
Algemene Voorwaarden Financiële 
en Operationele Lease

Ve
rs

ie
 2

02
2.

01

Mei 2022



Mei 2022Blad 1 van 18    Algemene Voorwaarden Financiële en Operationele Lease

Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden 
Financiële en Operationele Lease

Leeswijzer
Hoe leest u deze Algemene Leasevoorwaarden?

1.   Welke begrippen gebruiken wij in deze Algemene 
Leasevoorwaarden?

2.  De Leaseovereenkomst
2.1   Hoe kan de Leaseovereenkomst worden gewijzigd?
2.2   Kunnen wij de voorwaarden veranderen tijdens de 

Leaseperiode?
2.3  Wat mogen wij niet?  
2.4   Maken wij gebruik van deze wijzigingsbevoegdheid 

(“de Wijziging”)?
  
3.  De Koopovereenkomst  
3.1  Hoe kopen wij het Object?  
3.2   Hoe wordt de koopprijs en het Investeringsbedrag 

voldaan?  
3.3   Hoe wordt de koopprijs en het Investeringsbedrag 

voldaan bij een sale & lease back?
  
4.   Terbeschikkingstelling Leasefaciliteit, betaling 

Investeringsbedrag, eigendom van het Object en 
fiscale rechten  

4.1   Wanneer stellen wij een Leasefaciliteit aan u ter 
beschikking?  

4.2   Wanneer betalen wij het Investeringsbedrag van 
het Object uit?  

4.3  Wie is eigenaar van het Object?  
4.4   Aan wie komen de fiscale rechten met betrekking 

tot het Object toe?  
4.5  Geen fiscaal advies  

5.  De aflevering en de installatie van het Object  
5.1  Hoe moet het Object worden afgeleverd?  
5.2   Wie betaalt de kosten voor transport, aflevering en 

installatie van het Object?  
5.3   Aflevering van een voertuig met Nederlands 

kenteken  

6.   Plaatsing van het Object, zelfstandigheid en recht 
van toegang  

6.1  Waar mag u het Object plaatsen?  
6.2   Wat gebeurt er als het Object haar zelfstandigheid 

verliest?  
6.3  Mogen wij het Object inspecteren?  
6.4  Mogen wij het Object laten taxeren? 

7.  Gebruik en onderhoud van het Object 
7.1   Welke regels gelden voor het gebruik van het 

Object?  
7.2   Wat zijn de gevolgen voor uw Leaseovereenkomst 

als u het Object niet (volledig) kunt gebruiken?  
7.3  Moet u het Object onderhouden?  
7.4   Wie wordt eigenaar van nieuwe of vervangende 

onderdelen?  
7.5   Komt uw Leverancier of fabrikant zijn verplichtingen 

niet na?  

8.  Verbod van verhuur en verpanding
  
9.       Verzekering en schade aan het Object 
9.1  Moet u het Object verzekeren?  
9.2   Moet u ons op de verzekeringspolis op laten 

nemen?  
9.3   Wat doen wij met een schade-uitkering van uw 

verzekeraar?  
9.4   Wat gebeurt er als u zich niet houdt aan de 

voorwaarden van de verzekering?  
9.5   Wie betaalt de kosten van schade aan het Object?
9.6   Wat zijn de gevolgen als het Object onherstelbaar 

is beschadigd of verloren is gegaan?
  
10.  Teruggave van het Object en Koopoptie  
10.1  Moet u het Object bij het einde van de 

Leaseovereenkomst aan ons teruggeven?  
10.2 Hoe geeft u het Object aan ons terug?  
10.3  Geeft u het Object niet op tijd of niet op de juiste 

manier terug?  
10.4 Wat is een Koopoptie?  
10.5  Wanneer kunt u gebruik maken van een Koopoptie
10.6  Wat moet u doen als u gebruik maakt van de 

Koopoptie?  

11.  Beslag en maatregelen van derden  
11.1  Wat moet u doen als er beslag is gelegd op het 

Object? 
11.2  Is het nodig dat u zelf maatregelen neemt om onze 

rechten op het Object te beschermen?
11.3  Mogen wij ook maatregelen nemen om onze 

rechten op het Object te beschermen? 
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12.   Betaling van de Leasetermijnen, kosten en 
belastingen

12.1 Wanneer moet u ons betalen? 
12.2 Hoe betaalt u ons?  
12.3 Wat moet u doen als de incasso niet slaagt?  
12.4 Wanneer moet u vertragingsrente betalen?  
12.5 U mag niet verrekenen of opschorten  
12.6 Meerpartijenverrekeningsbeding  
12.7 Kosten en belastingen
  
13.  Informatie  
13.1  Moet u ons documenten geven die met het Object 

te maken hebben ?  
13.2 Welke informatie moet u aan ons geven?  
13.3 Moet u ook financiële informatie aan ons geven?
13.4 Moet u ook identiteitsinformatie aan ons geven?
13.5  Moet u ons informeren over voorgenomen 

wijzigingen in uw onderneming?  
13.6 Welke informatie geeft u nog meer aan ons? 
13.7  Mogen wij informatie over u delen met andere 

partijen?  
13.8 Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?
  
14.  Zekerheden  
14.1 Welke Zekerheden moet u aan ons geven?  
14.2  Wanneer moet u extra Zekerheden aan ons geven 

(positieve verklaring)?  
14.3  Moet u aan een wederzijdse zekerhedenregeling 

meewerken?
  
15.  Meerdere Lessees  
15.1  Mogen wij iedere partij voor alle verplichtingen 

aanspreken (hoofdelijke aansprakelijkheid)?  
15.2  Van welke verweermiddelen en rechten doet u 

afstand?  
15.3  Welke afspraken gelden voor uw vorderingen uit 

regres en subrogatie?  
15.4 Verpanding en achterstelling

16.  Bijzonder beheer  
16.1 Wanneer plaatsen wij u onder bijzonder beheer? 
16.2  Zijn aan de plaatsing onder bijzonder beheer kosten 

verbonden?
  
17.  Wanneer bent u in verzuim?
 
18.   Tussentijdse beëindiging van de 

Leaseovereenkomst
18.1  Kunt u de Leaseovereenkomst tussentijds 

beëindigen?  
18.2  Mag u de Leaseovereenkomst ontbinden of 

vernietigen?
  

18.3  Welke kosten zijn verbonden aan tussentijdse 
beëindiging van de Leaseovereenkomst?

  
19.   Tussentijdse beëindiging van de Leaseovereen-

komst door ons  
19.1  Wanneer mogen wij de Leaseovereenkomst 

tussentijds beëindigen?  
19.2  U moet ons meteen informeren als er sprake is of 

kan zijn van een beëindigingsgrond  
19.3  Wat zijn de gevolgen van de tussentijdse 

beëindiging van de Leaseovereenkomst?  

20.  Overige afspraken 
20.1 Hebben wij een zorgplicht?  
20.2 Heeft u een zorgplicht?  
20.3 Bevoegdheid  
20.5 Onoverdraagbaarheidsbeding  
20.6  Mogen wij de Leaseovereenkomst overdragen of 

bezwaren?  
20.7 Elektronische handtekening  
20.8 Geen rechtsverwerking  
20.9 Retentierecht  
20.10 Goederenkrediet  
20.11  Wat gebeurt er als er een verschil is ontstaan 

tussen uw administratie en onze administratie?
20.12 Voor welke schade zijn wij aansprakelijk?  
20.13 Welk recht is van toepassing?  

21.  Klachten en geschillen  
21.1 Heeft u een klacht?  
21.2 Welke rechter is bevoegd?  
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Algemene Voorwaarden 
Financiële en Operationele Lease

Leeswijzer

Hoe leest u deze Algemene Leasevoorwaarden?
U bent een Leaseovereenkomst met ons aangegaan of u 
bent van plan dit te doen. In de Leaseovereenkomst staan 
specifieke afspraken over uw lease, bijvoorbeeld over het 
Object, de Leaseperiode en de Leasetermijnen. In deze 
Algemene voorwaarden Financiële en Operationele Lease 
vindt u de algemene afspraken die wij met u maken over 
uw lease.

Belangrijke begrippen zijn aangeduid met een hoofdletter 
(behalve ‘wij’, ‘ons’ en ‘u’). Deze begrippen worden be-
schreven in artikel 1.
De titel van het hoofdstuk en de toelichting daarop zijn 
alleen bedoeld om het leesgemak te vergroten. U kunt 
hier geen rechten aan ontlenen. Er staat altijd meer in 
het artikel dan in de omschrijving. In sommige artikelen 
is een voorbeeld opgenomen om een artikel duidelijker 
te maken. Naast de voorbeelden kunnen zich ook andere 
situaties voordoen. U kunt daarom geen rechten aan de 
voorbeelden ontlenen.

1.    Welke begrippen gebruiken wij in deze 
Algemene Leasevoorwaarden?

Als een begrip in enkelvoud is vermeld bedoelen wij hier-
mee ook het meervoud van dat begrip en andersom. In 
deze Algemene Leasevoorwaarden worden de volgende 
begrippen gebruikt: 

ABN AMRO Vennootschap
ABN AMRO Bank N.V. of een vennootschap die daaraan 
verbonden is.

Algemene Leasevoorwaarden
Deze algemene voorwaarden Financiële en Operationele 
Lease, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of opnieuw vastgesteld.

Bereidstellingsofferte:
Het onderdeel van de Leaseovereenkomst waarin wij 
onder andere de Leasefaciliteit vastleggen.

Bevestigingsbrief
Het onderdeel van de Leaseovereenkomst waarin wij, in 
aansluiting op de door u ondertekende Bindende Offerte 
onder andere vastleggen:

 ▶ het definitieve Investeringsbedrag;
 ▶ de definitieve Ingangsdatum;
 ▶ de definitieve Leasetermijn;
 ▶ de bedrag van de Koopoptie of de Restwaarde.

Bindende Offerte
Het onderdeel van de Leaseovereenkomst waarin wij 
onder andere vastleggen:

 ▶ het Object;
 ▶ het voorlopige Investeringsbedrag;
 ▶ de voorlopige Ingangsdatum;
 ▶ de Leaseperiode;
 ▶ de voorlopige Leasetermijn;
 ▶ het bedrag van de Koopoptie of de Restwaarde;
 ▶ de bijzondere voorwaarden waaraan ten aanzien van 

het Object moet worden voldaan.

Financiële Lease 
Het leaseproduct waarbij wij juridisch eigenaar zijn van 
het Object. U bent economisch eigenaar van het Object. 
Na betaling van alle Leasetermijnen kunt u het Object 
van ons kopen voor het bedrag van de Koopoptie. 
In de Leaseovereenkomst staat of er sprake is van een 
Financiële Lease.

Groep 
Een economische eenheid waarin rechtspersonen en 
vennootschappen organisatorisch zijn verbonden.

Ingangsdatum 
De datum waarop de lease van een Object ingaat.

Investeringsbedrag
Het bedrag exclusief btw dat wij aan de Leverancier 
betalen om het Object in eigendom te verkrijgen. Als u 
beschikt over een Leasefaciliteit, komt het Investerings-
bedrag in mindering op het bedrag van uw Leasefaciliteit.

Koopoptie 
Uw recht om het Object aan het einde van de Leaseperiode 
voor een bepaald bedrag te kopen.

Koopovereenkomst 
De koopovereenkomst voor het Object die wij met u 
sluiten zoals bedoeld in artikel 3 van deze Algemene 
Leasevoorwaarden.

Mei 2022Blad 3 van 18    Algemene Voorwaarden Financiële en Operationele LeaseVe
rs

ie
 2

02
2.

01



Leasecertificaat
Het onderdeel van de Leaseovereenkomst waarin wij, in 
aansluiting op de door u ondertekende Bereidstellings-
offerte en Raamovereenkomst onder andere vastleggen:

 ▶ het Object;
 ▶ het Investeringsbedrag;
 ▶ de Ingangsdatum;
 ▶ de Leaseperiode;
 ▶ de Leasetermijn;
 ▶ de Koopoptie of Restwaarde;
 ▶ de bijzondere voorwaarden waaraan ten aanzien van 

het Object moet worden voldaan.

Leasecontract
De Leaseovereenkomst waarin wij onder andere vastleggen:

 ▶ het Investeringsbedrag;
 ▶ het Object;
 ▶ de ingangsdatum;
 ▶ de Leaseperiode;
 ▶ de Leasetermijn;
 ▶ de Koopoptie of Restwaarde;
 ▶ de bijzondere voorwaarden waaraan ten aanzien van 

het Object moet worden voldaan.

Leasefaciliteit
Het maximale bedrag waarvoor u met ons Leaseovereen-
komsten kunt sluiten. Een Leasefaciliteit wordt vastgelegd 
in de Bereidstellingsofferte.

Leaseovereenkomst 
De leaseovereenkomst tussen u en ons, waarbij wij 
onder voorwaarden tijdens de Leaseperiode een Object 
aan u in gebruik geven en u ons Leasetermijnen moet 
betalen. De Leaseovereenkomst kan bestaan uit één of 
meerdere documenten of een combinatie van onder 
andere:

 ▶ een Bereidstellingsofferte met een Raamovereen-
komst en een Leasecertificaat;

 ▶ een Bindende Offerte met een Bevestigingsbrief; of
 ▶ een Leasecontract; of
 ▶ een ander door ons opgesteld document dat ziet op 

het in gebruik geven van een Object met als 
tegenprestatie de betaling van Leasetermijnen.

inclusief de Algemene Leasevoorwaarden, alles zoals van 
tijd tot tijd gewijzigd of opnieuw vastgesteld, en inclusief 
alle bijlagen.
Als wij verwijzen naar de Leaseovereenkomst, bedoelen 
wij de hiervoor benoemde combinaties van documenten 
of één van de afzonderlijke documenten, afhankelijk van 
de context waarin het begrip wordt gebruikt. 

Leaseperiode 
De duur van de Leaseovereenkomst. De Leaseperiode is 
opgenomen in de Leaseovereenkomst.

Leasetermijnen
De bedragen die u tijdens de Leaseperiode iedere afge-
sproken periode aan ons moet betalen voor het gebruik 
van het Object. De hoogte van de Leasetermijnen en het 
tijdstip van betaling staan in de Leaseovereenkomst.

Lessee, of u
De (rechts)persoon, (rechts)personen of het samenwer-
kingsverband met wie wij de Leaseovereenkomst sluiten 
of hebben gesloten. Met een samenwerkingsverband 
bedoelen wij bijvoorbeeld een vennootschap onder firma 
of een maatschap. Indien u een natuurlijk persoon bent, 
handelt u in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Leverancier 
De partij/partijen waarvan u het Object koopt door middel 
van een aankoopovereenkomst. Als wij het Object van 
u kopen als deel van een sale & lease back dan bent u 
(ook) Leverancier.

Object 
Het object waarvoor u met ons een Leaseovereenkomst 
sluit en waarvoor u met de Leverancier een aankoop-
overeenkomst heeft gesloten. Het Object is omschreven 
in de Leaseovereenkomst. U gebruikt het Object in uw 
onderneming. Vervangen wij het Object? Dan zijn de 
bepalingen van de Leaseovereenkomst van toepassing 
op het vervangende object.

Operationele Lease 
Het leaseproduct waarbij wij juridisch en economisch 
eigenaar zijn van het Object. In de Leaseovereenkomst 
staat of er sprake is van een Operationele Lease.

Raamovereenkomst
Het onderdeel van de Leaseovereenkomst, waarin wij 
in aansluiting op de Bereidstellingsofferte, onder andere 
vastleggen:
i.   de Lessee(s) die gebruik kunnen maken van de Lease- 

faciliteit en
ii. de hoofdelijke aansprakelijkheid van de Lessees.

Restwaarde
De (verwachte) waarde van het Object aan het einde van 
de Leaseperiode. De Restwaarde stellen wij vast. Om de 
Restwaarde te waarborgen, kunnen wij eisen stellen aan 
uw gebruik van het Object.
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Wij of ons
ABN AMRO Asset Based Finance N.V., gevestigd te 
Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder 
nummer 30099465, ook handelend onder de naam 
ABN AMRO Lease en ABN AMRO Commercial Finance.

Zekerheden
In uw Leaseovereenkomst staat welke zekerheden u of 
een derde aan ons moet geven. Als u ons niet betaalt, 
kunnen wij ons Object terugnemen en/of de Zekerheden 
gebruiken om betaling van u te krijgen. Zekerheden 
kunnen door u maar ook door derden worden gegeven. 
Zekerheden zijn bijvoorbeeld pandrechten en 
hypotheekrechten, borgtochten of verklaringen.
 
2.    De Leaseovereenkomst

In de Leaseovereenkomst worden het Object, de 
Leaseperiode en de Leasetermijnen vastgelegd. Na 
het ondertekenen van een Bereidstellingsofferte en de 
Raamovereenkomst ontvangt u van ons een Lease-
certificaat. In het Leasecertificaat worden de definitieve 
specificaties, de Leaseperiode, de Leasetermijnen en 
Koopoptie met betrekking tot een Object vastgelegd.

Na het ondertekenen van een Bindende Offerte ontvangt 
u van ons een Bevestigingsbrief. In de Bevestigingsbrief 
worden de Leaseperiode, de Leasetermijnen en de 
Koopoptie met betrekking tot een Object vastgesteld.

De Leaseovereenkomst, de hierin van toepassing verklaar-
de documenten en de Algemene Leasevoorwaarden zijn 
onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Nadat u het Leasecontract, het Leasecertificaat of de 
Bevestigingsbrief heeft ondertekend, kunt u de specificaties 
van het Object en de Leverancier van het object niet meer 
wijzigen. Dit mag alleen als wij daar toestemming voor geven.

2.1   Hoe kan de Leaseoverenkomst worden gewijzigd?
De Leaseovereenkomst kan alleen worden gewijzigd door:

 ▶ een schriftelijke of elektronische mededeling van ons 
aan u; of

 ▶ een schriftelijke overeenkomst tussen ons en u.
U mag geen wijzigingen aanbrengen in de Leaseovereen-
komst. Doet u dit toch? Dan zijn deze wijzigingen niet geldig, 
tenzij wij u hebben geïnformeerd ermee akkoord te zijn.
 
2.2   Kunnen wij de voorwaarden veranderen tijdens de 

Leaseperiode?
Wij mogen de voorwaarden wijzigen door deze aan te 
passen aan: 

 ▶ bedrijfseconomische omstandigheden, bijvoorbeeld:

 ▶ een verandering in uw risicoprofiel of het 
ontbreken van (financiële) informatie waardoor wij 
uw risicoprofiel niet kunnen beoordelen;

 ▶ een verandering in de markt waarin u opereert;
 ▶ een verandering in de waardering van de 

Zekerheden die u of een derde aan ons heeft gegeven;
 ▶ technologische ontwikkelingen;
 ▶ veranderingen in het recht (bijvoorbeeld in wet- en 

regelgeving);
 ▶ veranderingen in uitleg of toepassing van het recht 

(bijvoorbeeld door een rechterlijke uitspraak, uitspraak 
van een klachten- of geschillencommissie of een 
besluit/zienswijze van een toezichthouder of andere 
autoriteit); 

 ▶ verandering van ons aanbod van producten en 
diensten of onze (werk)processen zoals modernisering, 
herinrichting of stroomlijning daarvan;

 ▶ iedere andere verandering van omstandigheden of 
opvattingen die maakt dat wij een redelijk belang bij 
wijziging hebben. 

Deze wijzigingsmogelijkheid geldt ook voor voorwaarden 
die in de Leaseovereenkomst staan. Wijzigen betekent 
ook aanvullen. 

Wij mogen deze wijzigingsmogelijkheid ook gebruiken om 
kosten aan u in rekening te brengen die verband houden 
met de veranderingen of ontwikkelingen waaraan we de 
voorwaarden aanpassen. Voor andere tariefs- of kosten- 
wijzigingen in uw nadeel mogen wij deze wijzigingsmoge-
lijkheid niet gebruiken.

2.3   Wat mogen wij niet?
Wij mogen deze wijzigingsmogelijkheid niet gebruiken 
voor wijzigingen die in totaal het evenwicht tussen uw en 
onze rechten en verplichtingen aanzienlijk en ongerecht-
vaardigd in uw nadeel zouden verstoren.

Wij informeren u minimaal twee maanden voor de in-
gangsdatum van de wijziging.

2.4   Maken wij gebruik van deze wijzigingsbevoegdheid 
(“de Wijziging”)?

Dan geldt het volgende:
 ▶ Wij informeren u uiterlijk twee maanden vóór de 

ingangsdatum van de Wijziging (“de Wijzigingsdatum”) 
over de Wijziging en de Wijzigingsdatum;

 ▶ Reageert u niet uiterlijk één week voor de Wijzigings-
datum op de Wijziging? Dan gaat de Wijziging 
automatisch in op de Wijzigingsdatum.

 ▶ Gaat u niet akkoord met de Wijziging? Dan geldt het 
volgende: 
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 ▶ Wij moeten uiterlijk één week voor de Wijzigings-
datum een bericht van u hebben ontvangen dat u 
niet akkoord gaat met de Wijziging;

 ▶ U moet uiterlijk drie maanden na de Wijzigings-
datum uw Leasefaciliteit of Leaseovereenkomst bij 
ons hebben beëindigd;

 ▶ In de periode tussen de Wijzigingsdatum en de 
datum van beëindiging blijven de oude voorwaarden 
voor u gelden. Verhogen wij de kosten dan betaalt 
u tot de beëindigingsdatum de verhoogde kosten;

 ▶ De eventuele kosten voor herfinanciering bij een 
andere financier moet u betalen.

Bij beëindiging geldt wat in artikel 18 van de Algemene 
Leasevoorwaarden over kosten bij tussentijdse beëin-
diging staat.

3.    De Koopovereenkomst 

3.1   Hoe kopen wij het Object?
U heeft een aankoopovereenkomst gesloten met de 
Leverancier om het Object te kopen. U verkoopt hierbij 
het Object aan ons voor hetzelfde bedrag dat u volgens de 
aankoopovereenkomst aan de Leverancier moet betalen. 
Dit is het Investeringsbedrag.

3.2   Hoe wordt de koopprijs en het Investeringsbedrag 
voldaan?

U spreekt met de Leverancier af dat de factuur voor de 
aankoop van het Object aan ons wordt gestuurd. Wij be-
talen die factuur. Zodra wij het Investeringsbedrag aan de 
Leverancier betalen, wordt zowel de betalingsverplichting 
van u aan de Leverancier als de betalingsverplichting van 
ons aan u voor het Investeringsbedrag voldaan.

3.3   Hoe wordt de koopprijs en het Investeringsbedrag 
voldaan bij een sale & lease back?

Wanneer u het Object al in eigendom hebt voordat de 
Leaseovereenkomst wordt gesloten, kopen wij het Object 
van u, dit noemen wij een sale & lease back. In dat geval 
betalen wij het Investeringsbedrag aan u.

4.    Terbeschikkingstelling Leasefaciliteit, 
betaling Investeringsbedrag, eigendom van 
het Object en fiscale rechten

4.1   Wanneer stellen wij een Leasefaciliteit aan u ter 
beschikking?

Als u om een Leasefaciliteit heeft verzocht stellen wij deze 
aan u ter beschikking als aan de volgende voorwaarden is 
voldaan: 

 ▶ u bent voor ons een acceptabele klant, dit toetsen wij 
gedurende de gehele duur van de Leasefaciliteit;

 ▶ u heeft volgens ons aan de voorwaarden uit de 
Bereidstellingsofferte en deze Algemene Leasevoor-
waarden voldaan.

4.2   Wanneer betalen wij het Investeringsbedrag van het 
Object uit?

Wij betalen het Investeringsbedrag van het Object uit als 
aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 ▶ u bent voor ons een acceptabele klant;
 ▶ u heeft volgens ons aan de voorwaarden uit de 

Leaseovereenkomst en deze Algemene Leasevoor-
waarden voldaan;

 ▶ wij hebben de facturen op grond waarvan wij het 
Object betalen, ontvangen en goedgekeurd;

 ▶ wij hebben een door u ondertekende doorlopende 
zakelijke incassovolmacht ontvangen;

 ▶ u heeft gezorgd dat er geen pandrecht van een ander 
rust op (een deel van) het Object.

Als u met een financier een pandrecht op roerende zaken 
hebt afgesproken, moet u dus met die financier afspreken 
dat die financier afstand doet van zijn pandrecht op het 
Object. Pas daarna zullen wij het Investeringsbedrag 
betalen.

4.3   Wie is eigenaar van het Object? 
De Leverancier levert het Object bij u af. U neemt het 
Object in ontvangst ter uitvoering van de Koopovereen-
komst. Daardoor gaat de eigendom van het Object direct 
van de Leverancier aan ons over. Wij geven het Object aan 
u in gebruik op basis van de Leaseovereenkomst en 
u houdt het Object voor ons.

In geval van een sale & lease back verkrijgen wij het eigen-
dom van het Object van u en gaat u het Object daarna 
voor ons houden. Wij zijn eigenaar van het Object. 
Als het Object al geheel of gedeeltelijk aan u is afgeleverd 
voordat de Leaseovereenkomst is gesloten, levert u de 
(voorwaardelijke) eigendom daarvan aan ons door het 
aangaan van de Koopovereenkomst doordat u het Object 
voor ons gaat houden. 

4.4   Aan wie komen de fiscale rechten met betrekking 
tot het Object toe? 

Fiscale rechten zijn bijvoorbeeld het recht om fiscaal af te 
schrijven op het Object of het recht op investeringsaftrek. 
Aan wie de fiscale rechten met betrekking tot een Object 
toekomen hangt af van de Leaseovereenkomst.
 
Bij een Operationele Lease komen de fiscale rechten 
met betrekking tot het Object aan ons toe. U mag geen 
aanspraak maken op fiscale rechten met betrekking tot 
het Object.
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Bij een Financiële Lease komen de fiscale rechten met 
betrekking tot het Object aan u toe. Wij maken geen aan-
spraak op fiscale rechten met betrekking tot het Object.

4.5   Geen fiscaal advies
De inhoud van de Leaseovereenkomst is geen advies 
of garantie van ons aan u op boekhoudkundig of fiscaal 
gebied.

5.    De aflevering en de installatie van het 
Object

5.1   Hoe moet het Object worden afgeleverd?
U accepteert bij de aflevering van het Object de levering 
van het Object ten behoeve van ons. U bepaalt hoe het 
Object door de Leverancier moet worden afgeleverd. U 
volgt de aanwijzingen en instructies van de Leverancier 
op. U zorgt ervoor dat alle zaken en (bouwkundige) 
voorzieningen aanwezig zijn die nodig zijn om het Object 
af te leveren, te installeren en te gebruiken.
 
Voordat u de levering accepteert, controleert u of het Object:

 ▶ voldoet aan de omschrijving die in de Leaseovereen-
komst staat;

 ▶ voldoet aan de specificaties die in de Koopovereen-
komst staan;

 ▶ in goede staat, compleet en gebruiksklaar is; en
 ▶ geen gebrek(en) heeft.

Heeft u de levering geaccepteerd? Dan staat tussen u en 
ons vast dat het Object aan de bovenstaande voorwaarden 
voldoet. Accepteert u de levering niet omdat niet aan 
bovenstaande voorwaarden is voldaan? Of ontdekt u een 
verborgen gebrek aan het Object na aflevering? Dan kunnen 
wij op uw kosten en voor uw risico aanspraak maken op 
de rechten bij de Leverancier. Wij kunnen deze rechten 
dan ook aan u overdragen.

5.2   Wie betaalt de kosten voor transport, aflevering en 
installatie van het Object?

U betaalt zelf de kosten voor transport, aflevering en 
installatie van het Object.

5.3   Aflevering van een voertuig met Nederlands 
kenteken

Is het Object een voertuig met Nederlands kenteken? 
Als wij dit vragen moet u ervoor zorgen dat wij de te-
naamstellingscode ontvangen. Wij mogen dan ook een 
verstrekkingsvoorbehoud voor de tenaamstellingscode 
laten registreren bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer 
(RDW). Hiermee kunnen wij over de tenaamstellingscode 
beschikken.

6.    Plaatsing van het Object, zelfstandigheid 
en recht van toegang

6.1   Waar mag u het Object plaatsen?
Is het Object bedoeld om op een vaste locatie te worden 
gebruikt? Dan mag u het Object alleen gebruiken op uw 
bedrijfsterrein of in uw bedrijfsgebouw in Nederland. 
U mag het Object alleen in het buitenland gebruiken als 
wij u daarvoor vooraf schriftelijk toestemming hebben 
gegeven. Dit geldt niet voor voertuigen. Voertuigen mag 
u alleen gebruiken in Europa en voor zover het onder het 
dekkingsgebied van de verzekering valt.

Als wij daar om vragen, laat u ons direct weten waar het 
Object zich bevindt.

6.2   Wat gebeurt er als het Object haar zelfstandigheid 
verliest?

U zult alles doen om te voorkomen dat het Object haar 
zelfstandigheid verliest, bijvoorbeeld door natrekking, 
bestanddeelvorming, zaakvorming of vermenging.
Gebeurt dit toch? Dan bent u aansprakelijk voor alle 
schade die wij hierdoor lijden. Ook bent u verplicht om ons, 
op eerste verzoek en binnen de door ons gestelde termijn, 
de door ons verzochte alternatieve zekerheid te geven.

6.3   Mogen wij het Object inspecteren? 
Wij mogen het Object altijd inspecteren. Wij mogen 
daarvoor ook andere partijen inschakelen. Als wij daar om 
vragen geeft u ons toegang tot de plaats waar het Object 
zich bevindt. Als wij kosten maken voor de inspectie van 
het Object dan moet u die betalen.

6.4   Mogen wij het Object laten taxeren? 
Wij mogen het Object altijd laten taxeren op uw kosten. 
Als wij daar om vragen geeft u de taxateur toegang tot 
de plaats waar het Object zich bevindt. U moet dan alle 
medewerking geven die nodig is voor het uitvoeren van 
de taxatie. Ook moet u alle informatie en documenten aan 
ons of de taxateur geven die nodig zijn.

7.    Gebruik en onderhoud van het Object

7.1   Welke regels gelden voor het gebruik van het Object?
Vanaf de Ingangsdatum tot het moment waarop de Lease-
overeenkomst eindigt, mag u het Object gebruiken. Bij het 
gebruik gelden de volgende regels:

 ▶ u gebruikt het Object binnen de normale uitoefening 
van uw onderneming;

 ▶ u gebruikt het Object zorgvuldig;
 ▶ u gebruikt het Object voor het doel waarvoor het is 

bestemd;
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 ▶ u gebruikt het Object volgens de instructies en 
aanwijzingen van de Leverancier of fabrikant;

 ▶ u houdt zich bij het gebruik van het Object aan alle 
wet- en regelgeving;

 ▶ u heeft de benodigde vergunningen voor gebruik van 
het Object;

 ▶ u mag geen veranderingen in of aan het Object 
brengen zonder onze voorafgaande toestemming. 
Doet u dit toch? Dan kunnen wij u verplichten het 
Object in de oorspronkelijke staat terug te brengen;

 ▶ u zorgt ervoor dat het Object voldoende is verzekerd in 
overeenstemming met artikel 9 van deze Algemene 
Leasevoorwaarden;

 ▶ Is het Object op een bepaalde wijze gecertificeerd of 
gekeurd? Dan moet het Object deze certificering of 
keuring tijdens de hele Leaseperiode houden;

 ▶ u vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden die 
betrekking hebben op gebruik van het Object.

 
7.2   Wat zijn de gevolgen voor uw Leaseovereenkomst 

als u het Object niet (volledig) kunt gebruiken?
Kunt u het Object om welke reden dan ook niet (volledig) 
gebruiken? U blijft dan verplicht om de Leasetermijnen op 
tijd aan ons te betalen en om aan uw andere verplichtingen 
uit de Leaseovereenkomst te voldoen. 

7.3   Moet u het Object onderhouden?
U bent verantwoordelijk voor de staat van het Object. 
U moet daarom het Object onderhouden. U volgt hierbij 
de voorschriften van de Leverancier of fabrikant en de 
geldende wet- en regelgeving. Wij kunnen u ook instructies 
geven. U betaalt de kosten voor het onderhoud van het 
Object. 

Vinden wij dat het Object niet goed wordt onderhouden? 
Dan kunnen wij het onderhoud van het Object laten 
uitvoeren. Wij mogen kiezen door wie wij dit onderhoud 
laten uitvoeren. Wij overleggen daarover vooraf zoveel 
mogelijk met u. Als wij kosten maken voor het onderhoud, 
betaalt u die aan ons terug.

7.4   Wie wordt eigenaar van nieuwe of vervangende 
onderdelen? 

Wij worden eigenaar van alle nieuwe of vervangende 
onderdelen die in of aan het Object aangebracht worden. 

7.5   Komt uw Leverancier of fabrikant zijn verplichtingen 
niet na?

U laat het ons direct weten als de Leverancier of fabrikant 
zijn verplichtingen niet nakomt. Wij zijn niet aansprakelijk 
als de Leverancier of fabrikant zijn verplichtingen niet 
nakomt. Mogelijk kunt u de aankoopovereenkomst met de 

Leverancier of fabrikant als gevolg van de niet-nakoming 
beëindigen. U mag dan niet ook de Leaseovereenkomst 
beëindigen.
 
8.    Verbod van verhuur en verpanding

U mag het Object niet geheel of gedeeltelijk (onder)verhuren, 
uitlenen of op een andere manier aan iemand anders in 
gebruik geven, tenzij wij u daarvoor vooraf schriftelijk 
toestemming hebben gegeven. Aan het geven van 
toestemming kunnen wij voorwaarden verbinden.

Hebben wij deze toestemming gegeven, dan:
 ▶ mogen wij onze rechten bekend maken aan degene 

die het Object gebruikt. Wij kunnen u ook vragen dit 
voor ons te doen;

 ▶ zijn alle risico’s van (onder)verhuur, uitlenen, of het in 
gebruik geven van het Object aan een ander nog 
steeds voor uw rekening.

U mag het Object niet geheel of gedeeltelijk bezwaren, 
verpanden, of verkopen aan een ander.

9.    Verzekering en schade aan het Object

9.1   Moet u het Object verzekeren?
U zorgt ervoor dat het Object op uw kosten tijdens de 
gehele Leaseperiode is verzekerd tegen alle risico’s die 
volgens ons gewoonlijk worden verzekerd in de bedrijfstak 
waarin u actief bent. De verzekeraar en de voorwaarden 
van de verzekering moeten voor ons acceptabel zijn. U 
stuurt ons een kopie van de verzekeringspolis als wij daar 
om vragen.

9.2   Moet u ons op de verzekeringspolis op laten nemen?
Zodra wij dit vragen moet u ons meteen als (mede)-
verzekerde of begunstigde in de verzekeringspolis op 
laten nemen onder de voorwaarden die wij bepalen. Als u 
daar om vraagt, zullen wij uitleggen waarom wij (mede)- 
verzekerde of begunstigde willen zijn.

9.3   Wat doen wij met een schade-uitkering van uw 
verzekeraar?

Ontvangen wij van uw verzekeraar een schade-uitkering? 
Dan trekken wij de schade-uitkering af van het bedrag dat 
u aan ons moet betalen op grond van de Leaseovereen-
komst. In geval van een Financiële Lease zullen wij het 
verschil aan u overmaken als de schade-uitkering hoger is 
dan het bedrag dat u aan ons moet betalen.
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9.4   Wat gebeurt er als u zich niet houdt aan de 
voorwaarden van de verzekering?

U moet alle verplichtingen uit de verzekeringspolis (op tijd) 
nakomen. Als u dit niet doet, moet u de schade die wij 
daardoor lijden aan ons betalen. 

Als wij daar om vragen, stuurt u ons direct een bewijs 
dat u de verzekeringspremies heeft betaald. Heeft u niet 
betaald? Dan mogen wij de vervallen verzekeringspremies 
en/of andere kosten namens u aan de verzekeraar betalen. 
U moet deze bedragen aan ons terugbetalen.

9.5   Wie betaalt de kosten van schade aan het Object?
Schade aan het Object komt volledig voor uw rekening. 
Dit geldt ook voor alle (gevolg)schade van u of van anderen:

 ▶ door het geheel of gedeeltelijk tenietgaan of het 
verloren gaan van het Object;

 ▶ door een defect aan het Object;
 ▶ door het gebruik, de installatie of het vervoer van het 

Object; of
 ▶ door onderhoud aan het Object.

Als wij een schade vergoeden aan een andere partij, moet 
u dit bedrag aan ons terugbetalen.

9.6   Wat zijn de gevolgen als het Object onherstelbaar is 
beschadigd of verloren is gegaan?

Is het Object onherstelbaar beschadigd of verloren gegaan 
volgens een schade-expert die door de verzekeraar is 
benoemd? Dan eindigt de Leaseovereenkomst. In dat 
geval moet u ons het volgende betalen:

 ▶ de onbetaalde Leasetermijnen waarvan de betalings-
termijn is verstreken;

 ▶ alle toekomstige Leasetermijnen;
 ▶ eventuele vertragingsrente zoals geregeld artikel 12 

van deze Algemene Leasevoorwaarden;
 ▶ kosten die wij hebben gemaakt in verband met dat 

Object of de Leaseovereenkomst;
 ▶ het bedrag van de Koopoptie van dat Object of als 

geen Koopoptie in de Leaseovereenkomst is 
opgenomen, de Restwaarde van dat Object.

 
10.  Teruggave van het Object en Koopoptie

10.1  Moet u het Object bij het einde van de 
Leaseovereenkomst aan ons teruggeven?

Als de Leaseovereenkomst eindigt, moet u het Object 
direct aan ons teruggeven. Als u gebruik maakt van de 
Koopoptie, dan hoeft u het Object niet terug te geven. 
Verderop in dit hoofdstuk leest u meer over de Koopoptie.

10.2 Hoe geeft u het Object aan ons terug?
U moet het Object teruggeven op een adres dat wij 
kiezen. Alle kosten die u maakt voor teruggave van het 
Object moet u betalen.
Bij teruggave moet het Object:

 ▶ compleet zijn met alle toebehoren en documentatie;
 ▶ in goede staat zijn. Er mag alleen sprake zijn van 

normale slijtage.

10.3  Geeft u het Object niet op tijd of niet op de juiste 
manier terug?

Geeft u het Object niet binnen 5 werkdagen na het einde 
van de Leaseovereenkomst terug? Houdt u zich niet 
aan een andere termijn die wij met u hierover hebben 
afgesproken? Of geeft u het Object niet op de juiste 
manier terug? Dan moet u de Leasetermijnen blijven 
betalen totdat u het Object aan ons terug heeft gegeven 
op de manier zoals beschreven in dit hoofdstuk.
Ook kunnen wij dan besluiten het Object op een andere 
manier terug te nemen. De kosten die wij daarvoor maken 
moet u betalen.

10.4 Wat is een Koopoptie?
Als in de Leaseovereenkomst een Koopoptie staat, kunt 
u na het einde van de Leaseperiode eigenaar worden van 
het Object.

10.5 Wanneer kunt u gebruik maken van een Koopoptie?
Als u al uw verplichtingen uit de Leaseovereenkomst altijd 
helemaal bent nagekomen, dan kunt u na het einde van de 
Leaseperiode gebruik maken van de Koopoptie. 

Bij een Operationele Lease kunt u alleen gebruik maken 
van de Koopoptie als u ons ten minste 2 maanden voor 
het einde van de Leaseperiode laat weten dat u gebruik 
wil maken van de Koopoptie.

Bij een Financiële Lease maakt u gebruik van de Koop-
optie, tenzij u ons ten minste 2 maanden voor het einde 
van de Leaseperiode laat weten dat u geen gebruik wilt 
maken van de Koopoptie.

10.6  Wat moet u doen als u gebruik maakt van de 
Koopoptie? 

Als u gebruik maakt van de Koopoptie, dan moet u ons 
op de eerste dag na de Leaseperiode het bedrag van de 
Koopoptie betalen. Heeft u aan alle voorwaarden voldaan 
en heeft u het bedrag van de Koopoptie voldaan? Dan 
wordt u eigenaar van het Object. U hoeft het Object dan 
niet aan ons terug te geven.
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11.  Beslag en maatregelen van derden

11.1  Wat moet u doen als er beslag is gelegd op het 
Object?

U moet ons direct informeren als een andere partij beslag 
legt op het Object of maatregelen neemt die onze rechten 
op het Object kunnen aantasten. Ook moet u ons ook 
informeren als iemand op een of andere manier rechten 
op het Object wil uitoefenen.

11.2  Is het nodig dat u zelf maatregelen neemt om onze 
rechten op het Object te beschermen? 

U neemt zelf de maatregelen die nodig zijn om onze 
rechten op het Object te beschermen. U moet ons direct 
informeren over de maatregelen die u heeft genomen.
U moet iedereen die rechten op het Object wil uitoefenen 
informeren over onze rechten op het Object.

11.3  Mogen wij ook maatregelen nemen om onze rechten 
op het Object te beschermen?

Wij kunnen ook (namens u) maatregelen nemen om onze 
rechten op het Object te beschermen. Maken wij daarbij 
kosten? Dan moet u deze kosten direct aan ons betalen 
als wij daar om vragen.

12.   Betaling van de Leasetermijnen, kosten en 
belastingen

12.1 Wanneer moet u ons betalen?
U moet ons de Leasetermijnen vanaf de Ingangsdatum 
betalen op de manier zoals is vastgelegd in de Leaseover-
eenkomst. U moet ervoor zorgen dat wij alle betalingen 
uiterlijk op de vervaldag volledig hebben ontvangen. 

12.2 Hoe betaalt u ons?
U geeft ons een incassovolmacht om de Leasetermijnen 
en alle andere bedragen die u ons moet betalen automa-
tisch te incasseren. U moet de incassovolmacht bij uw 
bank laten registreren binnen 2 dagen nadat u de incasso- 
volmacht aan ons heeft gegeven. U geeft ons toestemming 
om alle bedragen die u aan ons moet betalen op de verval-
dag van de factuur van uw bankrekening af te schrijven.

12.3 Wat moet u doen als de incasso niet slaagt?
Kunnen wij een bedrag niet van uw bankrekening afschrijven, 
bijvoorbeeld omdat er onvoldoende saldo op uw bank-
rekening staat? Dan moet u dat bedrag onmiddellijk aan 
ons overmaken op de bankrekening die wij hebben aange-
wezen. Is daardoor het bedrag na de uiterste betaaldag op 
onze rekening bijgeschreven? Dan moet u ook vertragings-
rente aan ons betalen.

12.4 Wanneer moet u vertragingsrente betalen?
Heeft u een bedrag dat u aan ons moet betalen niet 
uiterlijk op de vervaldag betaald? Dan moet u over het 
bedrag dat u niet op tijd heeft betaald vertragingsrente aan 
ons betalen. De vertragingsrente is dagelijks opeisbaar en 
bedraagt 1,5% van het verschuldigde bedrag per maand 
of gedeelte van een maand dat u te laat betaalt. Dit artikel 
heeft geen invloed op onze rechten uit artikel 19 om de 
Leaseovereenkomst voor het einde van de Leaseperiode 
te beëindigen.

12.5 U mag niet verrekenen of opschorten
U mag betalingen aan ons niet opschorten of verrekenen 
met bedragen die wij aan u verschuldigd zijn of zouden 
kunnen zijn.

12.6 Meerpartijenverrekeningsbeding
Heeft u naast de Leaseovereenkomst ook een overeen-
komst met een andere ABN AMRO Vennootschap? 
Dan kan het zijn dat u nog iets te vorderen heeft van een 
andere ABN AMRO Vennootschap terwijl wij nog een 
vordering op u hebben. In dat geval mogen wij uw schuld 
aan ons verrekenen met uw vordering op die andere 
ABN AMRO Vennootschap, ook als u in een faillissements-
situatie komt. Ook kan het zijn dat u nog iets te vorderen 
heeft van ons terwijl een andere ABN AMRO Vennoot-
schap nog een vordering op u heeft. In dat geval mag de 
ABN AMRO Vennootschap uw schuld verrekenen met uw 
vordering op ons, ook als u in een faillissementssituatie 
komt.
 
12.7 Kosten en belastingen
Alle bedragen die door ons worden genoemd zijn altijd 
exclusief btw, tenzij wij expliciet vermelden dat het om 
een bedrag inclusief btw gaat. De belastingen, heffingen, 
(notaris)kosten en registratiekosten die van toepassing zijn 
op het gebruik van het Object en de (totstandkoming en 
uitvoering van) de Leaseovereenkomst en de Zekerheden 
zijn altijd voor uw rekening.

13.    Informatie

13.1  Moet u ons documenten geven die met het Object te 
maken hebben?

Als wij u daar om vragen geeft u ons een kopie van alle 
facturen en andere documenten die te maken hebben met 
het Object. Wij mogen de ontvangen documenten bewaren 
zolang wij dat nodig achten.

13.2 Welke informatie moet u aan ons geven? 
Wij moeten altijd kunnen beoordelen welk risico wij lopen. 
U moet daarom tijdig alle informatie aanleveren waar wij 
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om vragen. Die informatie moet altijd juist en volledig zijn. 
Naast informatie die wij van u ontvangen maken wij bij 
de beoordeling van ons risico ook gebruik van openbare 
informatie.

13.3 Moet u ook financiële informatie aan ons geven?
U stuurt ons uw enkelvoudige definitieve jaarcijfers 
inclusief uw balans met toelichting en winst- en verlies-
rekening met toelichting. Deze moeten zijn opgesteld door 
een accountant of administratiekantoor en, indien van 
toepassing, voorzien zijn van een goedkeurende verklaring 
en managementletter. U doet dit binnen zes maanden na 
afloop van het boekjaar. Maakt u deel uit van een Groep? 
Stuur in dat geval geconsolideerde definitieve jaarcijfers 
op het niveau van de hoofdelijk medeschuldenaar en/of 
topholding, inclusief balans met toelichting en winst- 
en verliesrekening met toelichting. Deze moeten zijn 
opgesteld door een accountant of administratiekantoor en, 
indien van toepassing, voorzien zijn van een goedkeurende 
verklaring en managementletter binnen zes maanden na 
afloop van het boekjaar. Heeft u (beherend) vennoten? 
Stuur in dat geval ook de jaarstukken van de (beherend) 
vennoot. Is de (beherend) vennoot een natuurlijk persoon? 
Stuur in dat geval ook de meest recente aangifte inkom-
stenbelasting van uw (beherend) vennoot.
Elke keer dat u aan ons enkelvoudige of geconsolideerde
jaarcijfers geeft, garandeert u aan ons:

 ▶ dat de jaarcijfers zijn opgesteld volgens de geldende 
wet- en regelgeving en algemeen aanvaarde 
grondslagen van financiële verslaggeving; en 

 ▶ de financiële informatie een getrouw beeld geeft van 
uw financiële situatie en, indien van toepassing, uw 
groepsmaatschappijen.

Wij kunnen u vragen om aanvullende informatie aan ons 
te geven wanneer wij dat nodig vinden, bijvoorbeeld
wanneer u onder bijzonder beheer bent geplaatst of
wanneer er sprake is van één of meer opeisingsgronden
die staan genoemd in artikel 19. Wij kunnen dan bijvoor-
beeld vragen om bepaalde informatie vaker aan te leveren, 
om tussentijdse cijfers, of om liquiditeitsprognoses. 
U moet hieraan meewerken 

13.4 Moet u ook identiteitsinformatie aan ons geven?
Wij zijn wettelijk verplicht uw identiteit te controleren. Als 
wij daar om vragen geeft u ons bijvoorbeeld de volgende 
informatie: rechtsvorm, inschrijvingsnummer in het Handels- 
register en/of andere registers, statutaire vestigingsplaats, 
btw-nummer, inzicht in de eigendoms- en zeggenschaps-
structuur. U werkt eraan mee dat wij deze informatie 
kunnen controleren. Wij gebruiken deze informatie bijvoor-
beeld om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen 

of voor onze dienstverlening aan u. Wij zijn ook wettelijk 
verplicht de identiteit van uw vertegenwoordigers te 
controleren. Een vertegenwoordiger kan bijvoorbeeld uw 
bestuurder of gevolmachtigde zijn. Als wij daar om vragen 
geeft uw vertegenwoordiger ons bijvoorbeeld de volgende 
informatie: voor- en achternamen, geboortedatum en 
woonadres. Uw vertegenwoordigers moeten een geldig 
identiteitsbewijs laten zien. Uw vertegenwoordiger tekent 
de Leaseovereenkomst namens u. 

Wij mogen afgaan op de handtekening die op het identiteits-
bewijs staat.

13.5  Moet u ons informeren over voorgenomen 
wijzigingen in uw onderneming?

Informeer ons onmiddellijk over voorgenomen wijzigingen 
in uw onderneming die van belang kunnen zijn voor uw 
Leaseovereenkomst. Informeer ons in ieder geval onmid-
dellijk over:

 ▶ uw rechtsvorm of vennootschappelijke structuur, of die 
van de Groep waar u onderdeel van bent, door 
bijvoorbeeld fusie, splitsing, ontbinding, liquidatie, 
omzetting of overname of toetreding of uittreding van 
één of meer maten of vennoten;

 ▶ de economische of juridische eigendom of zeggen-
schap (direct of indirect) over u, uw onderneming of 
activiteiten of de realisering van uw doel;

 ▶ uw statuten of reglementen of uw maatschaps- of 
vennootschapscontract; of

 ▶ de samenstelling van uw bestuur en, indien van 
toepassing, uw raad van commissarissen.

Dit moet u doen voordat het besluit tot wijziging wordt 
genomen, tenzij wij vooraf onze uitdrukkelijke toestemming 
hebben gegeven voor deze wijziging. 

13.6 Welke informatie geeft u nog meer aan ons?
U moet ons meteen informeren over situaties die voor 
ons belangrijk zijn. Ook als wij u hier niet om vragen. 
Het gaat hier om situaties waardoor wij een redelijke 
grond voor twijfel kunnen hebben aan de normale en 
ongestoorde nakoming door u van de afspraken die wij 
met u hebben gemaakt. Hieronder vallen in ieder geval de 
volgende situaties:

 ▶ verslechtering van uw financiële positie of van de 
Groep waarvan u deel uitmaakt, uw risicoprofiel, de 
verhouding tussen onze zekerhedenpositie en uw 
bestaande of toekomstige verplichtingen op grond 
van de Leaseovereenkomst of van onze verhaals-
mogelijkheden;

 ▶ verslechtering van uw kapitaalpositie (bijvoorbeeld: inkoop 
eigen aandelen, ontheffing van aandeelhouders van hun 
volstortingsverplichting, terugbetaling op aandelen);
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 ▶ ontwikkelingen in de bedrijfsvoering die een 
belangrijke invloed op deze posities kunnen hebben;

 ▶ (dreigende) rechtszaken tegen u of een entiteit binnen 
de Groep waar u deel van uitmaakt.

Doen zulke situaties zich voor bij een borg, garant, hoof-
delijk medeschuldenaar? Of bij een ander die in wat voor 
vorm dan ook voor zekerheden heeft gegeven voor uw 
betalingsverplichtingen uit de Leaseovereenkomst? Dan 
moet u ons daar ook meteen over informeren zodra u 
daarmee bekend raakt. Wij kunnen u altijd vragen om 
extra informatie als wij dat nodig vinden, bijvoorbeeld 
vanwege specifieke (gewijzigde) regelgeving in uw 
bedrijfstak. U moet deze informatie dan aanleveren.

13.7  Mogen wij informatie over u delen met andere 
partijen?

U geeft aan ons toestemming om informatie over u te delen 
met elke ABN AMRO Vennootschap en/of partijen die 
zekerheden of een garantie hebben verstrekt in verband 
met uw betalingsverplichtingen uit de Leaseovereen-
komst. Ook geeft u aan ons toestemming om informatie 
te delen met partijen aan wie wij op basis van wet- of
regelgeving bepaalde informatie moeten verstrekken, 
zoals een toezichthouder.

Wij geven alleen informatie die voor die andere partijen 
van belang kan zijn.

13.8 Hoe gaan wij om met persoonsgegevens?
Wij gaan zorgvuldig om met de verwerking van persoons-
gegevens en houden ons aan de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG). Verstrekt u persoons-
gegevens aan ons? Dan moet u de persoon op wie deze 
persoonsgegevens betrekking hebben hierover informeren. 
Ook informeert u deze persoon hoe wij omgaan met 
de verwerking van persoonsgegevens. In ons privacy 
statement staat hoe wij omgaan met de verwerking 
van persoonsgegevens. Dit privacy statement is te vinden 
op onze website 
(abnamrolease.com/nederland/privacy-statement/)
 
14.  Zekerheden

14.1 Welke Zekerheden moet u aan ons geven?
In uw Leaseovereenkomst staat welke Zekerheden u aan 
ons moet geven.

14.2  Wanneer moet u extra Zekerheden aan ons geven 
(positieve verklaring)? 

U moet ons meteen (aanvullende en/of vervangende) 
Zekerheden geven voor de voldoening van uw verplichtingen 
zodra wij dit vragen en in de vorm die wij bepalen. Als u 

daarom vraagt, zullen wij uitleggen waarom u (aanvullen-
de en/of vervangende) Zekerheden moet geven. Deze 
(aanvullende en/of vervangende) Zekerheden moeten 
ons altijd voldoende zekerheid bieden voor de voldoening 
van uw verplichtingen. Wij bepalen of dit het geval is. Bij 
de beoordeling of er voldoende zekerheid is, houden wij 
rekening met:

 ▶ het risico dat u ons niet kunt terugbetalen;
 ▶ de verwachte opbrengst bij uitwinning van de 

Zekerheden; en 
 ▶ andere factoren of omstandigheden die voor ons 

belangrijk zijn.

14.3  Moet u aan een wederzijdse zekerhedenregeling 
meewerken?

Ontvangt u naast deze Leaseovereenkomst ook finan-
ciering van een andere ABN AMRO Vennootschap? Dan 
moet u, op ons verzoek, meewerken aan een wederzijdse 
zekerhedenregeling. Wij regelen dit in een aparte akte.

15.  Meerdere Lessees

15.1  Mogen wij iedere partij voor alle verplichtingen 
aanspreken (hoofdelijke aansprakelijkheid)?

Bent u samen met (een) andere partij(en) de Leaseover-
eenkomst met ons aangegaan? Dan is ieder van u afzon-
derlijk hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die 
zij afzonderlijk of samen aan ons hebben, nu of later, uit 
welke hoofde dan ook. De verplichtingen kunnen ontstaan 
uit uw Leaseovereenkomst maar ook op grond van een 
andere reden. Wij mogen aan ieder van u afzonderlijk vra-
gen om de alle verplichtingen van alle Lessees te betalen. Of 
een deel daarvan, bijvoorbeeld de verplichtingen van een 
afzonderlijke Lessee. Vragen wij u om aan ons te betalen? 
Dan moet u dat binnen de door ons aangegeven termijn doen. 

15.2  Van welke verweermiddelen en rechten doet u 
afstand?

Omdat u hoofdelijk aansprakelijk bent voor alle verplich-
tingen van de Lessees kunt u bepaalde verweermiddelen 
en rechten hebben. Hierbij doet u afstand van al deze 
verweermiddelen en rechten. Het kan zijn dat de rechter 
de afspraak dat wij u als hoofdelijk aansprakelijke mogen 
aanspreken voor alle verplichtingen van de Lessees als 
een borgtocht ziet. Daarom doet u ook afstand van alle 
verweermiddelen en rechten die u als borg heeft. U doet 
bijvoorbeeld als borg afstand van het recht op verrekening van 
de vordering van ons op u met een vordering van u op ons.

15.3  Welke afspraken gelden voor uw vorderingen uit 
regres en subrogatie?

Betaalt u aan ons onder uw hoofdelijke aansprakelijkheid? 
Dan zegt de wet dat daardoor onze rechten geheel of 

Mei 2022Blad 12 van 18    Algemene Voorwaarden Financiële en Operationele LeaseVe
rs

ie
 2

02
2.

01



gedeeltelijk op u kunnen overgaan (subrogatie) of dat u 
een vordering krijgt op de andere partijen (regresvordering). 
Wij maken de afspraak dat de wettelijke regeling over 
subrogatie en regres niet van toepassing is. 

Wij maken hierover de volgende afspraken met u. De 
wettelijke regeling over subrogatie en regresvorderingen 
is niet van toepassing. Subrogatie vindt niet plaats en er 
ontstaat geen regresvordering. 

In plaats van de wettelijke regeling over subrogatie en regres- 
vorderingen gelden tussen u en de andere lessees de vol-
gende afspraken over een vergoeding: Op het moment dat 
u hoofdelijke aansprakelijkheid met ons afspreekt ontstaat 
er voor u een vordering tot vergoeding op de andere Lessee. 
De hoogte van uw vordering tot vergoeding op een andere 
Lessee is gelijk aan de hoogte van de regresvordering die u 
op grond van de wet zou hebben gehad op die andere Lessee.
Maakt een andere Lessee niet langer deel uit van de 
Groep waartoe hij behoorde op het moment dat u hoof-
delijke aansprakelijkheid met ons afsprak? En hebben 
wij daar onze uitdrukkelijke toestemming voor gegeven? 
Dan is vanaf dat moment de hoogte van uw vordering tot 
vergoeding op die Lessee gelijk aan nul.

Zolang een andere Lessee volgens ons een schuld aan 
ons heeft of kan krijgen, mogen u en de andere Lessees 
geen andere afspraken met elkaar maken over regres, 
subrogatie of de vordering tot vergoeding. Dit zijn niet al-
leen schulden met betrekking tot de Leaseovereenkomst, 
maar ook andere schulden die u of de andere Lessees 
aan ons hebben, bijvoorbeeld in verband met andere 
producten of diensten die u of de andere Lessees van 
ons gebruiken of hebben gebruikt. Dit geldt niet als wij u 
op een eerder moment in een schriftelijk of elektronisch 
bericht laten weten dat dit wel mag.

15.4 Verpanding en achterstelling 
Voor alle vorderingen die u op anderen heeft in verband 
met uw hoofdelijke aansprakelijkheid en de hiervoor 
gemaakte afspraken tot vergoeding, geldt het volgende:
U moet de vorderingen aan ons verpanden. U geeft de 
vorderingen hierbij aan ons in pand. Wij doen hierbij 
mededeling van de pandrechten aan iedere Lessee. 
U geeft ons ook een volmacht om de vorderingen bij 
herhaling namens u aan onszelf te verpanden zo vaak 
als wij dat nodig vinden.

Eigenschappen van de vorderingen zijn dat zij:
 ▶ zijn achtergesteld bij alle vorderingen die wij op die 

andere partijen of anderen hebben of zullen hebben; en
 ▶ niet opeisbaar zijn en niet kunnen worden verrekend.

U mag geen betaling van de vordering ontvangen en 
andere lessees mogen de vorderingen niet betalen. U 
en de andere partijen mogen ook niets doen waardoor de 
vorderingen op een andere manier worden beperkt of teniet 
gaan. Ontvangt u toch een betaling van de vorderingen? 
Dan moet u dat bedrag meteen aan ons betalen. Wij mogen 
dat bedrag gebruiken om de schulden van u of andere les-
sees aan ons te betalen. Alles wat hiervoor is bepaald, geldt 
tot het moment waarop u en de andere partijen volgens ons 
geen schulden meer aan ons hebben en die ook niet meer 
zullen hebben. Dit zijn niet alleen schulden met betrekking 
tot de Leaseovereenkomst, maar ook andere schulden die 
u of de andere partijen aan ons hebben, bijvoorbeeld in 
verband met andere producten of diensten die u of de 
andere partijen van ons gebruiken of hebben gebruikt.

16.  Bijzonder beheer

16.1 Wanneer plaatsen wij u onder bijzonder beheer?
Wij kunnen u onder bijzonder beheer plaatsen wanneer wij:

 ▶ ons zorgen maken over de toekomst van uw onder-
neming; en/of 

 ▶ wij denken dat u uw Leasetermijnen niet meer aan ons 
kunt terugbetalen; en/of

 ▶ er sprake is van één of meer beëindigingsgronden die 
staan genoemd in artikel 19 van deze Algemene 
Leasevoorwaarden. 

 ▶ u bij een ABN AMRO Vennootschap onder bijzonder 
beheer wordt geplaatst.

Uw toestemming is daarvoor niet nodig. Als wij u onder 
bijzonder beheer plaatsen dan informeren wij u daarover 
en over de redenen die daaraan ten grondslag liggen.
 
16.2  Zijn aan de plaatsing onder bijzonder beheer kosten 

verbonden?
Het beheer van uw Leaseovereenkomst door bijzonder 
beheer is intensief. U betaalt daarom behandelingskosten. 
Wij zullen u over deze kosten informeren wanneer u onder 
bijzonder beheer wordt geplaatst. 

17.  Wanneer bent u in verzuim?

U bent in onmiddellijk verzuim als u een verplichting onder de 
Leaseovereenkomst of andere overeenkomst met ons niet 
nakomt. Wij hoeven u geen ingebrekestelling te sturen.
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18.   Tussentijdse beëindiging van de 
Leaseovereenkomst

18.1  Kunt u de Leaseovereenkomst tussentijds 
beëindigen?

U kunt de Leaseovereenkomst niet voor het einde van de 
Leaseperiode wijzigen of beëindigen. 

Wilt u de Leaseovereenkomst toch voor het einde van 
de Leaseperiode beëindigen? Dan moeten wij daarmee 
instemmen. U kunt ons een schriftelijk verzoek voor 
tussentijdse beëindiging sturen. Wij stemmen nooit in 
met uw verzoek als een van de gevallen van artikel 19 
zich voordoet.

18.2  Mag u de Leaseovereenkomst ontbinden of 
vernietigen?

U doet hierbij afstand van het recht de Leaseovereenkomst 
(geheel of gedeeltelijk) te ontbinden of te vernietigen.

18.3  Welke kosten zijn verbonden aan tussentijdse 
beëindiging van de Leaseovereenkomst?

Als wij instemmen met een tussentijdse beëindiging van de 
Leaseovereenkomst, sturen wij u een beëindigingsvoorstel. 
Als uitgangspunt geldt daarbij dat u aan ons moet betalen:

 ▶ de onbetaalde Leasetermijnen waarvan de betalings-
termijn is verstreken;

 ▶ alle toekomstige Leasetermijnen;
 ▶ eventuele vertragingsrente;
 ▶ kosten die wij hebben gemaakt;
 ▶ het bedrag van de Koopoptie of als geen Koopoptie in 

de Leaseovereenkomst is opgenomen, de Restwaarde.

Nadat u aan alle voorwaarden van het beëindigingsvoor-
stel heeft voldaan, wordt u eigenaar van het Object en is 
de Leaseovereenkomst beëindigd. Wij zullen afstand doen 
van door u gegeven Zekerheden.
Heeft u meerdere Leaseovereenkomsten bij ons? En 
heeft u Zekerheden aan ons gegeven? Dan kunnen wij de 
Zekerheden behouden ten behoeve van de andere Lease-
overeenkomsten als wij dat hebben afgesproken. 

19.   Tussentijdse beëindiging van de 
Leaseovereenkomst door ons

19.1  Wanneer mogen wij de Leaseovereenkomst 
tussentijds beëindigen?

Wij mogen de Leaseovereenkomst en/of Leasefaciliteit 
zonder rechterlijke tussenkomst voor het einde van de 
Leaseperiode beëindigen door deze geheel of gedeeltelijk 
op te zeggen wanneer één of meer van de volgende 
omstandigheden zich voordoet:

a.  Uw insolventie 
  Met betrekking tot u doet zich één of meer van de 

volgende situaties voor:
 i.   Een aanvraag of inwerkingtreding van: uw faillisse-

ment, (voorlopige) surseance van betaling,  
wettelijke schuldsaneringsregeling of een andere 
(pre-) insolventieregeling;

 ii.   U doet een mededeling aan de Belastingdienst dat 
u niet kunt voldoen aan een verplichting tot betaling 
van belasting of sociale verzekeringspremie (zoals 
premie voor de volksverzekering en de werknemers- 
verzekering);

 iii. U biedt een buitengerechtelijk akkoord aan.

b. Niet-nakoming van uw verplichtingen 
  U komt tegenover ons één of meer van de volgende 

verplichtingen niet op tijd en/of niet behoorlijk na:
 i.   Een verplichting van u met betrekking tot de Lease-

overeenkomst, zoals:
 ▶ Een betalingsverplichting;
 ▶ Een financiële ratio; of
 ▶ Een informatieverplichting.

 ii.   Een andere verplichting van u, zoals:
 ▶ Een verplichting uit een andere (Lease)overeen-
komst of met betrekking tot de financierings-
overeenkomst en alle bijbehorende documenten 
die verband houden met uw commercial finance 
financiering bij ons; 

 ▶ Een verklaring van u dat u ergens voor instaat of 
die materieel die strekking heeft, bijvoorbeeld 
een verklaring dat u een bevoegdheid heeft of 
dat een handeling binnen  uw statutaire doel 
past en/of in uw (vennootschappelijke) belang is.

c. Probleem met Zekerheden
  Met betrekking tot de Zekerheden doet zich één of 

meer van de volgende situaties voor:
 i.   De Zekerheid wordt niet tijdig en/of behoorlijk 

gesteld of er is redelijke grond voor twijfel aan het 
tijdig en/of behoorlijk stellen daarvan.

 ii.   De Zekerheid blijkt niet (meer) volledig geldig, 
afdwingbaar en zonder beperkingen uitoefenbaar 
of er is redelijke grond voor twijfel aan de blijvende 
geldigheid, afdwingbaarheid en uitoefenbaarheid 
van de Zekerheid of de dekkingswaarde neemt af 
of dreigt af te nemen.  

    Hieronder vallen in ieder geval de volgende situaties:
   a.   Betwisting van onze Zekerheid: een wijziging 

in het toepasselijke recht of de uitleg daarvan 
waardoor onze Zekerheid (mogelijk) nadelig 
wordt beïnvloed.

   b.  Bij borgtocht, garantie of hoofdelijke verbonden-
heid: opzegging, beëindiging of betwisting door 
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de borg of garant van (een deel) van zijn of haar 
verplichtingen met betrekking tot de borgtocht of 
garantie.

   c.   Inbeslagneming, uitoefening retentierecht, 
verlies, beschadiging of tenietgaan van (een  
deel van) het verpande goed.

 iii.   Een verplichting of voorschrift met betrekking 
tot de Zekerheid wordt niet tijdig en/of behoorlijk 
nageleefd. Voorbeelden van deze verplichtingen of 
voorschriften zijn:

   a.   Een afspraak dat een goed voldoende moet zijn 
verzekerd;

   b.  Wet- en regelgeving waarvan de eigenaar, 
gebruiker of beheerder van het verbonden goed 
verbonden is;

   c.   Een verplichting waaraan een borg, garant of 
hoofdelijk verbondene in verband met de borg-
tocht, garantie of hoofdelijke verbondenheid 
aan moet voldoen.

 iv.   Met betrekking tot een ander die voor (een gedeelte 
van) uw Schuld zekerheid heeft gesteld of moet 
stellen:

   a.   De ander geeft ons redelijke grond voor twijfel 
aan de normale en ongestoorde nakoming van 
de met hem of haar gemaakte afspraken over 
de gestelde of te stellen zekerheid.

   b.  De ander voldoet tegenover ons of tegenover 
een ander niet op tijd en/of niet behoorlijk aan 
een eigen verplichting uit een krediet of garantie 
of geeft redelijke grond om aan te nemen dat 
dit het geval zal zijn;

   c.   De ander raakt in een situatie zoals met betrek-
king tot u is beschreven in dit artikel onder a, e, 
f, g of h.

d. Koopovereenkomst of aankoopovereenkomst
  De Koopovereenkomst of aankoopovereenkomst 

wordt ontbonden, vernietigd, nietig verklaard of 
anderszins tussentijds beëindigd.

e. Niet-uitoefenbaarheid van recht of bevoegdheid 
  Een recht of bevoegdheid van ons met betrekking tot 

(onder meer) de Leaseovereenkomst is niet (meer) 
volledig geldig, afdwingbaar en zonder beperkingen 
uitoefenbaar of er is redelijke grond voor twijfel aan die 
geldigheid, afdwingbaarheid en uitoefenbaarheid. Dit 
kan zich bijvoorbeeld voordoen door betwisting of 

  wijziging in het toepasselijke recht of de uitleg daarvan.

f. Schending wet- en regelgeving
 i.   U schendt wet- en/of regelgeving die op uw rechts-

vorm, onderneming, beroep, bedrijf of activiteiten 
van toepassing is, zoals belasting-, milieu-, toe-

zichts- of sanctiewetgeving of strafwetgeving.
 ii.   U bent het onderwerp van sancties die van toepas-

sing zijn op u of ons. Of u verricht of bent direct of 
indirect betrokken bij een handeling waardoor u of 
wij sancties (kunnen) overtreden die van toepas-
sing zijn op u of ons.

g. Schadelijke relatie
  Wij hebben een redelijke grond om aan te nemen dat 

onze relatie met u schadelijk voor ons of onze reputa-
tie is of zal worden. Hieronder vallen in ieder geval de 
volgende situaties:

 i.   Er bestaat een redelijke grond voor twijfel aan de 
moraliteit of integriteit van u, uw vertegenwoordi-
ger(s) of uw uiteindelijk belanghebbende(n).

 ii.   U maakt misbruik of laat misbruik maken van bij 
ons afgenomen dienstverlening.

 iii.   Wij komen op een voor ons schadelijke manier in 
de publiciteit als gevolg van onze relatie met u.

 iv.   U voldoet niet langer aan de eisen die wij stellen 
aan klantacceptatie.

 
h.  Twijfel over normale en ongestoorde nakoming/

uitvoering
  Wij hebben een redelijke grond voor twijfel aan de normale 

en ongestoorde nakoming door u van de afspraken die 
wij met u in de Leaseovereenkomst of over een ander 
van ons afgenomen product of dienst hebben gemaakt.

 Hieronder vallen in ieder geval de volgende situaties:
 i.   Aanzienlijke toename van ons kredietrisico, dat 

bijvoorbeeld blijkt uit:
   a.    Verslechtering van uw financiële positie of van 

de Groep waarvan u deel uitmaakt, uw risico-
profiel, de verhouding tussen onze zekerheden- 

       positie en uw bestaande of toekomstige beta-
lingsverplichtingen op grond van de Leaseover-
eenkomst of van onze verhaalsmogelijkheden.

   b.  Verslechtering van uw kapitaalpositie (voorbeel-
den: inkoop van eigen aandelen, ontheffing van 
aandeelhouders van hun volstortingsverplichting, 
terugbetaling op aandelen).

 ii.    Met betrekking tot het Object: executoriaal beslag, 
een niet binnen 30 dagen eindigend conservatoir 
beslag, retentierecht, beschadiging of onteigening.

 iii.  Het gebruik van de Leaseovereenkomst voor een 
ander doel dan objectfinanciering of redelijk grond 
voor twijfel daaraan;

 iv.  Met betrekking tot (een deel van) uw activiteiten 
(bijvoorbeeld uw onderneming, beroep, of bedrijf):

   a.    Verplaatsing naar het buitenland, beëindiging, 
vervreemding, verhuur of een ingrijpende 
verandering, of een besluit dat gericht is op een 
van die gebeurtenissen.
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   b.  Beperking van de mogelijkheid tot uitoefening, 
waaronder in ieder geval: het einde van een 
noodzakelijke bevoegdheid, vergunning, licentie 
of inschrijving.

 v.    Het niet tijdig en/of niet behoorlijk nakomen door 
u van een (betalings-)verplichting tegenover een 
ander in verband met een krediet of zekerheid.

 vi.  Een andere kredietverstrekker heeft een grond om 
een aan u verstrekt krediet vervroegd op te eisen.

 vii.  Een (besluit tot) wijziging of beëindiging van:
  a.  Uw rechtsvorm, zetel of vennootschappelijke 

structuur of die van de Groep waar u onderdeel van 
bent, door bijvoorbeeld fusie, splitsing, ontbinding, 
liquidatie, omzetting of overname of toetreding of 
uittreding van één of meer maten of vennoten;

 b.  De economische of juridische eigendom of zeggen-
schap (direct of indirect) over u, uw onderneming 
of activiteiten of de realisering van uw doel; of

  c.  Uw statuten of reglementen of uw maatschaps- of 
vennootschapscontract; tenzij u onze voorafgaande 
uitdrukkelijke toestemming voor de wijziging of 
beëindiging heeft ontvangen.

viii.  Schending door u van uw statuten of reglementen of 
uw maatschaps- of vennootschapscontract.

ix.  Wij hebben een redelijke grond voor twijfel aan de 
(ondernemers/management)capaciteiten  van uw 

 bestuurders/wettelijke vertegenwoordigers.
x.  Bij een Leaseovereenkomst met meer dan één 
  Lessee: een andere Lessee beëindigt (een deel) van 

de Leaseovereenkomst.

i. Ander rechtstelsel
  Een situatie onder een ander rechtstelsel die vergelijk-

baar is met een situatie onder a tot en met g.

j. Situaties van anderen die bij u betrokken zijn
  Een vennootschap of onderneming die een controlerend 

belang in u heeft of waarvan de gegevens in uw 
  geconsolideerde balans zijn opgenomen, verkeert in 

een situatie zoals voor u is beschreven onder a t/m h.

  U moet ons onmiddellijk informeren als één van boven- 
  staande omstandigheden zich voordoet of als u verwacht 

dat één van deze omstandigheden zich gaat voordoen.

19.2  U moet ons meteen informeren als er sprake is of 
kan zijn van een beëindigingsgrond

Is er sprake van één of meer van de beëindigingsgronden die 
staan genoemd in artikel 19 van deze Algemene Lease-
voorwaarden en/of de Leaseovereenkomst? Of kunnen 
deze ontstaan? 
Dan moet u ons meteen hierover informeren met vermel-
ding van de aanleiding en de mogelijke gevolgen van de 

situatie. U zorgt ervoor dat wij deze informatie kunnen 
controleren en geeft aan ons de informatie die voor die 
controle nodig of nuttig is.

19.3  Wat zijn de gevolgen van de tussentijdse 
beëindiging van de Leaseovereenkomst?

De tussentijdse beëindiging van de Leaseovereenkomst 
op basis van artikel 19 heeft de volgende gevolgen:

 ▶ U mag het Object niet meer gebruiken;
 ▶ U moet het Object onmiddellijk aan ons afgeven als wij 

daar om vragen. U heeft niet het recht om het afgeven 
op te schorten en doet afstand van uw retentierecht. 
De kosten van het afgeven van het Object zijn voor uw 
rekening;

 ▶ U moet ons een onmiddellijk opeisbare schade-
vergoeding betalen. 

Bij een Operationele Lease is de schadevergoeding gelijk 
aan het totaal van:

 ▶ Alle Leasetermijnen, die u nog niet heeft betaald, 
waarvan de betalingstermijn al is verstreken;

 ▶ Alle toekomstige Leasetermijnen over de in de 
Leaseovereenkomst afgesproken Leaseperiode;

 ▶ De incassokosten;
 ▶ De vertragingsvergoeding volgens artikel 12 van deze 

Algemene Leasevoorwaarden; en
 ▶ Alle door ons gemaakte kosten die betrekking hebben 

op de terugname, opslag, verkoop of herinzet van het 
Object.

Bij een Financiële Lease is de schadevergoeding gelijk aan 
het totaal van:

 ▶ Alle Leasetermijnen, die u nog niet heeft betaald, 
waarvan de betalingstermijn al is verstreken;

 ▶ Alle toekomstige Leasetermijnen over de in de 
Leaseovereenkomst afgesproken Leaseperiode;

 ▶ Het bedrag van de Koopoptie;
 ▶ De incassokosten;
 ▶ De vertragingsvergoeding volgens artikel 12 van deze 

Algemene Leasevoorwaarden; en
 ▶ Alle door ons gemaakte kosten die betrekking hebben 

op de terugname, opslag, verkoop of herinzet van het 
Object. 

De opbrengst van de verkoop van het Object die aan ons 
toekomt brengen wij in mindering op de schadevergoeding.

Als de daadwerkelijke schade hoger is, mogen wij deze 
ook bij u in rekening brengen.

Wanneer u alle bedragen die u aan ons moet betalen als 
gevolg van de beëindiging van de Leaseovereenkomst 
onherroepelijk heeft voldaan, eindigt het deel van de 
Leaseovereenkomst waar de opzegging betrekking op had.
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20.  Overige afspraken

20.1 Hebben wij een zorgplicht?
Wij hebben een zorgplicht. Wij zijn bij onze dienstverlening 
zorgvuldig en houden hierbij zo goed mogelijk rekening 
met uw belangen. Dit doen wij op een manier die aansluit 
bij de aard van onze dienstverlening. Deze belangrijke 
regel geldt altijd. Andere regels in de Leaseovereenkomst 
kunnen dit niet veranderen. Wij streven naar begrijpelijke 
producten en diensten. Ook streven wij naar begrijpelijke 
informatie over die producten en diensten en de risico’s ervan.

20.2 Heeft u een zorgplicht?
U heeft ook een zorgplicht. U bent zorgvuldig tegenover ons 
en houdt zo goed mogelijk rekening met onze belangen. U 
werkt eraan mee dat wij onze dienstverlening correct kun-
nen uitvoeren en aan onze verplichtingen kunnen voldoen. 
Dit zijn niet alleen onze verplichtingen tegenover u, maar 
bijvoorbeeld ook verplichtingen die wij in verband met 
onze dienstverlening aan u hebben tegenover toezichthou-
ders, fiscale of andere (nationale, internationale) autoritei-
ten. Als wij daarom vragen geeft u ons de informatie en 
documentatie die wij daarvoor nodig hebben. Als het u 
duidelijk moet zijn dat wij die informatie of documentatie 
nodig hebben, geeft u die uit uzelf. U mag geen misbruik 
van onze dienstverlening aan u (laten) maken. Denkt u bij 
misbruik bijvoorbeeld aan strafbare feiten of activiteiten 
die schadelijk zijn voor ons of onze reputatie of die de wer-
king en betrouwbaarheid van het financiële stelsel kunnen 
schaden. U en de Groep waar u onderdeel van bent 
moeten in alle opzichten voldoen aan alle toepasselijke 
wet- en regelgeving (bijvoorbeeld belasting, milieu, 
toezicht- of sanctiewetgeving, of strafwetgeving).

20.3 Bevoegdheid
U verklaart en staat er tegenover ons voor in dat:

 ▶ u bevoegd bent tot het maken van de afspraken in de 
Leaseovereenkomst;

 ▶ u bevoegd bent alle afspraken die daarin staan na te 
komen;

 ▶ als u een rechtspersoon bent, het aangaan van de 
afspraken in de Leaseovereenkomst binnen uw 
statutaire doel valt en dat deze afspraken in het (ven-
nootschappelijke) belang van uw rechtspersoon zijn;

 ▶ als u een vennootschap onder firma, maatschap of 
commanditaire vennootschap bent, het aangaan van 
de afspraken binnen het doel van uw samenwerkings-
overeenkomst valt en dat de afspraken in het belang 
van de samenwerking zijn; en

 ▶ de afspraken in de Leaseovereenkomst geldig en 
afdwingbaar zijn.

20.4 Werkingsomvang
U en wij verklaren dat uitsluitend deze Algemene Lease-
voorwaarden tussen ons van toepassing zullen zijn met 
betrekking tot de invulling en uitvoering van de Leaseover-
eenkomst. Afspraken, die afwijken van de Leaseovereen-
komst en deze voorwaarden, zijn niet bindend, tenzij deze 
nadrukkelijk door ons schriftelijk zijn bevestigd.

20.5 Onoverdraagbaarheidsbeding
Uw rechten en vorderingen uit de Leaseovereenkomst en 
het eigendom van het Object zijn niet overdraagbaar, tenzij 
wij vooraf schriftelijk toestemming hebben gegeven. Een 
overdracht of verpanding in strijd met deze bepaling is op 
grond van artikel 83 lid 2 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek 
niet geldig. Dat betekent dat de overdracht of verpanding 
nooit heeft plaatsgevonden.

20.6  Mogen wij de Leaseovereenkomst overdragen of 
bezwaren?

Wij mogen onze rechten, verplichtingen en vorderingen 
uit de Leaseovereenkomst bezwaren of geheel of voor 
een deel op een ander doen overgaan. Dit kunnen wij 
doen door verpanding, herverpanding, cessie, contracts-
overneming, schuldoverneming, risicoparticipatie of op 
een andere manier. U stemt hiermee vooraf in en verleent 
vooraf hieraan uw medewerking. Vragen wij aan u om 
handelingen te verrichten die volgens ons nodig zijn voor 
de overgang van onze rechten en verplichtingen uit de 
Leaseovereenkomst? Dan moet u hieraan meewerken. 
Is er sprake van contractsoverneming? Dan komt deze tot 
stand op het moment dat u door ons over de contracts-
overneming bent geïnformeerd. Noemt deze kennisgeving 
een latere ingangsdatum? Dan geldt die datum als moment 
waarop de contractsoverneming tot stand komt. 
Als wij overwegen om onze rechten en verplichtingen uit 
de Leaseovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan een 
ander te doen overgaan, kan het noodzakelijk zijn dat we 
ook persoonsgegevens doorgeven aan anderen. Dit doen 
we volgens ons privacy statement. Dit privacy statement 
is te vinden op onze website (abnamrolease.com/neder-
land/privacystatement). U brengt deze verklaring onder de 
aandacht van de relevante personen binnen of gerelateerd 
aan uw organisatie, bijvoorbeeld directeuren, aandeelhou-
ders of uiteindelijk belanghebbende(n).

20.7 Elektronische handtekening
Wij mogen u vragen om documentatie door middel van 
een door ons aangewezen elektronische handtekening te 
ondertekenen. U gaat er mee akkoord dat deze elektroni-
sche handtekening dezelfde rechtsgevolgen heeft als een 
handgeschreven handtekening. U gaat veilig om met het 
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middel waarmee u elektronisch ondertekent om te voor-
komen dat uw handtekening wordt misbruikt. Als u denkt 
dat iemand uw elektronische handtekening kan misbruiken 
of heeft misbruikt, waarschuwt u ons meteen. Documenten 
die u door middel van een elektronische handtekening 
ondertekent moet u zelf voor toekomstig gebruik opslaan of 
printen. Gebruikt u een elektronische handtekening in een 
andere vorm dan wij hebben aangewezen? Dan mogen 
wij die elektronische handtekening weigeren. Bijvoorbeeld 
omdat deze niet het veiligheidsniveau heeft dat wij nodig 
vinden. Dit geldt ook voor elektronische handtekeningen 
die u gebruikt voor het ondertekenen van documenten.

20.8 Geen rechtsverwerking
Het kan voorkomen dat wij nalaten u te vragen een of 
meerdere van uw verplichtingen onder de Leaseovereen- 
komst na te komen. Het kan ook voorkomen dat wij 
nalaten gebruikt te maken van onze rechten onder de 
Leaseovereenkomst. Daarmee vervalt die verplichting voor 
u niet. Wij kunnen ook later deze rechten nog uitoefenen.

20.9 Retentierecht
U moet het Object onmiddellijk aan ons afgeven als wij 
daar om vragen. U mag dit niet weigeren. U doet afstand 
van uw retentierecht. Ook staat u er voor in dat een ander 
zich niet op een retentierecht kan beroepen.

20.10  Goederenkrediet
Als de bepalingen over goederenkrediet van boek 7 titel 
2B van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn op de 
Leaseovereenkomst, geldt dat alleen de bepalingen van 
dwingend recht van toepassing zijn. Alle andere zijn niet 
van toepassing. Dwingend recht is het recht waarvan u en 
wij niet kunnen afwijken.

20.11  Wat gebeurt er als er een verschil is ontstaan 
tussen uw administratie en onze administratie? 

Er kan een verschil ontstaan tussen uw administratie en 
onze administratie. Onze administratie is dan leidend. Wij 
sturen u een kopie van onze administratie als u hierom 
vraagt. Kunt u bewijzen dat uw administratie juist is? Dan 
passen wij onze administratie aan.

20.12 Voor welke schade zijn wij aansprakelijk?
Zijn wij onze verplichtingen uit de Leaseovereenkomst of 
een andere overeenkomst tegenover u niet nagekomen? 
En heeft u daardoor schade geleden? Dan zijn wij alleen 
aansprakelijk als onze niet-nakoming is veroorzaakt door 
opzet of bewuste roekeloosheid. In dat geval zijn wij aan-
sprakelijk tot maximaal het bedrag van de directe schade 
die u heeft geleden. Wij zijn nooit aansprakelijk voor 
indirecte schade of gevolgschade;

20.13 Welk recht is van toepassing?
Op deze Algemene voorwaarden Financiële Lease en 
Operationele Lease en de Leaseovereenkomst is 
Nederlands recht van toepassing, tenzij daarin door ons 
ander recht van toepassing is verklaard. Deze rechtskeuze 
geldt ook voor geschillen die uit de Leaseovereenkomst 
voortvloeien of in verband daarmee ontstaan.

21.  Klachten en geschillen

21.1 Heeft u een klacht?
Wij vinden het belangrijk dat u tevreden over onze dienst-
verlening bent. Daarom horen wij het graag als u een klacht 
heeft. Wij zoeken altijd naar een passende oplossing. U kunt 
uw klacht melden bij uw relatie manager, via het email-
adres klachten@abnamroabf.com of via onze website.

Op onze website abnamrolease.com/nederland/contact/
heeft-u-een-klacht/ vindt u meer informatie over onze 
klachtenprocedure. Hier vindt u ook informatie over wat u 
kunt doen als u het niet eens bent met onze afhandeling 
van uw klacht.

21.2 Welke rechter is bevoegd?
Ontstaat er een geschil over de Algemene Leasevoorwaar-
den of de Leaseovereenkomst? Dan is alleen de rechter in 
Amsterdam bevoegd om over dat geschil te oordelen. Dit 
geldt ook voor geschillen die uit de Leaseovereenkomst 
voortvloeien of in verband daarmee ontstaan. Daarnaast 
mogen wij er ook voor kiezen om het geschil te laten 
beoordelen door een andere rechter in Nederland of in het 
buitenland. Dit geldt niet voor u.

ABN AMRO Asset Based Finance N.V.

Beneluxlaan 1010

3526 KK Utrecht

Postbus 3171

3502 GD Utrecht

T +31 (0)88 5000 200

E info@abnamroabf.com 

W abnamrolease.com 

KvK 30099465

Bank  ABN AMRO NL96ABNA0424677733

Btw NL006053713B01
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