt door Leasegever bepaald en houdt rechtstreeks verband met het in de overeenkomst 
beschreven object, de vermelde looptijd, het vermelde totaalkilometrage en de fiscale regelgeving geldend op het moment van 
het aangaan van de overeenkomst. Indien hierin wijzigingen optreden, is Leasegever gerechtigd de calculatorische restwaarde, 
en daarmee de leaseprijs, aan te passen.

9.2. Verzekering
9.2.1. De verzekering betreft de Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) en de Casco-schade.
9.2.2. Aangezien de verzekeringspremie onderdeel uitmaakt van de maandelijks verschuldigde leasetermijn, staat een 

betalingsachterstand van leasetermijnen gelijk aan een betalingsachterstand in verzekeringspremie. De casco-dekking 
zal na 2 maanden betalingsachterstand worden opgeschort met terugwerkende kracht naar eerste achterstandsdatum. 
De opschortingsperiode zal pas worden beëindigd, nimmer met terugwerkende kracht, op het moment dat Cliënt alle 
achterstanden heeft betaald. Alle casco-schaden, inclusief diefstal, brand en tenietgaan van het object, ontstaan in deze 
opschortingsperiode zijn niet door de verzekeraar dan wel Leasegever gedekt en zullen op Cliënt worden verhaald. Cliënt blijft 
over de opschortingsperiode de gehele leasetermijn, inclusief de verzekeringspremie, onverminderd verschuldigd.

9.2.3. Voor niet verhaalbare schades geldt het eigen risico zoals vermeld in de overeenkomst.
9.2.4. Reparatie aan voorruit door een Stam Schadeherstelbedrijf dan wel Stam Dealerbedrijf is vrijgesteld van eigen risico. Overige 

glasschaden vallen onder de standaardregeling eigen risico.
9.2.5. Schadeherstel dient altijd plaats te vinden bij een Stam Schadeherstelbedrijf dan wel een andere door Leasegever aan te wijzen 

schadehersteller. Leasegever bepaalt of en op welke wijze een schade gerepareerd zal worden. 
9.2.6. De Verzekeringsvoorwaarden Stam Lease zijn van toepassing.
9.3. Reparatie & onderhoud
9.3.1. De kosten van de door de fabrikant voorgeschreven onderhoudswerkzaamheden, alsmede het vervangen van slijtage-

onderdelen en technische reparaties aan het object en tevens wettelijke keuringen komen voor rekening van Leasegever, mits 
een en ander het gevolg is van normaal gebruik van het object. 

9.3.2. Onderhoud van het object dient uitgevoerd te worden bij een Stam Dealerbedrijf, tenzij Leasegever Cliënt een ander 
onderhoudsbedrijf aanwijst of toestaat. 

9.3.3. Cliënt zal het object in goede staat doen houden, overeenkomstig de voor het object geldende richtlijnen voor reparatie, 
onderhoud en banden, zoals vastgesteld in de documenten of instructieboekjes van fabrikant, importeur en/of Leasegever, dan 
wel wettelijk is voorgeschreven en zal zich houden aan wettelijke voorschriften zoals het tijdig laten uitvoeren van APK. Alle 
kosten verband houdend met het niet naleven van deze voorschriften, alsmede alle kosten die ontstaan door opzet, schuld, 
nalatigheid en onkundig gebruik (waaronder tevens wordt verstaan het tanken van verkeerde brandstof) van Cliënt en/of de 
berijder, zijn voor rekening van Cliënt.

9.3.4. Cliënt dient er op toe te zien dat regelmatig olie- en vloeistofniveaus worden gecontroleerd alsmede dat de bandenspanning en 
de overige, door de fabrikant of importeur voorgeschreven, regelmatige controles uitgevoerd worden. Kosten, direct en indirect, 
welke het gevolg zijn van het rijden met te lage vloeistofniveaus, of van het niet uitvoeren van de hierboven aangegeven 
regelmatige controles zijn voor risico en rekening van Cliënt.

9.3.5. Bij eventuele gebreken aan het object, storingen of andere oorzaken waardoor Cliënt het object niet kan gebruiken dan wel 
verminderd gebruiksgenot ervaart, heeft Cliënt nimmer het recht de betalingen aan Leasegever op te schorten of te staken, de 
overeenkomst te ontbinden of op enige wijze jegens Leasegever aanspraak te maken op schadevergoeding.

9.3.6. Reparatiekosten van opties, zijnde af fabriek geleverde extra’s, komen voor rekening van Leasegever. Reparatiekosten van 
accessoires en andere extra uitrustingen zijn voor rekening van Cliënt, tenzij expliciet anders in de overeenkomst is vermeld. 
Voor opties/accessoires die gebruik maken van software, zoals navigatiesystemen, komen de kosten van updates (CD, DVD 
e.d.) voor rekening van Cliënt.

9.3.7. Reparaties in het buitenland, dienen altijd op basis van toestemming vooraf door Leasegever dan wel in overleg met de 
hulpdienst van Leasegever te worden uitgevoerd. Door Cliënt voorgeschoten reparatiekosten, in het buitenland aan het object 
verricht, zal Leasegever aan Cliënt vergoeden, echter uitsluitend tegen overlegging van de originele facturen. Kosten van 
reparaties in het buitenland die zonder toestemming van Leasegever dan wel de hulpdienst van Leasegever zijn verricht vallen 
niet onder de overeenkomst en komen niet voor vergoeding in aanmerking. Deze kosten zijn voor rekening en risico van Cliënt. 

9.3.8. Indien sprake is van ernstige technische tekortkomingen en/of schade waardoor een verdere economische exploitatie van het 
object naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet aanvaardbaar is, heeft Leasegever het recht de overeenkomst te 
ontbinden of het object te vervangen voor een vergelijkbaar object, zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding.

9.4. Banden
9.4.1. Indien het overeengekomen bandenproduct niet het “standaard” bandenproduct betreft, staat dit expliciet vermeld en wordt 

de inhoud separaat vastgelegd. Voor het “standaard” bandenproduct geldt het volgende: 
• de kosten van bandenvervanging, balanceren en uitlijnen als gevolg van normale slijtage en gebruik komen voor rekening 

van Leasegever;
• Leasegever zal voor het vervangen van banden minimaal de Nederlandse wetgeving volgen inzake de toegestane 

profieldiepte. Voor het verloren gaan van banden, o.a. als gevolg van inrijding, karkasbreuk e.d., zal het restprofiel worden 
doorbelast aan Cliënt tot een profielniveau van 2 mm.

• het bij vervanging te monteren bandenmerk wordt bepaald door Leasegever, waarbij Leasegever zich verplicht enkel 
gebruik te maken van banden die voldoen aan de Europese goedkeuringseisen.

• wisselingen en vervangingen van alle banden dienen uitgevoerd te worden bij één van de Stam vestigingen tenzij Leasegever 
een andere partij aangeeft. 

9.4.2 Het gebruik van winterbanden maakt alléén onderdeel uit van de overeenkomst indien dit expliciet staat vermeld. In dat geval 
wordt de investering van één set winterbanden in de overeenkomst opgenomen. De opslag en wisseling van de banden (zomer-
winter) vindt vervolgens uitsluitend plaats bij en door een Stam Dealerbedrijf tenzij Leasegever een ander bedrijf toewijst. 

9.5. Vervangend Vervoer
9.5.1. Alléén indien de dienstverleningscomponent Vervangend Vervoer Nederland is opgenomen in de overeenkomst, stelt Leasegever 

bij uitval van het object in Nederland aan Cliënt een vervangend object ter beschikking (conform de op de overeenkomst 
vermelde klasse), indien de technische reparatie, het onderhoud of de schadereparatie van het object langer duurt dan één 
werkdag. Bij uitval in het buitenland biedt deze dienstverleningscomponent géén recht op vervangend vervoer. 

9.5.2. Alléén indien de dienstverleningscomponent Vervangend Vervoer Europa is opgenomen in de overeenkomst is hetgeen gesteld 
in dit artikel 9.5.2. van toepassing. Leasegever stelt in deze situatie aan Cliënt in geval van uitval van het object door een 
technische stranding of een schade evenement binnen Europa een vervangend object ter beschikking. De inzetklasse van het 
vervangend vervoer ter plaatse is altijd een klasse kleiner dan het geleasde object. Voorwaarde daarbij is dat de technische 
reparatie of de schadereparatie van het object in het buitenland plaatsvindt. Indien het object ter reparatie naar Nederland 
wordt gerepatrieerd heeft Cliënt recht op vervangend vervoer gedurende het verblijf in het buitenland en wordt de terugreis 
(bestuurder en passagiers) gefaciliteerd op een door Leasegever te bepalen wijze (trein, bus, vervangend vervoer o.i.d.) 
indien Cliënt niet beschikt over een reisverzekering. Repatriëringkosten van het voertuig vallen onder de overeenkomst. Bij 
strandingen in Nederland biedt deze dienstverleningscomponent géén recht op vervangend vervoer. 
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9.5.3. Indien de inzet van het vervangend vervoer niet door bemiddeling van Leasegever dan wel de hulpdienst van Leasegever 
tot stand is gekomen, prefereren de voorwaarden, condities en tarieven van de verhuurmaatschappij (zoals eigen risico) 
boven de afspraken tussen Leasegever en Cliënt. Indien in dat geval de vervangend vervoerkosten wel op basis van hetgeen 
gesteld in 9.5.1. of 9.5.2. voor rekening van Leasegever komen, zal Leasegever de kosten die uitstijgen boven gangbare en 
marktconforme tarieven die gelden voor de in de overeenkomst gemelde vervangend vervoer klasse, doorbelasten aan Cliënt.

9.5.4. Indien Cliënt door bemiddeling van Leasegever vervangend vervoer in het buitenland beschikbaar wordt gesteld en Cliënt deze 
accepteert conformeert Cliënt zich aan de Eigen Risico bedragen die door de betreffende buitenlandse verhuurmaatschappij 
berekend worden bij geconstateerde beschadigingen. 

9.5.5. Cliënt is direct na melding van het weer beschikbaar zijn van het oorspronkelijk object, verplicht het vervangende object in te 
leveren op de plaats van herkomst, tenzij een andere plaats met Leasegever is afgesproken. Cliënt verplicht zich om binnen 8 
werkuren, Leasegever schriftelijk in kennis te stellen dat het vervangende object is ingeleverd, inclusief vermelding van tijdstip, 
plaats, kilometerstand en eventuele bijzonderheden, tenzij de inlevering plaatsvond ten kantore van Leasegever. Indien Cliënt 
de in dit artikel vermelde verplichtingen verzuimt, zullen de extra (huur)kosten die hierdoor ontstaan aan Cliënt worden 
doorbelast.

9.6. 24-uurs hulpdienst
9.6.1. Gedurende de gebruiksperiode van het object, heeft Cliënt dan wel de berijder de mogelijkheid gebruik te maken van de 24-

uurs internationale hulpdienst van Leasegever. 
9.6.2. In geval de 24-uurs hulpdienst en/of Leasegever kosten maakt in het kader van hulpverlening die niet vallen onder de 

dienstverlening van de overeenkomst, zullen deze kosten door Leasegever worden doorbelast aan Cliënt. Cliënt machtigt 
Leasegever vooraf en onvoorwaardelijk om namens Cliënt verplichtingen aan te gaan met derden, om binnen het kader van de 
hulpverlening binnen redelijkheid het noodzakelijke te kunnen regelen en coördineren. 

9.7. Motorrijtuigenbelasting/Wegenbelasting/Houderschapsbelasting (HSB)
9.7.1. Indien HSB onderdeel uitmaakt van de overeenkomst zal Leasegever zorgdragen voor tijdige betaling van de wettelijk 

verschuldigde HSB aan de Belastingdienst.
9.7.2. Indien Cliënt vanwege de aard van de onderneming of het specifieke gebruik van het object in aanmerking komt voor een lager 

HSB-tarief dan wel vrijstelling, zal dit niet eerder ingaan, en nimmer met terugwerkende kracht, dan vanaf het moment waarop 
Cliënt aan alle daaraan verbonden formaliteiten heeft voldaan en de belastingsdienst daadwerkelijk dit lagere tarief in rekening 
brengt bij Leasegever. Indien de Belastingdienst, ongeacht de reden, een naheffing en/of boete dan wel enige andere sanctie 
oplegt aan Leasegever verband houdende met het verlaagde HSB-tarief dan wel de vrijstelling, zal Cliënt Leasegever volledig 
schadeloos stellen. 

9.7.3. Leasegever is gerechtigd om een verhoging van het HSB-tarief als gevolg van wijziging van de wettelijke tarieven dan wel als 
gevolg van een wijziging van de grondslag, gedurende de bestel- en/of gebruiksperiode, de hoogte van de leaseprijs hierop aan 
te passen.

10. AFWIJKING CONTRACTUELE VERSUS WERKELIJKE KILOMETRAGE
10.1. Gedurende de overeenkomst: indien Cliënt in enig contractjaar meer kilometers rijdt dan het overeengekomen aantal vrije 

kilometers voor dat betreffende contractjaar, zullen de meer gereden kilometers tegen de in de overeenkomst vermelde “meer-
kilometerprijs” aan Cliënt tussentijds in rekening worden gebracht. Indien de afwijking tussen het werkelijk jaarkilometrage 
en het contractuele jaarkilometrage groter is dan 25%, is Leasegever gerechtigd dan wel kan Cliënt Leasegever verzoeken de 
leaseprijs, en zo nodig de contractuele looptijd in relatie tot het oorspronkelijke contractuele totaalkilometrage, aan te passen 
aan het werkelijk jaarkilometrage met terugwerkende kracht vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst. Dit houdt in dat 
het verschil tussen de oude en nieuwe leaseprijs over de verstreken periode vanaf aanvangsdatum met Cliënt verrekend wordt 
onder aftrek van eerder in rekening gebrachte meerkilometers. Cliënt ontvangt hiertoe een “kennisgeving van herberekening”. 
Aangezien het vrije kilometers betreft worden minderkilometers nimmer met Cliënt verrekend.

10.2. Na reguliere beëindiging van de overeenkomst: indien Cliënt aan het einde van de gebruiksperiode meer kilometers heeft 
gereden dan het totaal aantal gecontracteerde vrije kilometers, zullen de meer gereden kilometers tegen de in de overeenkomst 
vermelde “meer-kilometerprijs” aan Cliënt in rekening worden gebracht.

10.3. Indien Cliënt gesaldeerd over de totale periode binnen het totaal gecontracteerde kilometrage blijft, zullen door Leasegever 
eventueel tussentijds door de Cliënt betaalde meerkilometers worden terugbetaald.

11. VOORTIJDIGE BEËINDIGING OP VERZOEK VAN CLIËNT
11.1. Indien op verzoek van Cliënt de overeenkomst eerder eindigt dan dat de contractuele looptijd is verstreken, is Cliënt aan 

Leasegever een bedrag verschuldigd dat als volgt wordt berekend: 35% van de leaseprijs maal het resterende aantal 
contractmaanden (resterende contractlooptijd) met een minimumbedrag van één volle maandtermijn. Daarnaast is Cliënt, 
indien van toepassing, de in verhouding met de verstreken looptijd gereden meerkilometers maal de meer-kilometerprijs aan 
Leasegever verschuldigd alsmede de kosten van bij inlevering geconstateerde maar niet eerder door Cliënt gemelde schades. 

11.2. In afwijking van punt 11.1 staat Leasegever Cliënt  toe om in een aantal situaties de lease-overeenkomst kosteloos voortijdig 
te beëindigen. Dit geldt  indien Cliënt bij het afsluiten van de lease-overeenkomst heeft gekozen voor het pakket “Stam 
Zeker”.  Dit pakket is alléén van toepassing indien dit expliciet op de lease- overeenkomst staat vermeld. Voortijdig kosteloos 
beëindigen is dan mogelijk  in de volgende situaties:
1. Bij overlijden van één op de lease-overeenkomst vermelde cliënten;
2. Bij arbeidsongeschiktheid*;
3. Bij onvrijwillig ontslag*;
4. Bij emigratie.

 *Bij de situaties 2 & 3 geldt als voorwaarde dat de (gezamelijke) inkomsten van Cliënt(en) door de aanleidinggevende situatie 
aantoonbaar moeten zijn afgenomen tot 80% of lager ten op zichte van de inkomsten die bij het aangaan van de lease-
overeenkomst van toepassing waren. Tevens geldt dat situatie 3 (bij onvrijwillig ontslag) enkel mogelijk is indien de betreffende 
Cliënt bij het aangaan van de lease-overeenkomst beschikte over een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd.

 Indien Cliënt als gevolg van één van bovenstaande situaties gebruik wenst te maken van het voortijdig kosteloos beëindigen 
dan geldt het volgende proces:

 Cliënt stuurt Leasegever schriftelijk (post of email) een verzoek tot voortijdig kosteloos beëindiging met een korte onderbouwing 
van de situatie;

 Binnen 7 dagen na binnenkomst van dit verzoek, zal Leasegever berichten welke bewijsstukken eventueel nodig zijn;
 Binnen 7 dagen na ontvangst van alle gevraagde bewijsstukken, zal Leasegever Cliënt onderbouwd bevestigen of er conform 

de eerder vermelde voorwaarden gerechtvaardigd een beroep kan worden gedaan op  voortijdige kosteloze beëindiging;
 Als beëindigingsdatum geldt dan de laatste dag van de maand waarin Leasegever dit Cliënt bevestigd heeft. 
 Cliënt is de leasetermijnen verschuldigd over de periode t/m de dag van inlevering van de auto bij Leasegever;
 Eventuele méér gereden kilometers in verhouding met de werkelijke looptijd en eventuele eigen bijdragen in verband met niet 

gemelde schades zullen nog  worden verrekend.
11.3. Cliënt heeft het recht om gerekend vanaf de datum van ondertekening van de overeenkomst binnen 14 dagen de overeenkomst 

kosteloos te annuleren, mits het object binnen deze periode nog niet aan Cliënt is afgeleverd en Cliënt het object heeft 
aanvaard. Indien Cliënt, ongeacht de reden, na deze periode van 14 dagen een overeenkomst wenst te annuleren alvorens 
het object is afgeleverd (gedurende de bestelperiode), is Cliënt aan Leasegever een bedrag verschuldigd dat als volgt wordt 
berekend: 20% van de leaseprijs maal het aantal contractmaanden (contractlooptijd). 

11.4. Cliënt is het berekende bedrag verschuldigd uiterlijk binnen 8 dagen na voortijdige beëindiging cq. annulering.
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12. ONTBINDING OVEREENKOMST DOOR LEASEGEVER
12.1. Indien Cliënt haar betalingsverplichting niet nakomt, er beslag wordt gelegd op het in leasegegeven object, danwel op 

(on)roerende zaken of goederen van Cliënt of indien Cliënt op andere wijze het vermogen om vrij te beschikken over zijn 
vermogen verliest, handelt in strijd met hetgeen is overeengekomen in deze Algemene Voorwaarden, de overeenkomst en/
of aanvullende bepalingen, tevens wanneer naar het oordeel van Leasegever er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat 
haar verhaalsmogelijkheden met betrekking tot Cliënt of het object in gevaar zijn, dan wel door Cliënt zijn verzwegen, welke 
van dien aard zijn dat Leasegever de overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan, is Leasegever 
gerechtigd om de overeenkomst terstond en zonder ingebrekestelling te beëindigen. Hieronder valt tevens de situatie dat Cliënt 
foutieve dan wel onvolledige/ onjuiste informatie aanlevert aan Leasegever, waarvan Cliënt redelijkerwijs had kunnen weten 
dat, deze voor Leasegever relevant zijn en welke de belangen van Leasegever kunnen schaden. Hiermee wordt onder andere 
doch niet uitsluitend bedoeld het bewust opgeven van een (tussentijdse) onjuiste kilometerstand, gegevens burgerlijke staat, 
inkomensgegevens, het niet vermelden van schulden e.d..

12.2. De overeenkomst eindigt terstond door faillissement van Cliënt dan wel ingeval Cliënt surseance van betaling aanvraagt, in de 
schuldsanering terecht komt, onder bewindvoering wordt gesteld of indien hij als rechtspersoon wordt ontbonden.

12.3. Cliënt verliest in situaties zoals omschreven in artikel 12.1 en 12.2 het recht het object te gebruiken en Leasegever is in deze 
situatie gerechtigd het object onder zich te nemen, onverminderd het recht van Leasegever om volledige schadevergoeding 
te vorderen. Indien Cliënt niet op eerste verzoek van Leasegever overgaat tot overdracht van het object aan Leasegever, zal 
Leasegever overgaan tot inschakeling van derden en het doen van aangifte van verduistering van het object bij de politie.

12.4. In bovengenoemde situatie is, zonder enige ingebrekestelling, Cliënt in verzuim en zal Cliënt gehouden zijn Leasegever geheel 
schadeloos te stellen. Cliënt is Leasegever een bedrag verschuldigd, zoals beschreven in artikel 11.1 vermeerderd met alle 
overige kosten ten gevolge van de ontbinding, zoals invorderingskosten van het object alsmede kosten voor juridische- en 
andere bijstand. 

13. INNAME VAN HET OBJECT
13.1. Wanneer de overeenkomst eindigt of wordt beëindigd, dient Cliënt het object, in- en uitwendig gereinigd, in een staat die 

voldoet aan alle wettelijke eisen, op afspraak in te leveren tijdens kantooruren ten kantore van Leasegever, waarbij Leasegever 
in het bijzijn van Cliënt een inspectie zal uitvoeren ter bepaling van eventuele beschadigingen en manco’s en op basis hiervan 
een innamerapport in duplo zal opstellen. Leasegever en Cliënt ondertekenen beiden het innamerapport en behouden ieder een 
exemplaar. 

13.2. Indien Cliënt wenst af te wijken van de innameprocedure conform artikel 13.1, kan Cliënt in overleg met en na schriftelijke 
goedkeuring van Leasegever het object op een andere locatie inleveren. Cliënt gaat in dat geval akkoord met en zal meewerken 
aan een inname-inspectie “op locatie”. De kosten voor deze inspectie alsmede het transport van het object naar de locatie van 
Leasegever, zijn vastgesteld op € 150,- en komen voor rekening van Cliënt.

13.3. Wanneer het object niet gemelde beschadigingen dan wel technische gebreken vertoont of niet compleet is ingeleverd, is Cliënt 
gehouden de door Leasegever vastgestelde schade en/of waardevermindering te vergoeden.

13.4. Bij inlevering van het object dient het complete kentekenbewijs, het Apk-keuringbewijs, bijbehorende kentekenplaten, alle 
reservesleutels, de sleutelcodekaart, het onderhoudsboekje, de handleiding, afstandbedieningen en andere bij het object 
behorende zaken aanwezig te zijn. Alle kosten voor het vervangen van ontbrekende zaken (tijdens de gebruiksperiode en/of 
bij inname) zullen door Leasegever aan Cliënt in rekening worden gebracht.

13.5. Wanneer in het in te nemen object apparatuur aanwezig is, die alleen functioneert na invoeren van een pincode, zoals radio’s, 
startonderbrekers en alarmsystemen is Cliënt gehouden deze bij inname bekend te maken aan Leasegever.

13.6. Conform hetgeen is gesteld in artikel 5 eindigt de gebruiksperiode, en daarmee o.a. de verplichting van Cliënt tot betaling van 
de leasetermijn, niet eerder dan dat Leasegever in het bezit is van het object èn het complete kentekenbewijs.

13.7. Bij beëindiging van de overeenkomst mogen alleen accessoires verwijderd worden die door Cliënt voor eigen rekening zijn 
aangebracht en waarvan verwijdering geen zichtbare, noch onzichtbare beschadigingen tot gevolg hebben. Kosten verbonden 
aan het herstellen van door accessoires toegebrachte schade (o.a. reclamebelettering) zijn voor rekening van Cliënt.

13.8. Na inlevering vervallen alle in en aan het object achtergebleven zaken aan Leasegever. 

14. BEKEURINGEN, BOETES EN BESCHIKKINGEN
14.1. Alle bekeuringen en boetes (waaronder tevens bedoeld naheffingen parkeerbelasting e.d.) komen direct voor rekening van 

Cliënt en dienen door Cliënt rechtstreeks te worden betaald aan de betreffende instantie. Mocht een bekeuring / boete worden 
neergelegd bij of gestuurd worden aan Leasegever, zal deze de bekeuring betalen en direct aan Cliënt doorbelasten. 

14.2. Conform artikel 2.6 van deze algemene voorwaarden verplicht Cliënt zich tot betaling van de ontstane kosten, ongeacht de 
mogelijke verhaalbaarheid van deze kosten door Cliënt op de berijder.

14.3. Indien Cliënt of de berijder in beroep wil gaan tegen een bekeuring, laat dit onverlet de verplichting tot betaling van de 
bekeuring dan wel betaling van de doorbelasting van Leasegever. De beroepsprocedure dient door Cliënt dan wel de berijder 
zelf en voor eigen rekening te worden gevoerd.

15. AANVULLENDE ZEKERHEDEN
15.1. Indien Leasegever en Cliënt aanvullende zekerheden overeenkomen, dienen deze zekerheden ter nakoming van alle vorderingen 

die Leasegever heeft op Cliënt voortvloeiend uit de overeenkomst(en) die tussen Leasegever en Cliënt zijn gesloten.
15.2. Onder aanvullende zekerheden wordt onder andere verstaan een door Cliënt te overleggen bankgarantie, een door Cliënt te 

betalen borgsom of eerste afschrijving, een garantstelling of een hoofdelijke aansprakelijkheid.
15.3. Leasegever is onvoorwaardelijk gerechtigd tot uitwinning van de overeengekomen aanvullende zekerheden indien zich een 

situatie voordoet, zoals beschreven in artikel 12. 
15.4. Indien Leasegever en Cliënt in de overeenkomst aanvullende zekerheden overeenkomen in de vorm van een te betalen 

borgsom of eerste afschrijving, is Cliënt het bedrag dat hiermee is gemoeid verschuldigd aan Leasegever, na ondertekening 
van de overeenkomst. Het verschuldigde bedrag wordt door Leasegever aan Cliënt gefactureerd en dient zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk binnen 10 dagen na factuurdatum zichtbaar op de rekening van Leasegever te zijn bijgeschreven, tenzij hierover 
tussen Leasegever en Cliënt schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt.

15.5. Indien aanvullende zekerheden worden verlangd, behoudt Leasegever zich het recht voor het object niet eerder te bestellen 
dan wel af te leveren dan vanaf het moment waarop Cliënt voor Leasegever zichtbaar aan haar volledige (betalings)verplichting 
heeft voldaan.

15.6. Indien Cliënt voor aflevering van het object haar verplichtingen inzake de overeengekomen aanvullende zekerheden niet 
nakomt, is Leasegever gerechtigd dit te beschouwen als annulering van de overeenkomst door Cliënt en geldt hetgeen is 
gesteld in artikel 11.2. Indien Cliënt haar verplichtingen inzake de overeengekomen aanvullende zekerheden niet nakomt 
terwijl het object reeds is geleverd, is Leasegever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden conform artikel 12.4.

15.7. Voor alle aanvullende zekerheden geldt dat deze van toepassing zijn gedurende de gehele gebruiksperiode en derhalve 
tussentijds door Cliënt niet opeisbaar dan wel opzegbaar zijn.

15.8. Een bedrag dat is gestort als borgsom zal aan het einde van de overeenkomst met Cliënt worden verrekend, mits Cliënt heeft 
voldaan aan al haar financiële verplichtingen. Leasegever vergoedt Cliënt geen rente over de uitstaande borgsom.

15.9. Een door of namens Cliënt betaald eerste afschrijvingsbedrag wordt direct op de boekwaarde in mindering gebracht en is 
verdisconteerd in de leaseprijs. Het eerste afschrijvingsbedrag is na betaling nimmer door of namens Cliënt opeisbaar. 
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16. AANSPRAKELIJKHEID
16.1. Leasegever is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade, gevolgschade of indirecte schade als gevolg van verkeerde dan wel 

vertraagde bestelling c.q. levering, het gebruik, dan wel het niet functioneren of het niet (meer) beschikbaar zijn van het 
object.

16.2. Cliënt erkent dat levering van het object geschiedt door de dealer dan wel het autobedrijf en niet door Leasegever en vrijwaart 
Leasegever inzake productaansprakelijkheid van het object en daarop van toepassing zijnde accessoires.

16.3. Leasegever is niet aansprakelijk voor verschillen tussen de opgegeven en de daadwerkelijke prestaties van het object op gebied 
van (brandstof)verbruik, uitstoot schadelijke stoffen, topsnelheid, e.d..

16.4. Indien Leasegever door de overheid of door een overheidsinstantie wordt aangesproken op overtreding van wettelijke regels of 
voor misdrijven met het object, tijdens de gebruiksduur gepleegd, is Cliënt gehouden om de financiële gevolgen daarvan voor 
zijn rekening te nemen en Leasegever schadeloos te stellen.

16.5. Cliënt vrijwaart Leasegever tegen iedere aansprakelijkheid op grond van overtreding van wetten, verordeningen en geldende 
bepalingen betrekking hebbend op de staat en het gebruik van het object.

16.6. In geval van aansprakelijkheid van Leasegever, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot een maximum zijnde het bedrag dat de 
verzekeraar van Leasegever ter zake uit zal keren.

 
17. INSPECTIE EN TOEGANGSRECHT
17.1. Cliënt is verplicht om te allen tijde op eerste verzoek van Leasegever, het object voor bezichtiging en inspectie aan Leasegever 

ter beschikking te stellen of te doen laten stellen. Cliënt geeft aan Leasegever toestemming en onherroepelijke machtiging om 
zo nodig de plaats waar het object zich bevindt voor dit doel te betreden. 

17.2. Indien Cliënt niet meewerkt aan de verplichtingen van dit artikel zal Cliënt een direct opeisbare dwangsom verbeuren van EUR 
450,00 voor iedere dag en/of iedere gelegenheid dat Cliënt in gebreke blijft, met een maximum van de boekwaarde van het 
object op dat moment. Aan het voldoen van de dwangsom kunnen geen rechten inzake eigendom etc. worden ontleend. Tevens 
is Leasegever gerechtigd de overeenkomst voortijdig te beëindigen met inachtneming van artikel 12. 

18. BESLAG EN MAATREGELEN VAN DERDEN
18.1. Indien, gedurende of na afloop van de gebruiksperiode, derden, ongeacht de reden daartoe rechten willen doen gelden of 

maatregelen willen treffen zoals beslag leggen, en indien door welke oorzaak dan ook het object uit de macht van Cliënt 
zou geraken is Cliënt verplicht om daarvan terstond melding te doen bij Leasegever. Cliënt is verplicht om terstond aan de 
desbetreffende derden de eigendomsrechten van Leasegever kenbaar te maken.

18.2. Cliënt is verplicht om Leasegever of haar vertegenwoordiger alle medewerking te verlenen of te doen verlenen, teneinde de 
maatregelen of het beslag ongedaan te doen maken. De kosten welke hiertoe gemaakt worden zijn voor rekening Cliënt.

18.3. Indien de in beslagneming niet ongedaan gemaakt kan worden, dan wel indien het object verbeurd wordt verklaard, is Cliënt 
gehouden om alle schade als gevolg daarvan aan Leasegever te vergoeden. 

19. MELDINGSPLICHT CLIËNT
19.1. Het door Cliënt opgegeven vestigingsadres mag door Leasegever beschouwd blijven worden als het domicilie van Cliënt, totdat 

een nieuw adres schriftelijk is medegedeeld.
19.2. Cliënt verplicht zich om Leasegever schriftelijk in kennis te stellen van wijzigingen die optreden en waarvan Cliënt kan 

vermoeden dat deze relevant zijn voor Leasegever zoals adres- en contactgegevens, bankgegevens, langdurig verblijf in het 
buitenland, ontzegging van de rijbevoegdheid.

19.3. Indien Leasegever binnen de uitvoering van haar dienstverlening rechtstreeks communiceert met berijders, bijvoorbeeld het 
versturen van bekeuringen, brandstofpassen, Apk-herinneringen, is Cliënt verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven aan 
Leasegever van berijderwisselingen dan wel adreswijzigingen. 

19.4. Leasegever is niet aansprakelijk voor de gevolgen die ontstaan indien Cliënt niet (tijdig) aan haar meldingsplicht voldoet. 

20. JURIDISCHE KOSTEN
20.1. Alle kosten die Leasegever maakt ter bewaring van haar rechten, dan wel kosten die Leasegever maakt verband houdend met 

situaties beschreven in artikel 8, 12, 17 en 19, hieronder inbegrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zijn voor 
rekening van Cliënt. 

21. DOCUMENTPRIORITEIT
21.1. Indien er tegenstrijdigheid optreedt tussen bepalingen en afspraken in de Algemene Voorwaarden, de Mantelovereenkomst, de 

Overeenkomst (inclusief de daaraan verbonden bijlagen) en/of de Verzekeringsvoorwaarden, erkennen Leasegever en Cliënt de 
volgende documentprioriteit: Bijlagen boven Overeenkomst boven Mantelovereenkomst boven Algemene Voorwaarden boven 
Verzekeringsvoorwaarden.

22. PERSOONSREGISTRATIE EN BUREAU KREDIETREGISTRATIE
22.1. De persoonsgegevens van Cliënt worden door Leasegever verwerkt in een interne persoonsregistratie. Aan de hand van deze 

registratie kan Leasegever de overeenkomst uitvoeren en op de persoon gerichte productinformatie geven. Verzet tegen 
verwerking ten behoeve van laatstgenoemd doel zal worden gehonoreerd. 

22.2. Leasegever zal voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst (laten) toetsen of Cliënt is geregistreerd bij Bureau 
Kredietregistratie. Tijdens de duur van de overeenkomst kan Leasegever (laten) toetsen of Cliënt ook uit anderen hoofde dan 
in verband met de overeenkomst bij Bureau Kredietregistratie is geregistreerd. 

23. OVERDRACHTSBEPALINGEN
23.1. Leasegever heeft het recht haar volledige rechtsverhouding als Leasegever tot Cliënt uit hoofde van de overeenkomst, alsmede 

het eigendom van het object, over te dragen aan een derde dan wel een ander in haar plaats te doen treden als contractspartij. 
Zowel Leasegever als deze derde zijn gerechtigd het Bureau Krediet Registratie (BKR) te raadplegen alsmede de lease-
overeenkomst, inclusief het betalingsverloop, te melden aan het BKR. Leasegever verklaart nu voor als dan daarmee in te 
stemmen.

23.2. Het is Cliënt niet toegestaan zijn rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst en/of de overeenkomst aan een derde over 
te dragen, behoudens na verkregen voorafgaande schriftelijke toestemming van Leasegever. In dat geval is Cliënt gehouden 
om aan alle verplichtingen van de overeenkomst te blijven voldoen en blijft deze volledig aansprakelijk voor alle verplichtingen 
die voortvloeien uit de overeenkomst, tot het moment dat de overdracht van het leasecontract feitelijk is gerealiseerd.

24. TOEPASSELIJK RECHT
24.1. Op de Algemene Voorwaarden en de op grond daarvan gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlands Recht van 

toepassing. Alle eventuele rechtsgeschillen die uit deze Algemene Voorwaarden of de op grond daarvan gesloten overeenkomsten 
voortvloeien, zullen in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Desalniettemin is Leasegever 
naar keuze bevoegd het geschil voor te leggen aan de rechter die, krachtens de normale competentieregels van het Nederlands 
Burgerlijke Procesrecht en/of Internationale Verdragen bevoegd is, van het geschil kennis te nemen.




