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Toepasselijkheid
Deze “Algemene Bepalingen” zijn van toepassing op de tussen Lessee en
Dekkerautolease, hierna ook te noemen: Lessor, tot stand gekomen Basisovereenkomst tot leasing en elk op basis daarvan af te sluiten operationele leasecontract. Dekkerautolease sluit de toepasselijkheid van eventueel door Lessee gehanteerde Algemene (Inkoop)Voorwaarden expliciet
uit.
Afwijkende afspraken zijn slechts geldig wanneer deze door beide partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
Leasecontracten
De inhoud en omvang van de dienstverlening wordt bepaald door de
inhoud van de Basisovereenkomst tot leasing, door het gestelde in de Algemene Bepalingen en door het per auto op te maken leasecontract. Bij
strijd tussen de bepalingen in het leasecontract en de Basisovereenkomst
tot leasing of deze Algemene Bepalingen, prevaleren de bepalingen van
het leasecontract. Bij strijd tussen de bepalingen in de Basisovereenkomst tot leasing en de Algemene Bepalingen, prevaleren de bepalingen
van de Basisovereenkomst tot leasing.
Een leasecontract komt tot stand en is bindend na ondertekening door
Lessee en door akkoordbevinding daarvan door Lessor: controle op
rechtsgeldige ondertekening van retour ontvangen contractdocumenten
en een controle op het voldoen aan alle verplichtingen voortkomend uit
de (beoogde) overeenkomst(en). De “looptijd” van elk individueel leasecontract vangt aan op de dag van terbeschikkingstelling van de auto. Artikel 5 lid 2 is van toepassing. Een leasecontract eindigt na het verstrijken van de overeengekomen leaseperiode of – indien zich dat eerder
voordoet – bij het bereiken van het overeengekomen maximaal aantal
contractkilometers, waarbij in de laatst genoemde situatie een herrekening van de leaseprijs plaatsvindt naar de werkelijke looptijd en jaarkilometrage. Artikel 1.8.2 is van toepassing.
Leaseprijs
De leaseprijs wordt berekend op basis van de investering door Dekkerautolease, de afschrijving, de kosten en lasten verbonden aan het houden,
bezit en gebruik van de auto respectievelijk de tenaamstelling van het
kenteken en de overeengekomen dienstverlening.
Voor zowel meer als minder gereden kilometers dan het in het leasecontract overeengekomen jaarkilometrage, vermeldt het contract de verrekenprijs per kilometer.
Lessor behoudt zich het recht voor eenmaal per jaar, bij voorkeur aan het
einde van elk kalenderjaar, een afrekening op te maken op basis van de
werkelijk verreden kilometers teneinde afwijkingen te corrigeren en op
basis daarvan een verrekening uit te voeren. Lessee is verplicht de werkelijke kilometerstand op de door Lessor opgegeven datum te verstrekken.
Over de leaseprijs wordt de verschuldigde BTW in rekening gebracht.
Alle kosten en diensten die niet uitdrukkelijk in de leaseprijs zijn opgenomen, komen voor rekening van Lessee, zoals (maar niet uitsluitend):
- brandstoffen, smeermiddelen, additieve en overige vloeistoffen
- wassen, poetsen en reinigen van de auto,
- stalling-, parkeer- en tolgelden,
- kosten die het gevolg zijn van nalatig of onzorgvuldig gebruik,
- kosten die direct of indirect verband houden met accessoires die niet
zijn inbegrepen in de leaseprijs,
- kosten die verband houden met vervanging of actualisering van software, verlengingen, wijzigingen of anderszins van abonnementen voor navigatiesystemen, tracking & tracingsystemen en overige apparatuur van
deze strekking,
- gevolgen van huidige- en toekomstige (overheids) maatregelen die
rechtstreeks aan Lessee en/of bestuurder (kunnen) worden opgelegd..
Indien zich voorafgaand aan de terbeschikkingstelling van een auto wijzigingen voordoen in de catalogusprijs of in de kostprijsverhogende factoren van de auto, heeft Lessor het recht de leaseprijs daaraan aan te passen.
Gedurende de looptijd van het contract kan de leaseprijs worden aangepast aan elke wijziging van verzekeringspremies en aan van toepassing
zijnde (overheids)heffingen en –maatregelen.
Ten tijde van het opstellen van de offerte is het op dat moment geldende
rentepercentage gehanteerd. De rente bij inzet van het leasecontract kan
hiervan afwijken. Dekkerautolease zal het bij inzet van het leasecontract
geldende rentepercentage toepassen gedurende de looptijd van het contract.
Indien blijkt dat het werkelijk verreden aantal kilometers met de auto
over een periode van tenminste 12 maanden meer dan 10% afwijkt van
het overeengekomen contractkilometrage, kan Lessor het contract en de
leaseprijs naar deze actuele situatie aanpassen.

3.10.

3.11.
3.12.

3.13.
3.14.

3.15.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

Herberekening van de leaseprijs gebeurt altijd aan de hand van de oorspronkelijke tariefgrondslagen en actuele van toepassing zijnde geldige
wettelijke regelingen. Het verschil tussen de oorspronkelijke en de nieuwe leaseprijs kan voor de tot dan toe verstreken contractduur worden
verrekend, terwijl de nieuwe leaseprijs zal worden gehanteerd voor de
resterende contractduur.
Wijzigingen zoals bedoeld in dit lid geven Lessee nooit grond tot ontbinding van het leasecontract.
De auto’s blijven te allen tijde eigendom van Lessor. Lessee heeft geen
recht op of belang in de auto(’s) anders dan een gebruiksrecht. Lessor is
tevens aan te merken als fiscaal eigenaar van de auto(’s). Lessee zal zich
met betrekking tot de auto(’s) niet als eigenaar presenteren, noch zodanige handelingen verrichten.
Het kentekenbewijs van de contractauto zal op naam van Lessor worden
gesteld. De eigendom van de auto zal bij zal bij Lessor berusten.
Indien derden ten opzichte van de auto rechten laten gelden, een vordering pretenderen of anderszins maatregelen treffen of dreigen dit te doen,
is Lessee verplicht deze derden terstond van het eigendomsrecht van
Lessor op de hoogte te stellen en Lessor te informeren en zonodig zelf
voorzieningen te treffen. De eventuele hieruit voortvloeiende kosten zijn
voor rekening van Lessee, tenzij de aanleiding tot die maatregelen gelegen is in een omstandigheid die uitsluitend aan Lessor is toe te rekenen.
Indien de auto uit de macht van Lessee geraakt, zal Lessee dat terstond
aan Lessor melden en zo nodig maatregelen treffen. Lessor is te allen tijde gerechtigd ter bescherming van haar rechten zelf ook alle noodzakelijk geachte maatregelen te treffen, eventueel uit naam van Lessee.
Autospecificatie
Lessor stelt auto’s ter beschikking als door Lessee opgegeven met mattenset en verder voorzien van alle in Nederland wettelijk verplichte uitrusting en, onder voorwaarden vast te stellen door Lessor, een beveiliging tegen diefstal en inbraak.
Het is Lessee slechts toegestaan wijzigingen of accessoires in of aan de
auto of motor aan te brengen of anderszins wijziging in de staat van de
auto aan te brengen, indien deze wijzigingen zonder noemenswaardige
kosten en beschadigingen ongedaan kunnen worden gemaakt, indien de
accessoires en wijzigingen voldoen aan de daaraan door wet- en regelgeving gestelde eisen en de waarde van de auto daardoor niet op nadelige
wijze verandert. Alle kosten die direct of indirect voortkomen uit wijzigingen in de zin van dit artikel, zijn voor rekening van Lessee.
Lessee zal geen wijzigingen aan bestelauto(‘s) aanbrengen die ertoe
kunnen leiden dat deze niet meer als bestelauto is te beschouwen in de
zin van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen
1992 respectievelijk de Wet op de Motorrijtuigenbelasting 1994.
De kosten van het aanbrengen, onderhouden en verzekeren van extra
uitrusting alsmede het vóór beëindiging van het leasecontract in oorspronkelijke staat terugbrengen van de auto, zijn voor rekening van Lessee. Lessee heeft geen recht op vergoeding terzake van door hem bij het
einde van het leasecontract niet ongedaan gemaakte wijzigingen respectievelijk niet verwijderde toevoegingen.
Terbeschikkingstelling
Gedurende de levertijd van een bestelde auto stelt Lessor, tegen betaling
van een nader overeen te komen leaseprijs, desgewenst een in overleg
met Lessee te bepalen andere auto ter beschikking. De geplande leverdatum zoals vermeld in de orderbevestiging is een indicatieve leverdatum
van de auto. Lessor behoudt zich het recht voor de auto vervroegd af te
(doen) leveren.
Lessor zal Lessee tijdig (doen) informeren over de datum waarop de auto
in gebruik genomen kan worden. Indien een voor gebruik gereed gemelde auto niet binnen 5 dagen na deze melding in gebruik genomen is,
wordt de terbeschikkingstelling geacht te hebben plaatsgevonden op de
vijfde dag na de hier bedoelde melding.
Een ingebruiknameformulier, verplicht door of namens Lessee te ondertekenen, bevestigt de terbeschikkingstelling c.q. ingebruikname van de
auto. Op dit formulier worden tevens aanvullende contractgegevens
vastgelegd, zoals de toestand waarin de af te leveren auto verkeert, de actuele kilometerstand en de datum van vaststelling van deze gegevens.
Lessor is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade door Lessee geleden als gevolg van of in verband met het gebruik van de auto, tenzij aan
Lessor ter zake opzet of grove schuld kan worden verweten. Iedere verantwoordelijkheid voor bedrijfsschade, winstderving of gemiste besparingen is in ieder geval uitgesloten.
Voor zover de Basisovereenkomst tot leasing, de leasecontracten of deze
Algemene Bepalingen verplichtingen bevatten voor de bestuurder of de
verplichtingen van Lessee slechts door de bestuurder kunnen worden nagekomen, is het de verantwoordelijkheid van Lessee deze verplichtingen
door middel van een bestuurdersovereenkomst, een autoleaseregeling of
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anderszins aan de bestuurder op te leggen. Lessee vrijwaart Lessor ter
zake.
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Beëindiging van lease-overeenkomsten vóór terbeschikkingstelling
Lessee is gehouden de auto zoals omschreven in het leasecontract af te
nemen. Overschrijding van levertijden levert nooit verzuim door Lessor
op. Indien Lessee het leasecontract vóór aflevering van de auto toch
wenst te beëindigen, is dit uitsluitend mogelijk indien Lessor de mogelijkheid heeft de koopovereenkomst van de auto te beëindigen en Lessee
Lessor schadeloos stelt voor alle kosten die zijdens Lessor zijn gemaakt
en zullen worden gemaakt in verband met de beëindiging van de koopovereenkomst van de auto en de beëindiging van het leasecontract. De
beëindiging onder de noemer van dit artikel heeft geen effect totdat aan
alle verplichtingen jegens Lessor is voldaan.
Gebruik van de auto
Lessee is verplicht de auto te allen tijde doelmatig te (doen) beveiligen,
waaronder onder meer wordt verstaan het deugdelijk afsluiten van de auto, de auto niet achterlaten op een verlaten plek, het niet zichtbaar achterlaten van waardevolle zaken in de auto en deze overeenkomstig aard en
bestemming te gebruiken met inachtneming van geldende (verkeers)regels.
Uitsluitend personen in het bezit van een in Nederland geldig rijbewijs
en die daarvoor toestemming hebben verkregen van Lessee, zijn bevoegd
de auto te besturen. Hieronder worden in ieder geval begrepen:
Lessee,
Werknemers van Lessee,
Gezinsleden c.q. geregistreerd partners van de onder de vorige leden
genoemde personen.
De bestuurder van de auto dient te allen tijde over de lichamelijke en
geestelijke conditie en vaardigheid te beschikken om de auto te besturen.
Indien de bestuurder, nadat schade aan, door of met de auto is veroorzaakt, geen medewerking heeft verleend aan een onderzoek naar diens
bevoegdheid en/of vaardigheid de auto te besturen, wordt deze geacht
daarover niet te hebben beschikt. Indien de bestuurder van de auto de
plaats van het ongeval verlaat zonder van dat ongeval direct enige melding aan overheidsinstanties of aan de alarmcentrale te doen, wordt de
bestuurder tevens geacht niet over de lichamelijke en geestelijke conditie
te hebben beschikt om de auto te besturen.
Het is niet toegestaan:
het voor de auto vastgestelde laadvermogen en het maximum aanhanggewicht te overschrijden,
de auto te gebruiken voor snelheidsprestatieritten,
de auto te gebruiken voor het vervoer van gevaarlijke stoffen,
de auto te gebruiken voor het geven of ontvangen van rijlessen, de auto
tegen betaling aan derden ter beschikking te stellen of voor het vervoer
van personen of goederen tegen betaling, tenzij het vervoer van personen
in het kader van “carpooling” betreft.
Onderhoud en reparatie
Lessee is verplicht de auto conform het onderhoudsschema van de fabrikant, conform wettelijke voorschriften en volgens de instructie van Lessor, te doen onderhouden door een garagebedrijf dat erkend is door de
fabrikant dan wel door de importeur van de auto. Indien dit niet mogelijk
is, alsmede indien de geschatte kosten voor de reparatie of het onderhoud
het door Lessor opgegeven normbedrag overschrijden of in geval van reparatie en/of onderhoud in het buitenland dient voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden toestemming bij Lessor te worden verkregen.
Voor rekening van Lessee zijn:
reparaties waarbij niet aan de voorwaarden van lid 8.1 is voldaan,
reparaties ten gevolge van nalatigheid of onzorgvuldigheid of ten gevolge van onoordeelkundig gebruik,
kosten van onderhoud, reparatie en/of vervanging van accessoires die
niet in de leaseprijs zijn inbegrepen,
de kosten direct en indirect voortkomend uit voortijdige vervanging van
banden als gevolg van overbelasting, onjuiste spanning, inrijding of perforatie.
Lessor is te allen tijde gerechtigd controle uit te oefenen op de staat
waarin de auto verkeert. Lessee is gehouden, binnen 7 dagen na het verzoek daartoe zijdens Lessor, een auto voor controle en/of technische inspectie ter beschikking te (doen) stellen, danwel Lessor in staat te stellen
inspecties te (doen) verrichten ter plaatse waar de auto zich bevindt.
Defecten aan de kilometerteller van de auto dienen terstond aan Lessor te
worden gemeld. Het aantal kilometers dat is afgelegd met de defecte teller wordt in overleg tussen Lessor en Lessee geschat. Lessee verklaart
zich bereid het aantal kilometers dat de teller aangeeft als juist te erkennen en verplicht zich alle gewenste inlichtingen te verstrekken teneinde
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tot een juiste vaststelling van het aantal verreden kilometers alsmede tot
de (berekende) totaalstand van de teller te komen.
Indien tot de leaseprijs behorende kosten door of namens Lessee zijn
voldaan, zullen deze kosten na overlegging van een factuur op naam van
Lessor danwel een door of namens Lessee gewaarmerkte factuur door
Lessor met Lessee worden verrekend, indien aan de overige in dit artikel
vermelde voorwaarden is voldaan.
Vervangende auto
De bepalingen in dit artikel zijn slechts van toepassing indien het recht
op een vervangende auto is overeengekomen, alsmede de voorwaarden
waaronder dat recht wordt uitgeoefend.
Lessor draagt na uitval van de auto als gevolg van een defect, schade of
diefstal zorg voor een vervangende auto voor de periode dat de “contractauto” niet kan worden gebruikt. De kosten hiervoor zijn inbegrepen
in de leaseprijs, tenzij het herstel binnen 24 uur kan worden gerealiseerd,
zaterdagen, zon- en feestdagen hierin niet meegerekend.
Met de vervangende auto(’s) verreden kilometers worden toegevoegd
aan het aantal met de leaseauto verreden kilometers, behalve wanneer alle kosten van de vervangende auto ten laste van Lessee zijn gekomen.
Lessor verstrekt uitsluitend courante auto’s in standaard fabrieksuitvoering als vervangende auto.
Een vervangende auto als bedoeld in dit artikel wordt alleen beschikbaar
gesteld onder de voorwaarden in de voorgaande leden van dit artikel en
tevens binnen Nederland. Voor vervangend vervoer in het buitenland is
toestemming vooraf van Lessor vereist en zijn aanvullende voorwaarden
van toepassing zoals omschreven in het Boekje “Richtlijnen voor gebruik en onderhoud” dat in het “Bestuurdersmapje” bij elke auto wordt
verstrekt.
Tussentijdse diefstal/vermissing van kentekenbewijzen, sleutels en/of
brandstofpassen
Als gedurende de looptijd van het leasecontract een nieuw kentekenbewijs of nieuwe sleutels moeten worden aangevraagd wegens diefstal/
vermissing van één of meerdere delen daarvan, komen de werkelijke
kosten vermeerderd met administratiekosten voor rekening van Lessee.
Wanneer tussentijds wegens diefstal/vermissing een nieuwe brandstofpas
moet worden aangevraagd, is Lessee jegens Lessor daarvoor de kosten
verschuldigd.
Risico en schade
Lessee dient in geval van diefstal of schade toegebracht aan of veroorzaakt met de auto, Lessor onmiddellijk telefonisch en vervolgens binnen
48 uur met een schadeaangifteformulier in kennis te stellen.
Indien bij een schadegeval lichamelijk letsel is toegebracht en/of anderen
zijn betrokken danwel wanneer sprake is van enig strafbaar feit, dient
van het voorval proces-verbaal te worden opgemaakt. In geval van diefstal van de auto dienen bovendien binnen 48 uur de (reserve)sleutels, bescheiden en de in verband met beveiliging verwijderde (vitale delen van
de) audio-, telefonie- en overige apparatuur aan Lessor te worden overhandigd.
Lessee dient de instructies van Lessor met betrekking tot taxatie/herstel
van de schade bij een herstelbedrijf ter keuze van Lessor op te volgen.
Schades mogen alleen worden hersteld na toestemming van Lessor.
Indien op grond van het ontbreken van het schadeaangifteformulier of
een noodzakelijk proces-verbaal de schade niet kan worden afgewikkeld
volgens de voorgeschreven procedure, zijn de daaruit voortvloeiende
kosten voor rekening van Lessee.
Schade die niet valt onder de van toepassing zijnde dekking komt voor
rekening van Lessee, evenals het eigen risico-bedrag.
Lessee c.q. de bestuurders zijn verplicht zich tegenover derden te onthouden van enige uitspraak terzake van oorzaak, schuld of aansprakelijkheid van een schade. Eén en ander voor zover niet in strijd met een
wettelijke verplichting een verklaring af te leggen.
Bij verwijtbare niet navolging van enige verplichting direct of indirect
voortkomend uit dit artikel, zal Lessor de kosten direct of indirect verbonden aan reparaties of op andere wijze uit het voorval voortvloeiend
aan Lessee in rekening brengen.
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Regeling voor cascoschade indien Lessor het cascorisico afdekt.
Indien is overeengekomen dat Lessor het cascorisico afdekt, geldt het in
dit artikel bepaalde.
12.2. Onder cascoschade wordt mede verstaan schade ten gevolge van diefstal
van de auto.
12.3. In geval van cascoschade is Lessee per schadegeval aansprakelijk tot het
bedrag van het in het leasecontract bepaalde eigen risico, tenzij:
12.3.1. de schade gevolg is van, of anderszins verband houdt met, enige overtreding van het in deze overeenkomst bepaalde,
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12.3.2. de schade gevolg is van diefstal van de auto en niet alle aan Lessee verstrekte sleutels, diefstalblokkeringen en kentekenbewijzen bij Lessor zijn
ingeleverd,
12.3.3. de schade niet onverwijld aan Lessor gemeld is,
12.3.4. de schade is ontstaan terwijl de bestuurder van het motorrijtuig op het
moment van de gebeurtenis zo onder invloed van alcoholhoudende drank
of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat de bestuurder
niet in staat kon worden geacht het motorrijtuig naar behoren te besturen,
dan wel dat bestuurder dit door de wet of overheid is of zou zijn verboden. Als de bestuurder een ademtest, urinetest of bloedproef weigert,
staat dat gelijk aan het bepaalde in de vorige zin.
In deze gevallen is Lessee aansprakelijk voor de volledige schade. Daaronder wordt ook verstaan alle vermogensschade die het gevolg is van de
cascoschade, onder meer de kosten van herstel of van vervanging, bedrijfsschade, waardevermindering en rentederving.
12.4. Indien zich gedurende de looptijd van het leasecontract twee of meer
keren schade aan of diefstal van audio-, navigatieapparatuur voordoet, is
voor de derde en elke daarop volgende schade of diefstal in de zin van
dit lid de volledige schade die daaruit direct of indirect voortkomt voor
rekening van Lessee.
12.5. Indien zich gedurende een periode van een kalenderjaar drie of meer niet
verhaalbare schades voordoen – met uitzondering van brand-, storm- en
hagelschade - is Lessor gerechtigd de hoogte van het eigen risico te wijzigen voor wat betreft het resterende deel van het betreffende leasecontract.
12.6. De schade ten gevolge van diefstal of van zodanige beschadiging dat de
herstelkosten hoger zijn dan het verschil tussen de dagwaarde van de auto en de waarde van de restanten, wordt op voorhand bepaald op het bedrag van de door Lessor gehanteerde boekwaarde ten tijde van de vermissing resp. de beschadiging, verminderd met de waarde van de restanten.
12.7. Voor schade aan de voorruit geldt per schadegeval bij voorruitherstel
geen eigen risico en bij voorruitvervanging een eigen risico van 50% van
het in het leasecontract vermelde casco-eigen risico, indien het herstel of
de vervanging heeft plaatsgevonden bij een door Lessor aangewezen reparateur. Als de vervanging of het herstel niet bij een door Lessor aangewezen reparateur heeft plaatsgevonden, is het eigen risico-niveau voor
casco-schade zoals vermeld in het leasecontract van toepassing.
12.8. Indien de bestuurder van het voertuig ten tijde van het veroorzaken van
een schade met of door de auto jonger is dan 24 jaar en de schade is het
gevolg van een doen of nalaten van de bestuurder, wordt het eigen risico
verhoogd met 50% van het in het leasecontract vermelde eigen risico.
12.9. In geval van “bovenhoofdse schade” wordt een verhoogd eigen risico
gehanteerd van €1.000,= (Duizend Euro). Onder “bovenhoofdse schade”
wordt verstaan iedere schade veroorzaakt door aanrijding of anderszins
met het deel van het voertuig dat zich op een hoogte van 1.90 meter of
meer boven de grond bevindt of door aan het voertuig bevestigde zaken
die zich op 1.90 meter of meer boven de grond bevinden.
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Regeling voor WA-schade indien Lessor een WA-verzekering zal
afsluiten.
Indien is overeengekomen dat Lessor het risico van met of door de auto
aan derden veroorzaakte schade verzekert, geldt het in dit artikel bepaal
de.
Lessor zal het in de aanhef van dit artikel genoemde schaderisico verzekeren.
De voorwaarden van de in het voorgaande lid bedoelde verzekering bevatten een aantal uitsluitingen van dekking. Indien de verzekeraar op
grond van één van deze uitsluitingen een aan derden verleende uitkering
op Lessor verhaalt of indien Lessor in verband met een dergelijke uitsluiting derden schadeloos moet stellen voor met of door de auto veroorzaakte schade, zonder dat Lessor deze kan verhalen op de verzekeraar,
zal Lessee ervoor zorgdragen dat Lessor schadeloos wordt gesteld. De in
de eerste zin van dit lid genoemde voorwaarden worden op eerste verzoek kosteloos aan Lessee toegezonden.
Indien de schade gevolg is van of anderszins verband houdt met overtreding van het in deze overeenkomst bepaalde, is Lessee ten opzichte van
Lessor eveneens aansprakelijk voor het bedrag van de door Lessor of
door de verzekeraar aan derden verstrekte uitkeringen.
Regeling voor cascoschade indien Lessee het cascorisico afdekt.
Indien is overeengekomen dat Lessee het cascorisico afdekt, geldt het in
dit artikel bepaalde.
Lessee sluit, voordat de auto in ontvangst wordt genomen, bij een in
Nederland toegelaten verzekeringmaatschappij een verzekering af en
houdt deze verzekering vanaf het moment van de terbeschikkingstelling
van de auto tot en met 5 werkdagen na afloop van het leasecontract in
stand. De dekking dient ten minste gelijkwaardig te zijn aan de dekking

van door Lessor gebruikelijk af te sluiten verzekeringen, te weten de
boekwaarde van de auto. Indien de auto door Lessee tegen de dagwaarde
wordt verzekerd zal het verschil tussen de boekwaarde en de dagwaarde
van de auto door Lessee aan Lessor worden uitgekeerd.
14.3
Alvorens de auto in ontvangst te nemen, vult Lessee een door Lessor op
te stellen verklaring (het WM 1192-fornulier’) in en ondertekent deze,
waarmee Lessee Lessor aanwijst als derde aan wie in geval van schade
een uitkering moet worden gedaan. Lessee kan deze aanwijzing niet herroepen. De verzekeraar dient zich ertoe te verbinden in geval van het
voornemen tot opschorting of beëindiging van de dekking, Lessor daarover ten minste tien dagen voordat de opschorting resp. beëindiging van
de dekking van kracht wordt, te informeren.
14.3
Voordat Lessee de leaseauto in ontvangst neemt, stelt Lessee een afschrift van het bewijs van verzekering en van de polisvoorwaarden
waaruit blijkt dat aan 14.2 is voldaan, aan Lessor ter beschikking.
14.4
Lessee dient met betrekking tot de verzekering Lessor als medeverzekerde in de polis te laten opnemen. De volgende clausules dienen in de
door Lessee gesloten verzekeringspolis(sen) te worden opgenomen:
-Schadepenningen terzake van schade worden uitgekeerd aan
Dekkerautolease B.V., tenzij deze schriftelijk machtigt tot uitbetaling
aan de andere verzekerde rechtstreeks.
-De dekking kan niet met werking tegenover Dekkerautolease B.V. worden
beperkt of beëindigd zonder mededeling van het voornemen hiertoe aan
genoemde maatschappij.
14.5
Het eigen risico in de door Lessee af te sluiten verzekering mag niet
hoger zijn dan €1000,=
14.6
Lessee is volledig aansprakelijk voor de gevolgen van cascoschade. In
dien de schade:
- gevolg is van, of anderszins verband houdt met, enige overtreding van
het in deze overeenkomst bepaalde;
- gevolg is van vermissing van de auto en niet alle aan Lessee verstrekte
sleutels, diefstalblokkeringen en kentekenbewijzen bij Lessor zijn ingele
verd;
- niet onverwijld aan Lessor gemeld is;
is Lessee niet alleen aansprakelijk voor de kosten van herstel of vervanging van de auto, doch ook voor alle andere vermogensschade die
het gevolg is van de cascoschade, derhalve onder meer de kosten van
herstel of van vervanging, bedrijfsschade, waardevermindering en rente
derving.
14.7
Artikel 12.5 van deze Algemene Bepalingen is van overeenkomstige
toepassing.
14.8
Het bedrag waarvoor Lessee wegens cascoschade aansprakelijk is, wordt
verminderd met door de verzekeraar aan Lessor uitgekeerde bedragen.
14.9
Inname van de leaseauto aan het einde van het leasecontract.
Bij inname van de leaseauto door Lessor, zal Lessor voor rekening van
Lessee de eventueel geconstateerde schade door een onafhankelijk schadeexpert laten begroten. De uitkomst van deze expertise is direct voor
beide partijen bindend. Lessor zal de begrote schade conform het expertiserapport en inclusief expertisekosten doorberekenen aan Lessee. De
datum van expertise zal gelden als einddatum van het leasecontract.
15
15.1

15.2

15.3

15.4

16
16.1

Regeling voor WA-schade indien Lessee een WA-verzekering zal
afsluiten
Indien is overeengekomen dat Lessee het risico van met of door de auto
aan derden veroorzaakte schade verzekert, geldt het in dit artikel bepaalde.
De dekking van de door Lessee af te sluiten WA-verzekering zal voor
personenschade minimaal € 5.000.000 bedragen en minimaal
€ 2.500.000 voor zaakschade.
Het bepaalde in 14.2, 14.3, 14.4, 14.6 en 14.7 is van overeenkomstige
toepassing, echter voor “cascoschade” dient “met of door het voertuig
veroorzaakte schade” te worden gelezen. Na artikel 14.3 dient ‘bij gebreke waarvan Lessor bevoegd is de auto te verzekeren op grond van het
in artikel 12 en 13 van deze Algemene Bepalingen bepaalde’ te worden
gelezen. En in de verzekeringspolis dient naast de in de 14.4 genoemde
clausule, tevens de volgende clausule te worden opgenomen:
Eventuele wettelijke aansprakelijkheid van Dekkerautolease B.V. betreffende het verzekerde object is mede gedekt
Indien Lessor met of door de auto aan derden verzoorzaakte schade
dient te vergoeden, of indien de WA-verzekeraar een aan derden ver
trekte uitkering verhaalt op Lessor, zal Lessee Lessor terzake schade
loos stellen.
Noodhulpdienst
Lessee kan bij pech aan of na een ongeval met de auto te allen tijde een
beroep doen op de hulpverlening zoals die door Lessor wordt verzorgd in
binnen- en buitenland en op de in de van toepassing zijnde assurantiebe-
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16.2

palingen van de verzekeraar genoemde diensten vanuit elk land waarvoor de autoverzekering geldt.
Voor zover niet inbegrepen in de leaseprijs of gedekt door de van toepassing zijnde verzekering, zijn de gemaakte kosten voor noodzakelijke reparaties, schadeherstel en/of vervangende auto voor rekening van Lessee.
18.6

17
17.1

17.2

17.3

18
18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.5.1
18.5.2

18.5.3
18.5.4

18.5.5

18.5.6

18.5.7
18.5.8
18.5.9
18.5.10

18.5.11

Opschorting van leasecontracten
Lessor biedt Lessee de mogelijkheid auto’s die bij haar onder contract
staan tijdelijk buiten gebruik te stellen. Hieraan is een maximum verbonden van 25% van het bij Lessee onder contract staande auto’s per kalenderjaar. De minimale duur van deze contractopschorting bedraagt 30 kalenderdagen, de maximale duur bedraagt 90 kalenderdagen. Het onder
contract staande wagenpark dient minimaal te bestaan uit 4 auto’s en de
regeling is uitsluitend van toepassing op “full operational” leasecontracten.
Gedurende de opschorting dient de auto te worden gestald op een door
Lessor aan te geven locatie. Lessee dient bij aanvang van de stalling alle
sleutels en kentekenbewijzen in bewaring te geven bij Lessor. Tijdens de
opschortingsperiode blijven alle contractvoorwaarden van kracht.
Na afloop van de opschortingsperiode volgt restitutie van de voor de
periode van toepassing zijnde korting op de leaseprijs. Lessor behoudt
zich het recht voor tevens een contractaanpassing uit te voeren waarmee
de looptijd van het contract met de duur van de opschorting wordt gecorrigeerd.
Voortijdige contractbeëindiging
Lessor is in beginsel bereid medewerking te verlenen aan voortijdige
contractbeëindiging op verzoek van Lessee, mits zulks tenminste 1
maand voor de gewenste beëindigingdatum zijdens Lessee kenbaar
wordt gemaakt. De extra kosten die deze voortijdige beëindiging met
zich meebrengt, zijn voor rekening van Lessee.
Lessor gaat in voornoemde gevallen van voortijdige contractbeëindiging
over tot herberekening van de leaseprijs voor de werkelijke gebruiksduur. Deze leaseprijs wordt aan Lessee in rekening gebracht onder aftrek
van de sinds aanvang van het contract in rekening gebrachte leasebedragen.
Bij verlies van de auto door zodanige (aanrijdings)schade dat herstel van
de auto naar het oordeel van experts of van Lessor technisch danwel
economisch niet verantwoord is, eindigt het leasecontract per de datum
waarop deze constatering wordt gedaan.
Wanneer de auto is gestolen, is artikel 9 lid 2 van deze Bepalingen van
toepassing. Tevens eindigt het contract 30 kalenderdagen na de datum
van de diefstal zoals vastgelegd in het opgemaakte proces-verbaal, tenzij
de auto binnen deze periode weer beschikbaar is gekomen.
Lessor kan haar dienstverlening zonder daaraan voorafgaande ingebrekestelling ontbinden, zich weer in het bezit van de betreffende auto(’s) stellen en, wanneer dat nodig wordt geacht, per deurwaardesexploit of aangetekende brief ook contracten eenzijdig ontbinden in de volgende gevallen:
indien Lessee overlijdt,
indien Lessee een rechtspersoon is, deze wordt ontbonden of indien Lessee een natuurlijk persoon is, het voortbestaan van het bedijf van Lessee
in gevaar komt,
bij bedrijfsbeëindiging van Lessee,
indien Lessee aangifte doet tot faillietverklaring danwel in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of indien
Lessee een minnelijk of gerechtelijk akkoord aanbiedt,
indien Lessee anderszins op enigerlei wijze de vrije beschikking over
(delen van) zijn vermogen verliest, zoals doordat de Wet Schuldsanering
Natuurlijke Personen wordt uitgesproken, doordat Lessee onder curatele
wordt gesteld of het gehele of gedeeltelijke vermogen onder bewind
wordt gesteld,
indien vermogensbestanddelen van Lessee of de auto executoriaal in
beslag worden genomen, alsmede in geval op (bezittingen van) Lessee of
op de auto (justitieel) beslag wordt gelegd of indien de auto van overheidswege wordt gevorderd,
indien Lessee en/of bestuurder(s) zich in het buitenland vestigen,
indien voor Lessee een normale assurantie tegen WA- en/of cascoschade
niet meer kan worden verkregen, om welke reden dan ook,
indien in verband met het leasecontract gestelde zekerheden of waarborgen geheel of gedeeltelijk teniet gaan of aan kracht verliezen,
indien Lessee bij het aangaan van de overeenkomst voor Lessor relevante gegevens heeft verzwegen of onjuist heeft weergegeven en Lessor de
overeenkomst bij juiste en volledige informatie niet of niet op dezelfde
wijze zou zijn aangegaan,
indien Lessee bij herhaling in strijd met zijn verplichtingen handelt, tenzij de ernst van de tekortkoming de ontbinding met al haar gevolgen niet
rechtvaardigt. Hieronder kan onder andere worden begrepen het twee-

18.7

18.8

18.9

18.10

19
19.1

19.2

19.3

19.4
19.4.1

19.4.2

19.4.3

19.4.4

19.4.5
19.4.6
19.5

20
20.1

maal achtereenvolgend niet of meer dan vijf maal tijdens de gehele overeengekomen contractduur niet tijdig betalen van de verschuldigde leaseprijs of het ook na herhaald verzoek hiertoe niet aanleveren van een
schadeaangifteformulier. Deze voorbeelden zijn niet beoogd uitputtend
te zijn.
Alle kosten en schade aan de zijde van Lessor als gevolg van ontbinding
van leasecontracten als bedoeld in voorgaand lid van dit artikel, zijn voor
rekening van Lessee.
Een kennisgeving als bedoeld in lid 5 van dit artikel geldt als kennisgeving van beëindiging en ontbondenverklaring ten aanzien van alle tussen
Lessee en Lessor gesloten overeenkomsten, tenzij Lessor uitdrukkelijk
schriftelijk heeft bepaald dat dat niet het geval is.
Lessee machtigt met ondertekening van de Basisovereenkomst tot leasing door Lessor aangewezen personen om in de gevallen als bedoeld in
lid 5 van dit artikel het gebouw of de terreinen te betreden waar de auto(’s) zich bevind(en)t, teneinde Lessor het bezit van de auto(‘s) te verschaffen.
In geval van ontbinding ingevolge het in de leden 5 en 6 van dit artikel
bepaalde, is Lessee jegens Lessor gehouden tot betaling van de resterende leaseprijzen tot het einde van de contractperiode, alsmede tot vergoeding van alle door Lessor geleden schade, waaronder begrepen geleden
of te lijden verliezen en gederfde winst.
Indien (de) auto(‘s) niet zijn verzekerd via Lessor, stopt de verzekeringsplicht zijdens Lessee op het moment dat Lessor de beschikking heeft
over die auto’s. Indien Lessee de beschikking heeft over (een) andere auto(‘s), blijft de verplichting zijdens Lessee bestaan al diens auto‘s WA en
casco te verzekeren tot het moment dat Lessor de ingeleverde c.q. in te
leveren auto’s tot haar beschikking heeft.
Inname leaseauto en eindafrekening van het leasecontract
Bij beëindiging van het gebruik van de auto dient Lessee de auto en alle
bijbehorende accessoires, (reserve)sleutels en bescheiden schoon in te
leveren op een door Lessor aan te duiden locatie. De bepalingen in het
innameprotocol zijn van toepassing. Deze zijn kosteloos opvraagbaar en
tevens in te zien op de website van Lessor. Bij inlevering op een andere
locatie dan door Lessor aangegeven, zijn de kosten voor transport naar
de door Lessor aangegeven locatie voor rekening van Lessee.
De staat waarin de auto op het moment van inname verkeert, wordt vastgelegd in een “Rapport van inname”. Indien Lessee niet aanwezig is bij
de inspectie van de auto, is het oordeel van Lessor bindend.
Het werkelijk met de auto door Lessee afgelegde aantal kilometers wordt
bepaald aan de hand van o.a. de kilometerteller in de auto. Het verreden
aantal kilometers wordt door schatting vastgesteld als blijkt dat de kilometerteller een verkeerd aantal kilometers aangeeft en in geval van verlies van de auto.
Een eindafrekening bestaat altijd uit:
indien het verschil tussen het werkelijke jaarkilometrage en het overeengekomen jaarkilometrage kleiner is dan 10% van het overeengekomen
jaarkilometrage: verrekening van het verschil tussen de werkelijk verreden kilometers en hetovereengekomen totaalkilometrage, onder aftrek
van wellicht reeds eerder verrekende afwijkingen in kilometrages.
Indien het verschil tussen het werkelijk verreden jaarkilometrage en hetovereengekomen jaarkilometrage groter is dan 10% van het overeengekomen jaarkilometrage: een beëindigingscontractwijziging gebaseerd op
het bij inname geconstateerde werkelijke jaarkilometrage,
kosten of waardevermindering wegens bij inname van de auto geconstateerde tekortkomingen of schade anders dan slijtage door normaal en
zorgvuldig gebruik alsmede kosten die samenhangen met niet ongedaan
gemaakte wijzigingen in de staat van de auto zoals deze bij aanvang van
het leasecontract ter beschikking is gesteld. Artikel 4 is van toepassing,
overige kosten die zich aandienen bij of het gevolg zijn van de contractbeëindiging of de inname van de auto en die naar redelijkheid en billijkheid voor verrekening met Lessee in aanmerking komen,
eindafrekening van transacties gedaan met de brandstofpas geschiedt
wanneer in redelijkheid geen mutaties meer behoeven te worden verwacht voor de betreffende pas,
bij niet inleveren of vermissing van (delen) van het kentekenbewijs, (reserve)sleutel(s) of van de brandstofpas is Artikel 10 van toepassing,
kosten voor verwijdering van “belettering” danwel “bestickering”.
Onverminderd overige bepalingen van het leasecontract, blijven de
maandelijkse leasebedragen ten minste verschuldigd tot en met de dag
van inname.
Wijziging van gegevens
Partijen informeren elkaar tijdig omtrent wijzigingen van bedrijfsgegevens, zoals de handelsbevoegdheid of contactpersonen.
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20.2

20.3

20.4

21
21.1

21.2

Voor kwesties die verband houden met het leasecontract geldt het laatste
aan Lessor doorgegeven adres als de door Lessee gekozen vestigings- of
correspondentieadres.
Lessor behoudt zich het recht voor deze Algemene Bepalingen tussentijds te wijzigen welke wijziging Lessee bij voorbaat aanvaardt. Lessor
zal Lessee van een tussentijdse wijziging tijdig in kennis stellen en Lessee kosteloos een exemplaar van de gewijzigde Algemene Bepalingen ter
hand stellen.
Indien om welke reden dan ook één van de onderdelen van deze Algemene Bepalingen, van het leasecontract of van andere door Lessor van
toepassing verklaarde bepalingen nietig of vernietigd mocht worden verklaard, laat dat de overige artikelen en bepalingen onverlet. Partijen bij
de overeenkomst zijn dan gehouden het nietige of vernietigde deel te
vervangen door een andere bepaling die de intentie van de nietige of vernietigde bepaling zo dicht mogelijk benadert.
Verantwoordelijkheid
Lessor erkent haar verantwoordelijkheid voor een zo ongestoord mogelijk gebruik door Lessee van de auto’s. Indien nodig vervangt Lessor een
auto met aantoonbare kwaliteitsafwijkingen c.q. aantoonbare verhoogde
kans op storingen tijdelijk of definitief door een andere auto, teneinde de
mobiliteit van Lessee zeker te stellen. Het aanbrengen of overplaatsen
van contractaccessoires en de kosten voor het overzetten van het contract
zijn in deze voor rekening van Lessor. Dit geeft Lessee nimmer grond tot
beëindiging of vernietiging van de bestaande leaseovereenkomst.
Lessee is verantwoordelijk voor de wijze waarop de auto’s worden gebruikt, ongeacht of de bestuurder toestemming had voor het gebruik. Indien Lessor kenbaar heeft gemaakt dat het gebruik niet conform richtlijnen verloopt, verplicht Lessee zich deze alsnog in acht te (doen) nemen.
Lessee vrijwaart Lessor van alle vorderingen die eventueel tegen Lessor
worden ingediend in verband met het bezit, het gebruik of de exploitatie
van de auto door of wegens Lessee.

25.3

25.4

25.5

25.6

26
26.1

26.2

26.3
22
22.1

22.2

22.3

22.4
22.5

23
23.1

23.2

Aansprakelijkheid
Indien meerdere rechtspersonen als Lessee worden aangeduid, is ieder
van hen afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de
uit en krachtens de Basisovereenkomst tot leasing en de leasecontracten
voortvloeiende verplichtingen tegenover Lessor.
Elke aansprakelijkheid van Lessor samenhangende met of voortvloeiende uit al dan niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van haar
verplichtingen jegens Lessee door fouten of gebreken aan de Auto is uitgesloten. Een en ander tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Lessor.
De aansprakelijkheid van Lessor is te allen tijde beperkt tot het totaalbedrag van de leaseprijs dat aan Lessor voorafgaand aan het schadetoebregend voorval zijn betaald.
Gevolgschade en indirecte schade van Lessor zijn te allen tijde uitgesloten.
Indien terzake een schadetoebrengend voorval een verzekering van toepassing is, is de aansprakelijkheid van Lessor beperkt tot het bedrag dat
in voorkomend geval door de verzekeraar daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

Varia
Voor alle aan hem te richten mededelingen kiest Lessee domicilie op het
laatst bij Lessor bekende vestigingsadres. De inhoud van correspondentie
aan dit adres wordt geacht binnen het verloop van twee dagen na afstempeling ten kantore ter kennis te zijn genomen.
Lessee stemt op voorhand in met eventuele contractovername aan een
derde door Lessor van de overeenkomst met Lessee of van onderdelen
daarvan. Erkenning door Lessee, voor- danwel achteraf, is niet vereist.
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen
welke naar aanleiding van of in verband met de Basisovereenkomst tot
leasing en/of de leasecontracten mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de rechter met absolute bevoegdheid in de vestigingsplaats
van Lessor, tenzij op grond van dwingendrechtelijke regels een andere
rechter bevoegd is.

Boetes
Boetes voor verkeersovertredingen, aanslagen voor parkeerbelasting
en soortgelijke aanslagen zijn voor rekening van Lessee. Deze boetes,
aanslagen voor parkeerbelasting en soortgelijke aanslagen worden verhoogd met administratiekosten aan Lessee doorberekend.
Lessee vrijwaart Lessor tegen alle aanspraken wegens overtreding van
wettelijke voorschriften met betrekking tot het gebruik van de auto.

24

Personenregistratie
De gegevens van Lessee en van de Lessor bekende gebruikelijke bestuurder(s) van de auto worden opgenomen in de leaseadministratie, bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst en voor de nakoming van
wettelijke plichten. Genoemde personen kunnen, indien zij natuurlijk
persoon zijn, inzage nemen in de wijze waarop zij geregistreerd zijn en
overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens gebruikmaken
van hun bevoegdheden tot correctie. Verzet tegen gebruik van genoemde
gegevens voor commerciële doeleinden zal worden gehonoreerd.

25
25.1

Betaling van aan Lessor verschuldigde bedragen
De leaseprijs is bij vooruitbetaling verschuldigd. Andere door Lessee
aan Lessor te betalen bedragen zijn verschuldigd binnen veertien dagen
nadat Lessor ze heeft gefactureerd.
Alle eventueel op het afzonderlijke leasecontract of op de auto van toe
passing zijnde belastingen, heffingen of andere overheidsmaatregelen
zijn voor rekening van Lessee.

25.2

Betaling door Lessee vindt plaats door middel van automatische incasso
van de bankrekening van Lessee. Door ondertekening van de Basis
overeenkomst tot leasing machtigt Lessee Lessor onherroepelijk om
de leaseprijs en alle overige verschuldigde bedragen uit hoofde van de
Basisovereenkomst tot leasing en de per auto op te maken leasecontracten van zijn bankrekening af te schrijven.
Indien de verschuldigde bedragen niet op de in dit artikel genoemde
momenten door Lessor van de bankrekening van Lessee kunnen worden afgeschreven is Lessee van rechtswege in verzuim. Lessee zal de
verschuldigde bedragen dan rechtstreeks aan Lessor overmaken.
Lessor heeft in het geval van verzuim van de Lessee het recht om het
bedrag dat niet kon worden geëind via automatische incasso en betaald
aan Lessor vanaf het moment van de factuurdatum te vermeerderen met
anderhalf keer de wettelijke rente per maand (waarbij een gedeelte van
een maand als een gehele maand wordt gerekend) en om de vordering
ter incasso uit handen te geven. De bij incasso van de geldvordering te
maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten komen in het geheel
voor rekening van Lessee, waarbij geldt dat buitengerechtelijke incassokosten ook van Lessee zullen worden gevorderd indien de incasso
door Lessor zelf wordt uitgevoerd.
De door Lessor bij incasso van geldvorderingen te maken buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met
een minimum van €115,= (Honderdvijftien Euro).
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