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Artikel 1 Toepassing algemene leasevoorwaarden
De algemene leasevoorwaarden zijn van toepassing op al onze overeenkomsten, tenzij
anders afgesproken in een specifieke overeenkomst met u.
1. In deze algemene leasevoorwaarden staan de afspraken die gelden voor het gebruik
van het voertuig.
2. Door ondertekening van het leasecontract gaat u ermee akkoord dat de algemene
leasevoorwaarden van Vervoer & Materieel van toepassing zijn. Uw eigen algemene
voorwaarden zijn niet van toepassing.
3. In geval van strijdigheid in de verschillende documenten geldt de volgende rangorde:
(i) leasecontract of huurcontract (ii) specifieke overeenkomst (iii) algemene
leasevoorwaarden.

Artikel 2 Definities
Algemene Leasevoorwaarden
Boekwaarde
Huurcontract
Huurvoertuig
Huurvoorwaarden
Inleverrichtlijnen
Leasecontract
Leaserijder
Leasetarief
Looptijd
Management fee

Overeenkomst(en)
Personal Lease voertuig
ROB
Toebehoren
Verkoopwaarde
Vervangend voertuig

De leasevoorwaarden die gelden voor het gebruik van
het voertuig.
De waarde van het voertuig volgens onze financiële
administratie.
De overeenkomst die tussen u en ons geldt voor het
gebruik van het gehuurde voertuig.
Het voertuig dat u van ons huurt.
De voorwaarden die gelden voor het gebruik van het
gehuurde voertuig.
De richtlijnen die wij gebruiken om de staat van het
voertuig te beoordelen na inlevering.
De overeenkomst die tussen ons geldt voor het
gebruik van het voertuig.
De persoon die in het voertuig rijdt.
Het bedrag dat u per maand betaalt voor het voertuig
en onze diensten.
De periode tussen het in gebruik nemen van het
voertuig en het inleveren.
Kosten voor het beheren van het lease contract,
regelen onderhoud en administratiekosten voor het
voertuig.
Het geheel van de overeenkomsten, leasecontracten
en huurcontracten die tussen ons gelden.
Een aan een persoon gebonden voertuig, niet voor
algemeen gebruik.
Reparatie, onderhoud en banden voor het voertuig.
Alle toebehoren die bij het voertuig zijn geleverd (zoals
reservesleutels).
Het bedrag dat ‘in de markt’ aan ons wordt geboden
voor het voertuig.
Een tijdelijk voertuig ter vervanging van uw eigen
voertuig.
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Verzekeringsvoorwaarden
Voertuig
U
Wij, ons

De voorwaarden voor de verzekering van het voertuig
en eventuele aanvullende verzekeringen.
Het voertuig dat u van ons leaset, inclusief
toebehoren.
U als contractpartij van de Gemeente Rotterdam/
Stadsbeheer/ Vervoer & Materieel
Gemeente Rotterdam/ Stadsbeheer/ Vervoer &
Materieel

Artikel 3 Totstandkoming van het leasecontract
Het leasecontract komt tot stand na wederzijds akkoord.
1. Het leasecontract is van kracht zodra wij de door u getekende offerte hebben
ontvangen. Wanneer u van onze offerte gebruik wilt maken moet u binnen 1 maand
na offertedatum, de getekende offerte retour sturen.
2. Na onze acceptatie bestellen wij het voertuig voor u. Dat doen we bij een leverancier
van onze keuze. Als het voertuig bijna klaar is voor aflevering nemen wij contact met u
op. We maken dan een afhaalafspraak met u. Wij bepalen waar we het voertuig kopen
en wie het voertuig aflevert.
3. Bij ontvangst van het voertuig tekent u of uw vertegenwoordiger een ontvangstbewijs.
Hierin bevestigt u dat u het voertuig onbeschadigd en volgens de specificaties in het
leasecontract heeft ontvangen.
4. Wilt u het voertuig toch niet? Dan kunt u dit bij ons aangeven. Dit kan tot het moment
dat u het voertuig ontvangt. De annuleringskosten en reeds gemaakte kosten zijn voor
uw rekening.
5. De looptijd van het leasecontract (en de verplichting tot betaling) start vanaf de dag
dat u het voertuig ontvangt, of uiterlijk vijf werkdagen nadat wij u hebben bericht dat
het voertuig klaar staat.
6. Wij kunnen besluiten dat er vanaf 15 november geen voertuigen meer worden
afgeleverd in dat kalenderjaar. Het voertuig wordt dan zo spoedig mogelijk in het
nieuwe kalenderjaar geleverd.
7. De looptijd van het contract stellen we per voertuig van tevoren vast. We geven de
looptijd aan in maanden, gebaseerd op het aantal kilometers en/of het aantal
draaiuren per jaar.

Artikel 4 Onderdelen leasetarief
Het leasetarief bestaat uit verschillende onderdelen.
1. De maandprijs is gebaseerd op de totale aanschafkosten van het voertuig op het
moment van levering en op basis van de actuele gegevens. Daarbij houden we
rekening met de looptijd in maanden en het geschatte aantal kilometers en/of
draaiuren per jaar. Verhoging van de catalogusprijs, opties, accessoires en
kentekenleges worden door ons aan u doorberekend. We doen dit alleen als deze
verhogingen zich voordoen voor of op de dag van aflevering van een voertuig.
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2. Het leasetarief bestaat uit de volgende vaste onderdelen, als het full operational lease
betreft en wij de investering van het voertuig hebben gedaan (tenzij anders
overeengekomen):
• Afschrijving
• Rente over de voorgefinancierde bedragen
• Reparatie, onderhoud en banden (ROB)
• Houderschapsbelasting (mits we eigenaar van het voertuig zijn)
• Management fee
• APK en inspecties
3. Het leveren van een gevarendriehoek, een set reservelampen, een EHBO-doos, een
brandblusser en matten. Daarnaast hebben wij aanvullende diensten, zoals:
• Brandstofpas
• Hulpverlening bij pech
• (Tijdelijk) huurvoertuig
• Vervangend vervoer
• Verzekering en cascodekking van het voertuig
• Winterbanden
4 In de overeenkomst staat welke (aanvullende) diensten wij voor u uitvoeren. De
vergoeding hiervoor verwerken wij in de leasetarieven (tenzij anders aangegeven).
5 Kosten voor een update, upgrade, SD-kaart of software van het navigatiesysteem zijn
niet in de contracten opgenomen en komen voor uw rekening.
6 Als wij op uw verzoek nog aanvullende diensten leveren en/of kosten maken die niet
in het leasetarief zijn opgenomen, komen deze voor uw rekening.
7 Alle bedragen genoemd in onze overeenkomsten zijn exclusief btw.

Artikel 5 Aanpassing leasetarief
Het leasetarief wijzigt alleen onder specifieke omstandigheden.
1. We baseren het leasetarief op het prijspeil van het moment van aflevering van het
voertuig. Het rentepercentage is het percentage op het moment van afleveren en geldt
voor de duur van het leasecontract.
2. Wij kunnen het leasetarief tussentijds aanpassen in de volgende situaties:
• Wijziging van het leasecontract, bijvoorbeeld als u een extra dienst afneemt.
• Overheidsmaatregelen met financiële gevolgen voor het leasecontract, het
leasetarief of voor de restwaarde van het voertuig. Waaronder fiscale wijzigingen
ten aanzien van assurantiebelasting, houderschapsbelasting en BPM.
• Verslechtering van uw kredietwaardigheid, naar de mening van een
gerenommeerde rating instantie. Wij kunnen in dat geval de rente aanpassen.
• Wijziging door de verzekeraar in de verzekeringspremies of als het schadeverloop
van de auto hier naar ons oordeel aanleiding toe geeft.
• Indexering van de onderdelen ROB en vervangend vervoer, als de kosten met
meer dan 5% zijn gestegen sinds de leverdatum van het voertuig.
3 Een wijziging in het leasetarief op grond van artikel 5.2 laten wij u altijd vooraf
weten. En dat aangepaste tarief geldt vanaf het moment van de wijziging.
Indexering en overheidsmaatregelen kunnen met terugwerkende kracht worden
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doorgevoerd. Dit geeft geen van de partijen het recht om de leaseovereenkomst
tussentijds te beëindigen.
Meer en minder kilometers.
De meer en minder kilometers worden bij beëindiging van het leasecontract
afgerekend op basis van de prijs per kilometer in het leasecontract. Dit als de
werkelijke kilometerstand minder dan 20% afwijkt ten opzichte van wat is
afgesproken in het leasecontract.
Als de werkelijke kilometerstand meer dan 20% afwijkt ten opzichte van wat is
afgesproken in het Leasecontract, mogen wij het Leasetarief herrekenen. Het
nieuwe leasetarief geldt dan, met terugwerkende kracht, vanaf het moment dat u
het voertuig kreeg.
De basis van elk contract is een minimaal kilometrage van 15.000 km per jaar,
tenzij anders overeengekomen. Bij een lager kilometrage dan 15.000 km per jaar
vindt er geen verrekening plaats voor de minder gereden kilometers.
Een herberekening en/of kilometerafrekening is tussentijds mogelijk en aan het
einde van het leasecontract.

Artikel 6 Gebruik van het voertuig
U gaat zorgvuldig met het voertuig om.
1. Vanaf het moment dat u het voertuig ontvangt bent u verantwoordelijk voor het
voertuig en het gebruik ervan.
2. U dient als ‘goed huisvader’ met het voertuig om te gaan. Dit betekent dat u het
voertuig op een behoorlijke wijze gebruikt en verzorgt. Zie bijlage “Algemene instructie
dienstvoertuig”.
3. U mag geen wijziging of toevoeging doen aan het voertuig, zonder onze schriftelijke
toestemming. De kosten van de wijziging komen voor uw rekening. U bent zelf
verantwoordelijk voor de eventuele (fiscale) gevolgen.
4. U zorgt voor het reinigen en het dagelijkse onderhoud van het voertuig, waaronder het
regelmatig controleren en op peil brengen van motorolie, koelvloeistof,
ruitensproeiervloeistof, bandenspanning en belading ten opzichte van het
laadvermogen. Zoals vastgelegd in de algemene instructies dienstvoertuig en het
instructieboekje van de fabrikant.
5. Het is niet toegestaan stickers en dergelijke op de leaseauto te bevestigen.
6. Het voertuig wordt niet uw eigendom. U mag het voertuig niet verkopen, verpanden of
op een andere manier ‘bezwaren’ of aan derden verhuren.
7. Als iemand beslag wil leggen op het voertuig of andere maatregelen wil nemen, laat u
die derde meteen weten dat het voertuig eigendom is van Vervoer & Materieel. En u
geeft dit aan ons door.
8. Het uitlenen van een personal lease voertuig is uitsluitend toegestaan aan familie in
de eerste graad, en aan collega’s voor zakelijk gebruik.
9. U verplicht zich het voertuig uitsluitend te doen besturen en te bedienen door
personen die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs (en indien voor het voertuig een
geldig bewijs c.q. certificaat vereist is voor de bediening van de op het voertuig
aanwezige werktuigen).
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10. Gebruik van het voertuig buiten het dekkingsgebied van de verzekering is niet
toegestaan.

Artikel 7 Reparatie, onderhoud en banden
Onderhoudskosten vallen binnen het leasecontract
1. De kosten van regulier onderhoud en reparatie aan het voertuig en het vervangen van
banden komen voor onze rekening, voor zover deze onderdeel zijn van het
leasecontract.
2. Voorwaarde hiervoor is dat de werkzaamheden worden uitgevoerd met onze
toestemming en bij een door ons aangewezen garagebedrijf.
3. U zorgt ervoor dat het voertuig tijdig aangeboden wordt voor onderhoud, volgens de
voorschriften van de fabrikant en van ons. U mag zelf geen ROB-werkzaamheden aan
het voertuig (laten) uitvoeren.
4. De kosten van ROB-werkzaamheden als gevolg van niet-normale slijtage, nalatigheid
of onjuist gebruik van het voertuig komen voor uw eigen rekening. Ons oordeel is
hierin doorslaggevend.
5. Extra onderdelen worden, nadat ze aan of in het voertuig zijn gemonteerd, eigendom
van Vervoer & Materieel.
6. De kosten voor reparatie en onderhoud van zaken die niet bij het voertuig horen,
komen voor uw eigen rekening.
7. Mocht u ROB-kosten maken in het buitenland met onze toestemming, dan kunt u de
factuur bij ons indienen als deze op naam van Vervoer & Materieel is gesteld.
8. Als de kilometerteller/urenteller defect is, dan dient u dit binnen 24 uur aan ons te
melden. Het aantal kilometers dat is gereden met een defecte kilometerteller stellen
wij samen met u vast.
9. U moet het voertuig, na gereed melding van de werkzaamheden door de
servicewerkplaats, binnen 24 uur ophalen. Als u dat niet doet dan is Vervoer &
Materieel gerechtigd eventuele stallingskosten c.q. extra kosten voor vervangend
vervoer bij u in rekening te brengen.
10. U wordt geacht het gebruikersonderhoud, zoals is vermeld in artikel 6.4, het gebruik
van een bandenreparatieset of het vervangen van een reservewiel zelf uit te voeren,
bij voertuigen < 3500 kg.

Artikel 8 Diefstal
In geval van inbraak, diefstal of vermissing van het voertuig, bent u verplicht aangifte te doen
bij de Politie en een schadeformulier in te vullen. U moet ons dat onmiddellijk melden, of op de
eerstvolgende werkdag.

Artikel 9 Verzekering
Voertuigen moeten WA + Casco verzekerd worden.
Wij regelen de verzekering voor het voertuig, tenzij anders is overeengekomen. Zie bijlage
“Regels met betrekking verzekering motorrijtuigen”.
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Van voertuigen die niet via ons verzekerd zijn moet een verzekeringsverklaring overlegd
worden. Deze voertuigen dienen gedurende de volledige looptijd van het leasecontract
verzekerd te blijven.

Artikel 10 Belastingen
1. Belastingen die betrekking hebben op het voertuig worden door ons afgedragen en
zijn opgenomen in het leasetarief.
2. Eventuele (fiscale) heffingen die de overheid oplegt verband houdende met het
voertuig mogen wij namens u voldoen. Vervolgens mogen wij deze kosten bij u in
rekening brengen.
3. U regelt zelf de belastingen voor het privégebruik van het voertuig (bijtelling). Dit zit
niet inbegrepen in het leasetarief.
4. Indien wij kosten vergoeden die zijn gemaakt in het buitenland, vindt vergoeding
plaats onder aftrek van eventueel niet te verrekenen omzetbelasting.
5. Belastingen worden altijd (achteraf) tegen werkelijke kosten met u verrekend.

Artikel 11 Management fee
Wij beheren uw leasecontract en nemen u werk uit handen.
Wij verzorgen het beheer van uw leasecontract. Daaronder vallen de aanschaf van het
voertuig, de bijbehorende administratie, beheer en de afwikkeling aan het einde van de
looptijd. U betaalt hiervoor een management fee. Deze verwerken wij in het leasetarief.

Artikel 12 APK en inspecties
Wij dragen de kosten voor het op kenteken stellen van het voertuig en voor de APK.
1. De kosten voor het op kenteken stellen van het voertuig, voor de APK en alle overige
noodzakelijke keuringen komen voor onze rekening. Eventuele kosten voor overige
keuringen en/of inspecties van onder andere veiligheidsmiddelen, brandblussers,
verbanddozen zijn voor uw eigen rekening.
2. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanbieden van het voertuig voor de
wettelijke voorgeschreven keuringen en inspecties. Dit moet u doen bij een erkend
bedrijf dat wij aanwijzen.
3. U stelt ons en het bevoegde gezag (zoals de politie) altijd in staat om de auto te
bezichtigen en te betreden.

Artikel 13 Boetes
1. Als wij een boete ontvangen voor het voertuig, sturen wij deze zo snel mogelijk naar u
door.
2. Wij betalen de opgelopen boetes onder zekerheidsstelling. U ontvangt van ons een
factuur, met een kopie van het proces-verbaal, zodat u eventueel in beroep kan gaan.
3. Onder boetes wordt onder andere verstaan: bekeuringen, parkeerbelasting, nietbetaalde tolgelden, en boetes voor strafbare feiten. Maar ook alle andere kosten die
met de boete te maken hebben, zoals bij aanmaningen, verhogingen en
(buiten)gerechtelijke incassokosten.
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4. U vrijwaart ons van alle aanspraken van derden, boetes e.d. voortvloeiende uit of
verband houdende met het gebruik van het voertuig. Alle kosten die hieruit
voortvloeien zijn voor uw rekening.
5. De administratievergoeding voor het doorbelasten van een bekeuring is € 10,- per
transactie.
Artikel 14 Brandstof
U kunt een brandstofpas bij het voertuig nemen.
1. Als brandstof deel uitmaakt van uw leasecontract, sturen wij u een brandstofpas toe.
Hiermee kunt u tanken of stroom laden.
2. U bent verantwoordelijk voor alle transacties die met de brandstofpas worden
gemaakt. Het maakt hierbij niet uit wie de transactie heeft verricht, of dat dit zonder uw
toestemming was.
3. De brandstofpas hoort bij het voertuig en blijft eigendom van de leverancier. U zorgt
ervoor dat de brandstofpas wordt ingeleverd als u deze niet meer gebruikt, of als wij
daarom vragen.
4. U mag de brandstofpas ook gebruiken voor een eventueel vervangend voertuig of een
huurvoertuig.
5. Voor tanken in het buitenland wordt geen btw teruggevorderd en geldt een
aanvullende DKV-toeslag die aan u in rekening wordt gebracht.
6. U zorgt ervoor dat bij iedere tankbeurt de juiste kilometerstand van het voertuig wordt
opgegeven. De brandstofpas en pincode mogen niet bij elkaar worden bewaard.
7. Als wij van u een declaratie ontvangen over brandstof, dan mogen wij ervan uitgaan
dat deze juist is. Na ons akkoord, keren wij het bedrag rechtstreeks aan u uit.
8. Voor het gebruik van de brandstofpas en de daarbij behorende administratie betaalt u
een vergoeding. Deze vergoeding verwerken wij in het leasetarief.
9. Als de leverancier de prijs van de brandstofpas verhoogt, dan wordt dit aan u
doorberekend. Als wij een vervangende brandstofpas verstrekken, zullen wij de kosten
aan u doorberekenen.
10. In geval van onrechtmatig gebruik, verkeerd gebruik, misbruik, verlies, diefstal of
vermoeden van skimming van de brandstofpas, geeft u dat meteen aan ons door. U
blijft aansprakelijk voor ieder onrechtmatig gebruik. Daarbij gelden de regels van de
organisatie die de brandstofpas heeft uitgegeven. Wij dragen zorg voor het zo spoedig
mogelijk laten blokkeren van de pas(sen) en zullen de kosten daarvan op u verhalen.
11. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen van eventuele weigering van de
brandstofpas door een brandstofleverancier of het incidenteel niet-functioneren van de
brandstofpas.
Artikel 15 Vervangend vervoer
1 Als de kosten voor vervangend vervoer in de maandprijs zijn opgenomen, geldt dit
uitsluitend voor onderhoud, reparaties en schades, waarbij het voertuig langer dan 24
uur stil staat. Voor korter durende reparaties en onderhoud, kan zo nodig vervangend
vervoer tegen kostprijs ter beschikking worden gesteld.
2 Wij proberen een gelijkwaardig vervangend voertuig aan te bieden. Hierbij is het niet
mogelijk om rekening te houden met opties en accessoires. Als er geen gelijkwaardig
vervangend voertuig beschikbaar is, bieden wij een vervangend voertuig aan uit een
andere categorie.
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Gedurende de periode dat wij het vervangende voertuig aan u beschikbaar stellen,
loopt het leasecontract gewoon door en bent u de maandelijkse leasetarieven
verschuldigd.
Zodra het voertuig na reparatie, schadeherstel of onderhoud weer beschikbaar is voor
u, eindigt het recht op vervangend vervoer. U brengt het vervangende voertuig dan
meteen weer terug, of uiterlijk om 08.00 uur de volgende werkdag. U meldt het
voertuig dan bij ons af. Wanneer dit niet gebeurt, brengen wij u de extra huurkosten in
rekening.
Voor het gebruik van het vervangende voertuig, gelden dezelfde voorwaarden als voor
het eigenlijke voertuig. De dagen en kilometers die zijn gereden met het vervangende
voertuig beschouwen wij alsof ze zijn gereden met het eigenlijke voertuig.
Als wij het vervangende voertuig voor een ander willen omwisselen dan dient u
hieraan mee te werken.
Als op uw verzoek een andere categorie vervangend voertuig wordt ingezet dan waar
u recht op heeft, dan worden de extra kosten aan u doorbelast. Dit geldt ook voor
extra bestelde accessoires bij het vervangende voertuig, zoals een trekhaak of een
dakkoffer.
Als het voertuig niet bij ons is verzekerd, dan is het kosteloos beschikbaar stellen van
vervangend vervoer door ons, bij schadereparaties, uitgesloten.
Bij total loss stopt het contract en wordt wanneer gewenst een vervangende auto ter
beschikking gesteld door Vervoer & Materieel. De kosten hiervan komen voor uw
rekening.

Artikel 16 Hulpverlening
Als hulpverlening deel uitmaakt van uw leasecontract, dan zorgen wij voor hulpverlening in
geval van pech en calamiteiten met het voertuig. Dit doen wij in samenwerking met onze
hulpverleningspartner.
Artikel 17 Winterbanden
1. Als winterbanden deel zijn van uw leasecontract, dan heeft u recht op één set van vier
winterbanden voor het voertuig gedurende de gehele looptijd van het leasecontract.
2. Wij werken met gespecialiseerde bandenleveranciers. Het merk en type winterbanden
bepalen wij. Het merk is altijd deugdelijk.
3. U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd wisselen van de zomer- en winterbanden.
Als u dit niet op tijd doet dan brengen wij de eventuele extra kosten die hierdoor
ontstaan (bijvoorbeeld door snellere slijtage) aan u in rekening.
4. De tweejaarlijkse bandenwissel en de opslag van de banden zijn voor onze rekening.
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door de bandenspecialist die de banden
heeft geleverd.
Artikel 18 Einde leasecontract
Het leasecontract kan door verschillende redenen eindigen.
1. Het leasecontract eindigt als de afgesproken looptijd is verstreken, of zodra het
maximumaantal kilometers is bereikt (de eerst voorkomende situatie geldt). Als u
verzuimt het voertuig in te leveren, dan komen alle daardoor ontstane meerkosten
voor uw rekening.
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2. Als u het voertuig inlevert voordat de afgesproken looptijd is verstreken, dan bent u de
volgende voortijdige beëindigingskosten verschuldigd:
- Het verschil tussen de boekwaarde en de netto-opbrengst van het voertuig. Dit als
de netto-opbrengst lager is dan de boekwaarde, vermeerderd met de management fee
en rente, zoals deze zouden zijn berekend als het leasecontract volledig was
uitgediend.
3. Het leasecontract eindigt daarnaast in de volgende gevallen:
• total loss van het voertuig (technisch of economisch). Het leasecontract eindigt
dan op de dag dat het voertuig total loss is geraakt.
• Diefstal of vermissing van het voertuig, als deze niet wordt teruggevonden binnen
30 dagen. Het leasecontract eindigt op de dag dat het voertuig gestolen of vermist
is.
• Onverantwoorde verdere exploitatie van het voertuig, vanwege een technisch
gebrek of bovenmatige onderhoudskosten. Het leasecontract eindigt op de dag
van onze constatering ervan.
4. In het geval van een beëindiging op grond van artikel 20.3 volgt alleen een
kilometerafrekening. U ontvangt geen afrekening op basis van de werkelijke/kortere
looptijd.
5. Wel kunnen er nog wel kosten voortvloeien uit het reguliere inleverproces voor de
auto. Bijvoorbeeld een eigen risico voor een niet-gemelde schade, of een nog
openstaande boete.
Artikel 19 Inlevering voertuig
U levert het voertuig in met alle toebehoren en in dezelfde staat als op het moment van
aflevering. We houden daarbij rekening met gebruikelijke slijtage en veroudering. Zie bijlage
“Regels van toepassing bij het inleveren van een Leaseobject”.
Artikel 20 Aansprakelijkheid
1. Tijdens de looptijd van het contract bent u verantwoordelijk voor het voertuig en het
gebruik ervan door de berijder. U vergoedt de schade die wij lijden als u of de berijder
een verplichting uit de wet of overeenkomst(en) niet nakomt.
2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door (i) niet tijdige levering van het
voertuig door importeurs, fabrikanten en dealers (ii) handelingen van toeleveranciers,
zoals garagebedrijven (iii) of het niet naar verwachting functioneren van het voertuig.
Dit geldt niet als de oorzaak is te wijten aan onze opzet of bewuste roekeloosheid van
onze kant.
3. Als het voertuig een gebrek vertoont, kunnen wij de schade proberen te verhalen op
de fabrikant of importeur. Hierbij gelden de garantievoorwaarden die bij het voertuig
horen.
4. Als er sprake is van overmacht dan hebben wij het recht om naar keuze de
overeenkomst(en) te beëindigen, of verplichtingen op te schorten totdat de situatie van
overmacht is opgehouden. Wij zijn in dat geval niet gehouden tot schadevergoeding.
5. U zorgt ervoor dat berijders bekend zijn met de verplichtingen uit de
overeenkomst(en). U vrijwaart ons tegen aanspraken van berijders en derden die
verband houden met schade waarvoor wij niet aansprakelijk zijn.
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Artikel 21 Financiële voorwaarden
1. De leasetarieven zijn maandelijks vooraf op de eerste dag van de maand
verschuldigd. Een gedeelte van de maand wordt naar evenredigheid afgerekend. Alle
overige bedragen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven
op onze bankrekening.
2. Als u te laat betaalt, dan bent u vanaf het moment van overschrijding meteen in
verzuim. Wij kunnen dan achterstandsrente bij u in rekening brengen van 1,5% per
maand over het uitstaande bedrag. Te rekenen vanaf de vervaldatum tot en met de
dag van ontvangst.
3. U mag uw betalingen aan ons niet opschorten en/of verrekenen met bedragen die u
mogelijk van ons te vorderen heeft. Wij sturen u indien nodig een creditnota.
4. Wij behouden ons het recht voor om (financiële) toetsingen uit te voeren op uw bedrijf.
Op ons verzoek levert u hiervoor gegevens aan. Op basis hiervan kunnen wij
aanvullende voorwaarden stellen voor het aangaan van nieuwe overeenkomsten. Wij
zijn nooit verplicht om nieuwe overeenkomsten aan te gaan.
5. De kosten die wij maken om onze rechten te beschermen voortvloeiende uit de
overeenkomst, waaronder begrepen de (buiten)gerechtelijke kosten, zijn voor uw
rekening. De buitengerechtelijke kosten zijn 15% van het te vorderen bedrag,
vermeerderd met BTW, met een minimum van € 250,-. Wij behouden het recht om
volledige schadevergoeding te vorderen als de schade meer bedraagt.
6. Op verzoek van u, kan Vervoer & Materieel de facturen elektronisch vesturen.
Artikel 22 Privacy en geheimhouding
1. Wij zijn ‘verantwoordelijke’ in de zin van de wet voor de persoonsgegevens die we van
u ontvangen en die we creëren bij het uitvoeren van de overeenkomst. U bent
‘verantwoordelijke’ voor de persoonsgegevens die u ontvangt van de berijder en die u
van ons ontvangt.
2. U en wij houden ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy.
Wij geven geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht is of
toegestaan (bijvoorbeeld ter uitvoering van de overeenkomst).
3. U en wij houden de gegevens geheim die we van elkaar ontvangen. Dit geldt ook voor
de inhoud van de overeenkomsten. De geheimhouding geldt niet als de gegevens
algemeen bekend zijn, als er een wettelijke grondslag bestaat of als het nodig is voor
de uitvoering van de overeenkomst. Binnen onze organisatie mogen wij de gegevens
vrij delen.
Artikel 23 Sale and lease back
1. Als wij een voertuig van u kopen en vervolgens weer terugleasen, geldt het volgende:
• U staat ervoor in dat wij het volledige eigendom van de auto verkrijgen, zonder
zekerheidsrechten van u of derden (zoals pandrecht of
eigendomsvoorbehoud).
• De eigendomsoverdracht van het voertuig aan ons vindt plaats op het moment
dat wij de tenaamstellingscode van het voertuig hebben ontvangen.
Vervolgens betalen wij de koopprijs.
• Als wij daarom vragen, stuurt u ons schriftelijk bewijs dat u het voertuig
volledig heeft afbetaald aan uw verkoper.
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2. Als er zekerheidsrechten op het voertuig rusten, bijvoorbeeld van uw huisfinancier,
dan bent u ervoor verantwoordelijk dat deze partij eerst afstand doet van die
zekerheidsrechten voordat u het voertuig aan ons overdraagt. Op uw verzoek sturen
wij u hiervoor een model-afstandsverklaring toe.
Artikel 24 Ontbinding leasecontract
In bijzondere omstandigheden kunnen wij het leasecontract ontbinden.
1 Als een van de onderstaande situaties zich voordoet, kunnen wij één of meerdere
leasecontracten met onmiddellijke ingang (gedeeltelijk) ontbinden:
• U staakt uw bedrijfsvoering of verkoopt belangrijke bedrijfsonderdelen.
• Er is beslag gelegd op een gedeelte van uw vermogen.
• Wij zijn van oordeel dat u een verhoogd kredietrisico meebrengt.
• U komt uw verplichtingen uit een leasecontract niet na, ook niet nadat wij u hierop
hebben gewezen en er vervolgens vijf dagen zijn verstreken.
• U heeft fraude gepleegd of onjuiste of onvolledige opgave gedaan.
• Als wij ons genoodzaakt zien op grond van wet- of regelgeving (zoals anti-witwasregels).
• U zich in het buitenland vestigt.
2 De leasecontracten eindigen van rechtswege als u surseance van betaling aanvraagt,
uw faillissement wordt aangevraagd, of als uw bedrijf wordt ontbonden.
3 U bent verplicht onmiddellijk aan ons schriftelijke mededeling te doen van eventuele
adres- en/ of naamsverandering. En dat geldt ook van alle feiten en gebeurtenissen
die van invloed kunnen zijn op de positie van ons ten opzichte van u of het voertuig.
U bent verplicht om ons onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen van de hierboven
genoemde feiten of omstandigheden. U moet de beslag leggende deurwaarder, politie of
justitie, de bewindvoerder of de curator onmiddellijk inzage geven in, respectievelijk
bekendmaken met, de leaseovereenkomst en de van toepassing zijnde leasevoorwaarden.
Als het leasecontract wordt ontbonden op grond van dit artikel, dan bent u ons een boete
verschuldigd die gelijk is aan de kosten voor een reguliere (voortijdige) beëindiging. Wij
behouden ons het recht voor om volledige schadevergoeding bij u in rekening te brengen.
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Artikel 25 Einde raamovereenkomst
1 Een raamovereenkomst voor onbepaalde tijd kunt u op ieder gewenst moment
beëindigen. Dit recht hebben wij ook.
2 Een raamovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt nadat de afgesproken contractduur
is verstreken. Als er daarna nog een bestelling wordt gedaan voor een voertuig, wordt
deze geacht te zijn gedaan onder dezelfde voorwaarden als de beëindigde
raamovereenkomst.
3 Het eindigen van de raamovereenkomst heeft geen invloed op de reeds afgesloten
lease- en huurcontracten. Deze blijven bestaan onder de bestaande voorwaarden.
Artikel 26 Overige bepalingen
Inzake de overeenkomst en algemene leasevoorwaarden.
1 Ongeldigheid van een bepaling in de overeenkomsten of van deze algemene
leasevoorwaarden doet niet af aan de geldigheid van de overige bepalingen. Partijen
vervangen de ongeldige bepaling door een bepaling met zo veel mogelijk dezelfde
strekking.
3. Deze algemene leasevoorwaarden kunnen wij wijzigen. U wordt daar dan vooraf over
geïnformeerd. Bij wijzigingen vanwege een wetswijziging kunt u geen bezwaar maken.
Bij andere wijzigingen kunt u wel binnen 14 dagen bezwaar maken.
4. Indien u bezwaar maakt binnen de termijn blijven de ongewijzigde algemene
leasevoorwaarden van kracht op de bestaande lease- en huurcontracten. Voor alle
nieuwe leasecontracten en huurcontracten gelden echter de gewijzigde voorwaarden.
5. U mag uw rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten niet overdragen aan een
derde, zonder onze voorafgaande toestemming. Aan deze toestemming kunnen wij
voorwaarden verbinden.
6. U bent ervoor verantwoordelijk om tijdig eventuele wijzigingen in contactgegevens van
u en van uw berijders aan ons door te geven. Daarnaast informeert u ons meteen in
het geval van een verandering van rechtsvorm van uw organisatie.
7. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van
toepassing. Opdrachtgever en samenwerkingspartner gaan dan in overleg om nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te
komen. Daarbij wordt zo veel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepaling in acht genomen.
8. Op al onze overeenkomsten en deze algemene leasevoorwaarden is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter te Rotterdam.
8.1 Alle bijlages bij deze voorwaarden zijn integraal onderdeel van de voorwaarden.
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Bijlages:
Algemene verhuurvoorwaarden
Regels van toepassing bij het inleveren van een Leaseobject
Regels m.b.t verzekering motorrijtuigen
Algemene instructie dienstvoertuig
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