ALGEMENE VOORWAARDEN

2. Indien de werkelijke datum van aflevering afwijkt van de door Cliënt

beroep of bedrijf, maakt ZuidWest Lease, in afwijking van

gewenste leveringsdatum, levert dit geen tekortkoming op van

artikel 6:96 lid 5 BW en in afwijking van het Besluit

ZuidWest Lease. ZuidWest Lease is niet aansprakelijk voor eventuele

vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten,

schade vanwege het afleveren van de Auto op een andere datum dan

aanspraak op betaling van de buitengerechtelijke

Artikel 1: Definities

de door Cliënt gewenste leveringsdatum.

(incasso)kosten, welke worden vastgesteld op een bedrag

De hierna met een Beginhoofdletter aangeduide

3. De Auto wordt aan Cliënt afgeleverd volgens de specificaties zoals

gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met

begrippen hebben de volgende betekenis:

door Partijen overeengekomen en voorzien van de op dat moment

een minimum van € 250,- voor iedere gedeeltelijke of

geldende kenteken- en registratiebewijzen en kentekenplaten,

volledig onbetaald gelaten factuur.

alsmede handleiding, onderhoudsschema en het instructieboekje.

8. Bij een geschil tussen Partijen, is de administratie van

Eventuele wijzigingen in de specificaties van de Auto vormen geen

ZuidWest Lease leidend.

Auto: het door ZuidWest Lease aan Cliënt ter beschikking gestelde

tekortkoming, zodat deze niet kunnen leiden tot annulering van de

9. Cliënt is niet gerechtigd tot opschorting, korting of

vervoermiddel, uit hoofde van een Leasecontract tussen Partijen, of

bestelling, het niet aanvaarden van de aflevering of anderszins tot

verrekening van enige betaling aan ZuidWest Lease.

het vervoermiddel die dat vervoermiddel vervangt (de Vervangende

enige aanspraak jegens ZuidWest Lease.

Operationele lease - ZuidWest Lease
Versie november 2016

Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene
voorwaarden.

Auto), alsook onderdelen en toebehoren die ter vervanging of

Artikel 9: Verzekering

vernieuwing daarvan zijn of worden aangebracht.

Artikel 6: Gebruik

1. Indien de component ‘WA-Casco verzekering’ in het

Berijder: degene die de Auto zal besturen, zoals is

1. Cliënt is gehouden als een goed huisvader voor de Auto zorg te

Leasecontract is opgenomen, draagt ZuidWest Lease zorg

bepaald in artikel 1 onder n WVW.

dragen, deze zorgvuldig te (laten) gebruiken overeenkomstig de

Boekwaarde: de aanschafwaarde van de Auto minus de

(technische) bestemming van de Auto en ervoor zorg te dragen dat de

aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van de

afschrijvingen en is gelijk aan de waarde van de Auto op de

Auto zich steeds in een goede staat bevindt. In dat verband dient

Auto, alsmede voor verzekering van de Auto tegen de

balans van ZuidWest Lease.

Cliënt onder meer, maar daartoe niet beperkt, kennis te nemen van

cascorisico’s.

Brandstofpas: de door ZuidWest Lease aan Cliënt ter beschikking

alle toepasselijke voorschriften en zich overeenkomstig die

2. Indien de component ‘inzittendenverzekering’ in het

gestelde brandstofbetaalkaart.

voorschriften te gedragen en deze op te volgen.

Leasecontract is opgenomen, draagt ZuidWest Lease zorg

Cliënt: de in de Hoofdovereenkomst genoemde natuurlijke persoon of

2. Cliënt is uitsluitend gerechtigd de Auto te voorzien van accessoires

voor verzekering tegen het risico van schade die de

rechtspersoon, met wie ZuidWest Lease een Leasecontract aangaat.

en/of veranderingen aan de Auto aan te brengen, daaronder begrepen

inzittenden lijden, voor zover deze schade voortvloeit uit

Hercalculatie: herrekening van de Leaseprijs op basis van

het aanbrengen van reclame of uitrusting ten behoeve van zijn

het gebruik van de Auto.

marktomstandigheden, indien de Jaarkilometrage (naar rato berekend)

bedrijfsuitoefening, na daartoe voorafgaand verkregen toestemming

3. Indien ZuidWest Lease, overeenkomstig het Leasecontract en de

meer dan 10% afwijkt van de werkelijke kilometrage dan wel

van ZuidWest Lease. De kosten voor de in dit artikel genoemde

leden 1 en/of 2 van dit artikel, ten behoeve van Cliënt een verzekering

herrekening van de Leaseprijs op verzoek van Cliënt.

wijzingen en/of veranderingen komen volledig voor rekening van

heeft afgesloten, gelden de verzekeringsvoorwaarden van de

Hoofdovereenkomst: de tussen Partijen gesloten overeenkomst op

Cliënt.

verzekeraar waar ZuidWest Lease haar verzekering(en) heeft

grond waarvan Leasecontracten worden gesloten.

3. ZuidWest Lease is te allen tijde gerechtigd controle uit te oefenen

ondergebracht.

Jaarkilometrage: het overeengekomen verbruik in kilometers van de

op de staat waarin de Auto verkeert. Cliënt verleent op eerste verzoek

4. Cliënt is per schadegeval minimaal het in het Leasecontract

Auto op jaarbasis.

van ZuidWest Lease zijn medewerking aan een dergelijke controle.

genoemde bedrag aan eigen risico aan ZuidWest Lease verschuldigd.

Leasecontract: het door cliënt ingevulde bestelformulier tezamen met

Cliënt stelt hiervoor de Auto op een door ZuidWest Lease aan te geven

5. Indien ‘verzekering’ geen in het Leasecontract afgesproken

de schriftelijke bevestiging van de bestelling door ZuidWest Lease,

locatie en tijdstip aan ZuidWest Lease en/of aan een door ZuidWest

leasecomponent is, draagt Cliënt zelf zorg voor een adequate

inclusief de hierbij behorende Hoofdovereenkomst, waarin onder meer

Lease aan te wijzen derde ter beschikking.

verzekering. Cliënt verzekert de Auto ten minste tegen een bedrag

de specificaties van de Auto, de Jaarkilometrage en de Leaseprijs

4. Cliënt gebruikt de Auto niet voor snelheids-, prestatie- of

gelijk aan de Boekwaarde,

staan vermeld.

betrouwbaarheidsritten en/of voor het rijden op een afgesloten

6. Indien – om welke reden ook – de verzekering geen of onvoldoende

Leaseprijs: de tussen Partijen in het Leasecontract

circuit, voor het geven van rijlessen, vervoer van gevaarlijke stoffen

vergoeding uitkeert aan ZuidWest Lease, is Cliënt zelf aansprakelijk

overeengekomen leaseprijs per maand.

en/of in gebied waarin de door ten behoeve van de Auto afgesloten

voor de geleden schade, daaronder mede begrepen gevolgschade.

Looptijd: de in het Leasecontract genoemde

verzekering geen dekking biedt.

7. ZuidWest Lease heeft het recht te allen tijde bij Cliënt en Berijder

tijdsduur van het Leasecontract.

voor verzekering tegen het risico van wettelijke

navraag te doen naar de gegevens van de door Cliënt afgesloten

Partijen: ZuidWest Lease en Cliënt gezamenlijk.

Artikel 7: Leaseprijs en aanpassing daarvan

Vervangende Auto: een door ZuidWest Lease aan Cliënt ter

1. De Leaseprijs bestaat uit diverse componenten, zoals vastgelegd in

verzekering.

beschikking gestelde Auto, die dient ter al dan niet tijdelijke

het Leasecontract.

Artikel 10: Schade en diefstal

vervanging van de Auto als bepaald in de Algemene Voorwaarden.

2. ZuidWest Lease is gerechtigd de Leaseprijs aan te passen, indien

1. Cliënt meldt diefstal of schade, overkomen aan of veroorzaakt met

WVW: Wegenverkeerswet 1994.

zich tussen de datum van het berekenen van de Leaseprijs en de

de Auto, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 12 uur na de

ZuidWest Lease: de besloten vennootschap met beperkte

datum van aflevering van de Auto wijzigingen voordoen ten aanzien

ontdekking daarvan, telefonisch of per e-mail aan ZuidWest Lease.

aansprakelijkheid Zuid-West Lease B.V. te Goes.

van datgene waarop de Leaseprijs is gebaseerd. Deze aanpassing

Cliënt doet tevens binnen 48 uur na de ontdekking een volledig

vormt voor Cliënt geen grond de bestelling te annuleren en/of het

ingevuld schadeaangifteformulier aan ZuidWest Lease toekomen. In

Artikel 2: Toepasselijkheid en wijziging

Leasecontract te ontbinden.

geval van diefstal, vermissing, vandalisme en/of (poging tot) inbraak

1. De Algemene Voorwaarden maken deel uit van de

3. Tijdens de Looptijd is ZuidWest Lease gerechtigd de Leaseprijs aan

zendt Cliënt met het schadeaangifteformulier tevens een afschrift van

Hoofdovereenkomst en zijn van toepassing op alle offertes en

te passen:

het proces-verbaal van aangifte en/of het politierapport aan ZuidWest

Leasecontracten van ZuidWest Lease ter zake operationele leasing.

a) in geval van wijziging van de kosten van een door ZuidWest Lease

Lease toe.

2. Afwijkende voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze

afgesloten verzekering;

2. Cliënt komt alle door ZuidWest Lease en/of de namens ZuidWest

schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

b) in geval van wijziging van de kosten van houderschapsbelasting, de

Lease door de verzekeraar van de Auto gegeven instructies en

3. Aanvullingen en/of wijzigingen in de Hoofdovereenkomst of het

door de overheid voorgeschreven keuringen en/of overige

aanwijzingen stipt na en hij onthoudt zich van datgene dat de

Leasecontract gelden slechts indien dit schriftelijk tussen Partijen is

overheidsheffingen c.q. –maatregelen;

belangen van ZuidWest Lease en/of de verzekeraar van de Auto bij de

overeengekomen. Ook ten aanzien van eventuele overige bepalingen

c) in geval van wijziging van de Belasting Personenauto’s en

gemelde diefstal of schade kan schaden.

die afwijken van de Algemene Voorwaarden geldt dat zij slechts

Motorrijwielen (BPM), dan wel andere externe omstandigheden die van

3. Voor zover schade niet wordt vergoed door een verzekering, komt

gelden indien schriftelijk overeengekomen tussen Partijen.

invloed zijn op het economische risico c.q. het waardeverloop van de

deze voor rekening van Cliënt.

Auto;
Artikel 3: Rechtsverhouding

d) indien de specificatie van de Auto wijzigt op verzoek van Cliënt,

Artikel 11: Reparatie, onderhoud en banden

1. Partijen hebben een Hoofdovereenkomst gesloten op grond

dan wel als gevolg van een wettelijke maatregel;

1. Cliënt draagt er zorg voor dat de Auto overeenkomstig het

waarvan Partijen één of meerdere Leasecontracten sluiten met

e) indien ZuidWest Lease bepaalt dat sprake is van bovengemiddelde

onderhoudsschema van de fabrikant wordt onderhouden. Reparaties

betrekking tot de door Cliënt gespecificeerde Auto(’s).

kosten ter zake onderhoud, reparaties, schade, et cetera;

en onderhoudsbeurten dienen te worden uitgevoerd door een officiële

2. Het Leasecontract strekt ertoe om aan Cliënt het gebruiksrecht van

f) indien sprake is van een stijging van de kosten van reparatie,

dealer van het merk van de Auto, dan wel een ander door ZuidWest

de Auto te verschaffen met volledig behoud van de juridische,

onderhoud, banden en/of vervangend vervoer met meer dan vijf

Lease goedgekeurd bedrijf.

economische en fiscale eigendom van de Auto door ZuidWest Lease.

procent sinds de ingangsdatum van het Leasecontract of de vorige

2. Alle kosten van onderhoud en reparatie van de Auto, zoals die van

3. Het is Cliënt verboden de Auto technisch te wijzigen, te

wijzigingsdatum van het Leasecontract. Bij het vaststellen van

niet normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, misbruik of

vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, te verhuren of

voornoemd percentage van de kostenstijging en de aanpassing van de

nalatigheid etc., komen altijd en in ieder geval voor rekening van

voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor de Auto is bestemd,

Leaseprijs wordt uitgegaan van het CBS prijsindexcijfer voor

Cliënt. Dit geldt evenzeer met betrekking tot de kosten van

dan wel rechten of verplichtingen voortvloeiend uit de

"onderhoud en reparatie privévoertuigen”.

schadeherstel en die van het dagelijks onderhoud aan de Auto, zoals

Hoofdovereenkomst of het Leasecontract aan derden over te dragen.

wassen en poetsen, uit- en inwendig reinigen van de Auto, alsmede

4. Cliënt laat de Auto uitsluitend gebruiken door personen die in het

Artikel 8: Betalingen

stalling-, parkeer- en tolgelden, alsook de kosten van onderhoud en

bezit zijn van een naar Nederlands recht geldig rijbewijs.

1. Cliënt is over de eerste maand van de Looptijd een pro rato

reparatie aan onderdelen, accessoires, opties en op- en/of aanbouw,

vergoeding van de Leaseprijs verschuldigd vanaf de datum van

ten aanzien waarvan niet nadrukkelijk is overeengekomen dat die in

Artikel 4: Looptijd

aflevering tot de eerste dag van de volgende maand.

de Leaseprijs zullen zijn begrepen.

1. Onverminderd het recht van ZuidWest Lease tot tussentijdse

2. Cliënt is de Leaseprijs maandelijks bij vooruitbetaling verschuldigd

3. Indien de componenten “onderhoud en reparatie”, “normale

beëindiging als omschreven in artikel 16 van de Algemene

op de eerste van de betreffende maand en alle overige verschuldigde

vervanging van banden” en/of “winterbanden” in het Leasecontract

Voorwaarden, eindigt het Leasecontract na het verstrijken van de

bedragen binnen veertien dagen na factuurdatum.

zijn opgenomen en ZuidWest Lease voorafgaande toestemming heeft

Looptijd, gerekend vanaf de dag van aflevering van de Auto aan Cliënt

3. Door ondertekening van het Leasecontract machtigt Cliënt ZuidWest

verleend voor een reparatie of voor een onderhoudsbeurt, komen de

overeenkomstig hetgeen in artikel 5 van de Algemene Voorwaarden is

Lease om door middel van automatische incasso alle uit het

daarmee gemoeide kosten voor rekening van ZuidWest Lease, tenzij

bepaald.

Leasecontract voortvloeiende vorderingen, waaronder de Leaseprijs en

deze reparatie of onderhoudsbeurt naar het oordeel van ZuidWest

2. Indien bij beëindiging van het Leasecontract na het verstrijken van

overige doorbelastingen en kosten, te incasseren. Cliënt verbindt zich

Lease voor rekening komt van Cliënt.

de Looptijd ten minste 10% meer of minder kilometers zijn gereden

ertoe de machtiging niet eerder in te trekken dan nadat hij aan al zijn

4. Cliënt is gehouden om de kosten gemoeid met reparaties en

dan het maximaal aantal contractueel overeengekomen kilometers,

verplichtingen jegens ZuidWest Lease heeft voldaan.

onderhoudsbeurten die buiten Nederland worden verricht, zelf te

vindt Hercalculatie plaats. Indien bij beëindiging van het Leasecontract

4. Niet tijdige betaling van enig door Cliënt aan ZuidWest Lease

voldoen. Indien reparaties in het buitenland naar het oordeel van

na het verstrijken van de Looptijd tot 10,0% meer of minder

verschuldigd bedrag levert verzuim op. Cliënt is alsdan over de door

ZuidWest Lease niet voor rekening komen van Cliënt, verrekent

kilometers zijn gereden dan het maximaal aantal contractueel

hem verschuldigde bedragen een rente verschuldigd van 1,5% per

ZuidWest Lease de kosten met Cliënt, zodra zij de originele en op

overeengekomen kilometers, worden de meer of minder gereden

maand, waarbij een gedeelte van een maand als gehele maand wordt

naam van ZuidWest Lease gestelde facturen en een bewijs van betaling

kilometers aan Cliënt in rekening gebracht c.q. verrekend tegen het

gerekend.

aan ZuidWest Lease overlegt.

tarief zoals vastgelegd in het Leasecontract.

5. Cliënt is bij verzuim tevens de buitengerechtelijke incassokosten

5. Cliënt meldt een defect aan de kilometerteller binnen 24 uur aan

3. Indien de Looptijd verstrijkt zonder dat Cliënt de Auto conform

aan ZuidWest Lease verschuldigd, zoals nader is uitgewerkt in lid 5 en

ZuidWest Lease. Het aantal gereden kilometers in de periode dat de

artikel 19 heeft ingeleverd, blijft Cliënt de Leaseprijs aan ZuidWest

6 van dit artikel.

kilometerteller defect is, wordt door Partijen gezamenlijk geschat.

Lease verschuldigd tot het moment waarop de Auto alsnog wordt

6. Voor zover Cliënt niet handelt in de uitoefening van een beroep of

Indien een defect aan de kilometerteller niet tijdig aan ZuidWest Lease

ingeleverd conform artikel 19.

bedrijf, maakt ZuidWest Lease aanspraak op een bedrag gelijk aan de

is gemeld, bepaalt ZuidWest Lease het aantal gereden kilometers naar

wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de

eigen inzicht.

Artikel 5: Aflevering

buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt

1. Indien Cliënt de voor aflevering gereedstaande Auto niet binnen vijf

berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke

Artikel 12: Vervangende Auto

dagen na de door hem gewenste leveringsdatum in ontvangst neemt,

incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden

1. Alle bepalingen uit het Leasecontract, de Hoofdovereenkomst of

wordt de aflevering geacht plaats te hebben gevonden vijf dagen

van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen,

anderszins die betrekking hebben op de Auto, zijn van

nadat ZuidWest Lease aan Cliënt kenbaar heeft gemaakt dat de Auto

gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning, door

overeenkomstige toepassing op de Vervangende Auto.

voor aflevering gereed staat, doch niet eerder dan de door Cliënt

Cliënt wordt voldaan.

2. Indien de component “vervangend vervoer” in het Leasecontract is

gewenste leveringsdatum.

7. Voor zover Cliënt handelt in de uitoefening van een

opgenomen en de Auto gedurende een periode van meer dan 24 uur

niet aan Cliënt ter beschikking staat als gevolg van een mankement,

h) indien naar het oordeel van ZuidWest Lease een normale

de staat waarin de Auto met haar uitrusting zich bevindt en waarop

reparatie, verlies of diefstal, stelt ZuidWest Lease, na ommekomst van

(verzekerings)dekking tegen WA- en cascoschade niet meer verkregen

wordt vermeld welke bij de Auto behorende bescheiden en andere

voormelde termijn van 24 uur, op verzoek van Cliënt op een door

kan worden voor de Auto, bijvoorbeeld als gevolg van het

zaken zijn ingeleverd. Tot het moment van ondertekening van de

ZuidWest Lease te bepalen locatie een Vervangende Auto aan Cliënt

schadeverloop;

innamebevestiging door ZuidWest Lease, blijft Cliënt aansprakelijk

ter beschikking gedurende de periode dat de Auto vanwege

i) indien naar het oordeel van ZuidWest Lease sprake is van

voor de Auto.

bovengenoemde omstandigheden niet aan Cliënt ter beschikking

bovengemiddelde kosten voor onderhoud, reparaties, schade, et

3. ZuidWest Lease berekent de herstelkosten en extra

staat, indien en voor zover de Auto zich aantoonbaar in Nederland

cetera;

waardevermindering van de Auto ontstaan door niet gemelde

bevindt. De kosten gemoeid met het gereedmaken en het ter

j) indien de Auto verbeurd wordt verklaard en/of de Auto anderszins

schade(s) en/of onzorgvuldig beheer aan Cliënt door. Ook de kosten

beschikking stellen van een Vervangende Auto komen voor rekening

van overheidswege wordt gevorderd;

als gevolg van verlies of niet tijdig aan ZuidWest Lease terugbezorgen

van ZuidWest Lease tot het moment waarop ZuidWest Lease laat weten

k) indien zich naar het oordeel van ZuidWest Lease omstandigheden

van bescheiden en toebehoren komen voor rekening van Cliënt.

dat de Vervangende Auto kan worden opgehaald.

voordoen die een aanmerkelijke verzwaring van het (financiële) risico

4. Accessoires die niet zijn inbegrepen in de Leaseprijs mogen door

3. Indien de component “vervangend vervoer” in het Leasecontract is

voor ZuidWest Lease met zich meebrengt en/of de normale

Cliënt alleen worden verwijderd, indien verwijdering geen zichtbare

opgenomen en ZuidWest Lease een Vervangende Auto aan Cliënt ter

afwikkeling van de Hoofdovereenkomst en/ of enig Leasecontract kan

beschadiging of waardevermindering van de Auto tot gevolg heeft.

beschikking heeft gesteld, worden de met de Vervangende Auto

belemmeren;

Eventuele kosten voor de verwijdering van accessoires en/of

gereden kilometers opgeteld bij het aantal met de Auto gereden

2. Zodra één van de hiervoor vermelde feiten of omstandigheden zich

veranderingen aan de Auto komen voor rekening van Cliënt. Van

kilometers.

voordoen of het te redelijkerwijs voorzien is dat deze zich voordoen,

ZuidWest Lease kan nooit enige vergoeding worden gevorderd ter

4. Het recht op een Vervangende Auto in geval van verlies of diefstal

stelt Cliënt ZuidWest Lease daarvan onmiddellijk in kennis.

zake van niet verwijderde accessoires.

als genoemd in lid 2, geldt slechts indien de component “WA-

3. Ingeval van diefstal of verduistering als bedoeld in lid 1 sub a, is

Cascoverzekering” in het Leasecontract is opgenomen.

ZuidWest Lease gerechtigd het Leasecontract met terugwerkende

Artikel 20: Aansprakelijkheid en vrijwaring

5. Het recht op een Vervangende Auto zoals bedoeld in dit artikel in

kracht te beëindigen met ingang van de datum waarop de diefstal of

1. Cliënt is vanaf het moment van de aflevering van de Auto tot het

geval van (reparatie van) een mankement, geldt slechts indien het

verduistering heeft plaatsgevonden, tenzij de component ‘vervangend

moment waarop het Leasecontract eindigt aansprakelijk voor elke

mankement niet toe te rekenen valt aan Cliënt en/of (rechts-)

vervoer’ in het Leasecontract is opgenomen.

schade ontstaan aan, met, of door de Auto. Onder deze

personen voor wie Cliënt verantwoordelijk is.

4. In geval van een beëindiging van het Leasecontract op de in lid 1

aansprakelijkheid wordt onder andere, maar niet uitsluitend, verstaan:

sub b bedoelde grond, is ZuidWest Lease gerechtigd het Leasecontract

a) schade waarvoor Cliënt en/of de Berijder ingevolge artikel 185 van

Artikel 13: Hulpdienst

te beëindigen met ingang van tien werkdagen na de schadedatum.

de WVW aansprakelijk zijn;

1. Cliënt en/of Berijder kan bij calamiteiten en/of pech met de Auto,

5. In geval van een beëindiging van het Leasecontract op één van de

b) aansprakelijkheid voor verkeersovertredingen en misdrijven, welke

niet zijnde schade ten gevolge van een ongeval of een incident, een

hiervoor onder c. tot en met k. genoemde gronden, is ZuidWest Lease

met behulp van of door de Auto zijn begaan;

beroep doen op de mobiliteitsgarantie van het merk van de Auto, voor

gerechtigd het Leasecontract met onmiddellijke ingang te ontbinden.

c) aansprakelijkheid voor het verloren gaan van bij de Auto behorende

zover dat merk daarin voorziet.

6. Behoudens op de gronden zoals genoemd in het eerste lid van dit

documenten;

2. De door de mobiliteitsgarantie van het betreffende automerk te

artikel, is ZuidWest Lease gerechtigd – doch uitdrukkelijk niet

d) het verloren gaan van de Auto;

hanteren algemene voorwaarden zijn op deze faciliteit van toepassing.

gehouden – om op verzoek van Cliënt het Leasecontract tussentijds te

e) schade die niet door de verzekeraar van de Auto wordt vergoed;

3. In geval het merk van de Auto niet voorziet in een

beëindigen en/of de Auto te kopen een (financieel) voorstel ter

f) schade-, of reparatie-, of onderhoudskosten, voortvloeiende uit het

mobiliteitsgarantie, dan kunnen Cliënt en/of Berijder bij calamiteiten

beëindiging te doen,

niet of niet zorgvuldig nakomen van de verplichtingen uit de

en/of pech met de Auto, niet zijnde schade ten gevolge van een

7. Cliënt is bij (tussentijdse) beëindiging van het Leasecontract

Hoofdovereenkomst, het Leasecontract of uit de Algemene

ongeval of een incident, een beroep doen op de door ZuidWest Lease

gehouden de Auto onverwijld aan ZuidWest Lease te retourneren en

Voorwaarden.

aan te wijzen hulpdienst voor assistentieverlening, mits de component

ZuidWest Lease volledig schadeloos te stellen. De schade van

2. ZuidWest Lease is niet aansprakelijk jegens Cliënt voor schade,

’24-uur hulpdienst’ in het Leasecontract is opgenomen. De kosten

ZuidWest Lease wordt geacht minimaal gelijk te zijn aan het verschil

door welke oorzaak dan ook aan de zijde van Cliënt of derden

voor de in dit lid 3 bedoelde hulpdienst komen voor rekening van

tussen de boekwaarde van de Auto en de marktwaarde daarvan,

opgelopen in verband met de Auto, tenzij de schade is te wijten aan

ZuidWest Lease.

verhoogd met drie maal de Leaseprijs. De marktwaarde is gelijk aan

opzet of grove schuld van ZuidWest Lease, in welk geval ZuidWest

4. In geval van schade ten gevolge van een incident of een ongeval

het hoogste bod uit minimaal drie biedingen die ZuidWest Lease

Lease uitsluitend aansprakelijk is voor de directe materiële schade en

kunnen Cliënt en/of Berijder een beroep doen op de hulpdienst van de

ontvangt, nadat zij de Auto aan door haar aan te wijzen handelaren

dat tot een maximum van € 500.000,- per gebeurtenis (waarbij een

verzekeraar, zoals vermeld op de groene kaart bij de verzekering van

heeft aangeboden. Een en ander laat onverlet het recht van ZuidWest

samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt).

de Auto.

Lease tot vergoeding van de werkelijk door haar geleden schade.

Iedere aansprakelijkheid van ZuidWest Lease voor enige andere vorm

5. De op basis van artikel 13 gemaakte kosten komen slechts voor

8. Zolang ZuidWest Lease geen gebruik maakt van haar in dit artikel

van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende

rekening van ZuidWest Lease, voor zover een en ander is opgenomen

omschreven recht tot ontbinding van het Leasecontract, blijft Cliënt de

schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van directe en

in het Leasecontract.

Leaseprijs onverminderd aan ZuidWest Lease verschuldigd totdat het

indirecte schade, gevolgschade, vertragingsschade of schade wegens

Leasecontract overeenkomstig artikel 4 of op basis van dit artikel is

gederfde omzet of winst en/of immateriële schade,.

Artikel 14: Brandstofbeheer

geëindigd.

3. Iedere aansprakelijkheid van ZuidWest Lease vervalt indien Cliënt

1. ZuidWest Lease draagt, indien de component ‘Brandstofpas’ in het

9. Bij tussentijdse beëindiging van het Leasecontract wordt aan de

niet binnen tien dagen nadat hij zowel van de schade als van de

leasecontract is opgenomen, zorg voor complete tankfaciliteiten voor

hand van het jaarkilometrage door ZuidWest Lease het aantal

aansprakelijkheid van ZuidWest Lease voor die schade op de hoogte

Cliënt. Middels de Brandstofpas kan Cliënt bij alle tankstations die

kilometers berekend dat de Auto op het moment van de tussentijdse

had kunnen zijn, de schade aan ZuidWest Lease kenbaar heeft

deze Brandstofpas aanvaarden, zonder contante betaling, tanken. Alle

beëindiging naar rato mocht hebben verbruikt. Indien het aantal

gemaakt en vervolgens binnen dertig dagen na haar

aankopen met de Brandstofpas komen voor rekening van Cliënt.

daadwerkelijk gereden kilometers hoger ligt dan het - naar rato –

ontstaansmoment, indien niet binnen deze termijn een dagvaarding is

2. ZuidWest Lease brengt Cliënt maandelijks een brandstofvoorschot

aantal contractueel overeengekomen kilometers, is ZuidWest Lease

uitgebracht waarin de betreffende vordering geldig wordt gemaakt.

in rekening. Iedere maand vindt verrekening plaats van het verschil

gerechtigd de meer gereden kilometers met Cliënt af te rekenen tegen

tussen de aan Cliënt gefactureerde brandstofvoorschotten en de

het tarief zoals vastgelegd in het Leasecontract. Deze afrekening van

Artikel 21: Overdraagbaarheid

werkelijke door ZuidWest Lease ten behoeve van Cliënt betaalde

meer gereden kilometers staat los van de aanspraak van ZuidWest

ZuidWest Lease is gerechtigd de Auto, alle vorderingen,

brandstofkosten en overige met de Brandstofpas door Cliënt gedane

Lease op schadevergoeding op basis van artikel 16 lid 6.

bevoegdheden, rechten, voorrechten en acties verband houdende met

aankopen.

de Hoofdovereenkomst, het Leasecontract en/of de Algemene

3. Maandelijks krijgt Cliënt een brandstof- en overige kostenoverzicht

Artikel 17: Hercalculatie en kilometerafrekening

Voorwaarden aan een derde over te dragen dan wel te verpanden.

per kenteken, waarop de verantwoording staat voor het

1. Wanneer het aantal gereden kilometers op enig moment (naar rato

Cliënt verklaart reeds nu voor alsdan aan een zodanige overdracht of

brandstofverbruik, de daarmee gemoeide kosten en van de overige

berekend) meer dan 10% afwijkt van het Jaarkilometrage, is ZuidWest

verpanding mee te werken, dat die derde in geval van een zodanige

met de Brandstofpas gedane uitgaven.

Lease gerechtigd tot Hercalculatie. Tevens is ZuidWest Lease

overdracht, alle rechten bij de Hoofdovereenkomst, het Leasecontract

4. Cliënt verplicht zich bij het gebruik van de Brandstofpas te

gerechtigd de Leaseprijs en de Looptijd aan te passen aan het

of de Algemene Voorwaarden aan ZuidWest Lease toegekend, jegens

handelen naar de instructies en aanwijzingen van ZuidWest Lease,

werkelijke gebruik. De aangepaste Leaseprijs geldt met

Cliënt uit mag oefenen.

welke tevens te raadplegen zijn via de website van ZuidWest Lease.

terugwerkende kracht vanaf de ingebruikname van de Auto.

5. Cliënt blokkeert de Brandstofpas onmiddellijk, doch uiterlijk binnen

2. Indien ZuidWest Lease geen tussentijdse Hercalculatie maakt ten

Artikel 22: Overmacht

24 uur, bij verlies of vermissing. Cliënt brengt ZuidWest Lease op de

aanzien van de meer of minder gereden kilometers, behoudt ZuidWest

Indien ZuidWest Lease door een niet aan haar toerekenbare

eerstvolgende werkdag na het verlies of de vermissing op de hoogte

Lease zich het recht voor deze Hercalculatie op een later moment,

tekortkoming verhinderd is het Leasecontract uit te voeren, is zij

van het verlies of de vermissing.

waaronder bij de inname van de Auto, uit te voeren. ZuidWest Lease is

bevoegd het Leasecontract zonder rechterlijke tussenkomst te

6. De betalingen die door middel van de Brandstofpas worden verricht

daarbij gerechtigd te verrekenen.

ontbinden, hetzij haar verplichtingen uit het Leasecontract op te

tussen het moment van het verlies of vermissing en het moment

schorten totdat de betreffende overmacht opgehouden heeft te

waarop de Brandstofpas is geblokkeerd, komen voor rekening van

Artikel 18: Beslag en maatregelen van derden

bestaan, zonder dat ZuidWest Lease tot enige schadevergoeding is

Cliënt.

1. Indien derden ten opzichte van de Auto rechten willen doen gelden

gehouden. Onder overmacht wordt begrepen een tekortkoming die

of maatregelen treffen, doet Cliënt hen terstond blijken dat niet Cliënt

niet aan ZuidWest Lease kan worden toegerekend omdat deze niet aan

Artikel 15: Tijdelijke buitengebruikstelling

maar ZuidWest Lease eigenaar van de Auto is. Cliënt stelt ZuidWest

haar schuld is te wijten en die ook niet krachtens de wet,

1. Cliënt is gerechtigd ZuidWest Lease tijdens de Looptijd te

Lease daarvan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, in kennis en

rechtshandelingen of in het maatschappelijk verkeer geldende

verzoeken de Auto gedurende een bepaalde periode buiten gebruik te

zo nodig neemt zij zelf maatregelen om te voorkomen dat derden ten

opvattingen voor haar rekening komt. Hieronder vallen alle van buiten

stellen. ZuidWest Lease treedt hierover in gesprek met Cliënt, doch zij

opzichte van de Auto rechten doen gelden en/of maatregelen treffen.

ZuidWest Lease komende oorzaken die redelijkerwijs niet te voorzien

is niet gehouden dit verzoek in te willigen.

2. Indien de Auto op enigerlei wijze uit de macht van Cliënt geraakt,

waren en als gevolg waarvan ZuidWest Lease haar verplichtingen

stelt Cliënt ZuidWest Lease daarvan onmiddellijk, maar uiterlijk binnen

jegens Cliënt niet, niet volledig en/of niet tijdig kan nakomen,

Artikel 16: (Tussentijdse) beëindiging en ontbinding

24 uur nadat Cliënt daarmee bekend is geworden of redelijkerwijs had

waaronder maar niet uitsluitend gerekend technische gebreken,

1. ZuidWest Lease is gerechtigd het Leasecontract tussentijds te

moet zijn, in kennis. Cliënt doet daarnaast onverwijld aangifte bij de

alsmede een tekortkoming die is veroorzaakt door niet-tijdige

beëindigen:

politie.

aanlevering van de Auto door fabriek/ importeur/ leverancier aan

a) in geval de Auto vanwege diefstal of verduistering niet meer aan

3. ZuidWest Lease is gerechtigd om voor de bescherming van haar

ZuidWest Lease, belemmerende overheidsmaatregelen, werkstaking,

Cliënt ter beschikking staat;

rechten alle door haar nodig geachte maatregelen te treffen. Cliënt

personeelsgebrek en/of beschadiging van de Auto tussen het moment

b) in geval van zodanige (aanrijdings-)schade aan de Auto, dat naar

machtigt ZuidWest Lease hierbij deze maatregelen zo nodig in zijn

van het sluiten van het Leasecontract en het tijdstip van aflevering.

het oordeel van ZuidWest Lease herstel in economisch en/of technisch

naam te treffen. De kosten van de te treffen maatregelen komen voor

opzicht niet gewenst is;

rekening van Cliënt, tenzij ZuidWest Lease oordeelt dat de aanleiding

Artikel 23: Hoofdelijkheid

c) in geval Cliënt ten aanzien van de nakoming van enige verplichting

tot die maatregelen gelegen is in een omstandigheid, die uitsluitend

Indien meerdere (rechts-)personen als Cliënt optreden, is elk van deze

uit hoofde van de Hoofdovereenkomst, enig Leasecontract en/of de

aan haar is toe te rekenen.

(rechts-)personen hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van alle

Algemene Voorwaarden in verzuim verkeert;

4. Alle financiële gevolgen, alsmede een door ZuidWest Lease vast te

verplichtingen welke op Cliënt rusten ingevolge de

d) indien het maximum aantal te rijden kilometers, zoals vastgelegd in

stellen vergoeding voor de administratieve kosten die dit voor

Hoofdovereenkomst, enig Leasecontract en/of de Algemene

het Leasecontract, met de Auto is gereden;

ZuidWest Lease met zich meebrengt, wegens van overheidswege

Voorwaarden.

e) in geval Cliënt surseance van betaling aanvraagt, een minnelijk of

opgelegde aanslagen, boetes en andere maatregelen als gevolg van

gerechtelijk akkoord aanbiedt, aangifte tot faillietverklaring doet of

overtreding van enige wetsbepaling door Cliënt en/of door de Berijder

Artikel 24: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

failliet wordt verklaard;

zijn voor rekening van Cliënt.

1. Op de rechtsverhouding tussen Partijen is uitsluitend Nederlands

f) in geval van vestiging in het buitenland van Cliënt, dan wel wanneer

recht van toepassing.

(een deel van) de bedrijfsactiviteiten van Cliënt word(t)(en) verkocht,

Artikel 19: Inlevering

2. Eventuele geschillen die op enigerlei wijze verband houden met de

stilgelegd of geliquideerd;

1. Bij beëindiging van het Leasecontract levert Cliënt de Auto in goede

Hoofdovereenkomst, het Leasecontract en/of de Algemene

g) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) het vermogen van

staat in op een door ZuidWest Lease aan te geven locatie en tijdstip.

Voorwaarden, worden beslecht door de bevoegde rechter van de

Cliënt of indien Cliënt anderszins het vrije beheer over zijn vermogen

2. Inlevering van de Auto geschiedt door afgifte door ZuidWest Lease

rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg, tenzij op grond

heeft verloren;

van de zogenaamde “innamebevestiging”, waarop wordt aangegeven

van een dwingendrechtelijke wettelijke bepaling het geschil aan een

de datum van inlevering, de kilometerstand ten tijde van inlevering,

andere instantie dient te worden voorgelegd.

