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Algemene Voorwaarden Operationele Lease 

Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor de Leaseovereenkomst 

de volgende Algemene Voorwaarden. 

 

Artikel 1 Leaseovereenkomst; Object; eigendom 

1. ABN AMRO Asset Based Finance N.V., h.o.d.n. ABN AMRO Lease, statutair gevestigd 

te Utrecht, handelsregister nummer 30099465, en de Cliënt hebben een leaseovereenkomst 

gesloten op grond waarvan ABN AMRO Lease aan de Cliënt het in de leaseovereenkomst 

gespecificeerde object, hierna te noemen: “het Object”, in gebruik ter beschikking stelt 

gelijk de Cliënt het Object in gebruik neemt voor de overeengekomen periode en tegen de 

overeengekomen periodieke betalingen.  

2. Zowel het Object als de desbetreffende leverancier van het Object zijn door de Cliënt zelf 

gekozen. ABN AMRO Lease zal de koopprijs van het Object aan de leverancier voldoen. 

Na eigendomsoverdracht van het Object door de leverancier aan ABN AMRO Lease, zal 

ABN AMRO Lease het Object aan de Cliënt in gebruik geven. ABN AMRO Lease blijft 

eigenares van het Object. De Cliënt houdt het Object voor ABN AMRO Lease onder zich. 

Aan ABN AMRO Lease komen evenwel alle fiscale rechten met betrekking tot het Object 

toe. De Cliënt zal zich onthouden van elke aanspraak op de fiscale rechten. De Cliënt zal 

derhalve afschrijving op het Object achterwege laten. 

3. Indien het Object een gekentekend voertuig betreft, zal de Cliënt er zorg voor dragen dat 

ABN AMRO Lease in het bezit wordt gesteld van de 9-cijferige tenaamstellingscode. 

ABN AMRO Lease behoudt zich het recht voor om een verstrekkingsvoorbehoud voor de 

tenaamstellingscode toe te passen. 

 

Artikel 2 Aflevering en installatie 

1. Alle kosten welke samenhangen met het transport, de aflevering en de installatie van het 

Object bij de Cliënt, zijn voor rekening en risico van de Cliënt. Indien bij aflevering 

vertraging ontstaat, kan de Cliënt daaraan geen aanspraak tegenover ABN AMRO Lease 

ontlenen. 

2. Na aflevering door de leverancier wordt de Cliënt geacht het Object in goede staat te 

hebben ontvangen, geen gebrek te hebben geconstateerd en vastgesteld te hebben dat het 

Object voldoet aan de omschrijving van het Object als vermeld in de leaseovereenkomst. 

De Cliënt is gehouden alle voorzieningen te treffen die nodig zijn voor de gebruiksklare 

aflevering en installatie van het Object door de leverancier(s). ABN AMRO Lease is niet 

aansprakelijk in gevallen van het eventueel achterwege blijven van enige (deel)levering, 

vertragingen in de aflevering, noch voor eventuele schade veroorzaakt bij aflevering en/of 

installatie van het Object. Indien de Cliënt bij aflevering van oordeel is dat het geleverde 

niet aan de omschrijving voldoet, of indien zich later een verborgen gebrek of vermeend 

verborgen gebrek in het Object openbaart, zal ABN AMRO Lease op verzoek alsook voor 

rekening en risico van de Cliënt aanspraken bij de leverancier doen gelden. 

 

Artikel 3 Plaatsing van het Object; recht van toegang 

1. De Cliënt zal het Object plaatsen en uitsluitend gebruiken in of op het door de Cliënt voor 

zijn bedrijfsuitoefening gebruikte gebouw of terrein. Dit geldt niet voor een Object 

waarvan op grond van zijn speciale aard geen vaste gebruiksplaats kan worden 

vastgesteld. De Cliënt staat er voor in dat het Object op geen enkele wijze zodanig met 

enige roerende of onroerende zaak wordt verbonden dat natrekking, vermenging of 

zaaksvorming kan plaatsvinden, noch dat het Object een bestanddeel kan gaan vormen van 

een andere zaak. Indien het Object door natrekking, bestemming of anderszins in 

juridische zin onroerend kan worden, garandeert de Cliënt ABN AMRO Lease dat 

mogelijke rechten van de Cliënt dan wel derden niet het Object zullen raken. 

2. De Cliënt zal ABN AMRO Lease op haar verzoek terstond informeren omtrent de plaats 

waar het Object zich bevindt. De Cliënt is niet gerechtigd het Object zonder voorafgaande 

schriftelijk toestemming van ABN AMRO Lease naar het buitenland te verplaatsen, tenzij 

het een Object betreft dat niet bestemd is om doorgaans op een vaste plaats te worden 

gebruikt. 

3. De Cliënt zal te allen tijde aan ABN AMRO Lease of aan haar gemachtigde de 

gelegenheid bieden het Object te inspecteren en deze daartoe zonodig zijn bedrijfsruimte 

laten betreden, alsmede tevens inzage verschaffen in alle documenten die betrekking 

hebben op het Object. Ingeval zich een omstandigheid voordoet als vermeld in artikel 12 

lid 1 van deze Algemene Voorwaarden zal ABN AMRO Lease gerechtigd zijn het Object 

tot zich te nemen. De Cliënt zal ABN AMRO Lease of de door ABN AMRO Lease 

aangewezen personen in een zodanig geval toelaten tot de plaats of het gebouw waar het 

Object zich bevindt. 

 

Artikel 4 Gebruik en onderhoud 

1. De Cliënt zal het Object deskundig en in overeenstemming met de te dier zake bestaande 

wetten, verordeningen, etc. gebruiken voor het doel waarvoor het is bestemd en ingericht 

en uitsluitend ten behoeve van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. De Cliënt zal het 

Object in goede staat van werking en onderhoud doen houden en zo nodig zorgen voor 

herstel, alles op zijn kosten. De Cliënt is ervoor verantwoordelijk dat steeds deskundig 

personeel het Object gebruikt, onderhoudt en herstelt. Indien de Cliënt het Object niet naar 

behoren onderhoudt of laat onderhouden, is ABN AMRO Lease gerechtigd dit door (een) 

derde(n), door ABN AMRO Lease aan te wijzen, te laten uitvoeren, op kosten van de 

Cliënt. In voorkomende gevallen zal ABN AMRO Lease zoveel mogelijk voorafgaand 

overleg plegen met de Cliënt. De Cliënt zal onderdelen laten vervangen, wanneer zulks 

noodzakelijk is. Na aanbrenging worden en blijven deze onderdelen het eigendom van 

ABN AMRO Lease, onverminderd het recht van ABN AMRO Lease te verlangen dat het 

Object op kosten van de Cliënt weer in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht. De 

Cliënt zal voorts zorg dragen voor een doelmatige beveiliging van het Object tegen brand, 

diefstal en beschadiging. De Cliënt is niet gerechtigd veranderingen in of aan het Object 

aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO Lease. 

2. In het geval dat de Cliënt het Object door storingen of welke andere oorzaak dan ook niet 

kan gebruiken, heeft de Cliënt niet het recht zijn betalingen aan ABN AMRO Lease op te 

schorten of te staken, ontbinding van de leaseovereenkomst te verkrijgen, dan wel op 

enigerlei wijze schadevergoeding aan ABN AMRO Lease te vragen. Indien de leverancier, 

dan wel de partij waarmee de Cliënt een onderhoudsovereenkomst heeft gesloten, enige 

garantie en/of onderhoudsverplichting niet nakomt, is dat voor rekening en risico van de 

Cliënt. 

 

Artikel 5 Verbod van verhuur 

De Cliënt is niet gerechtigd het Object te verpanden of anderszins te bezwaren. Evenmin mag 

de Cliënt het Object verhuren of op enigerlei andere wijze aan derden in gebruik geven 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO Lease. 

 

Artikel 6 Beslag en maatregelen van derden 

Indien derden ten opzichte van het Object rechten willen doen gelden of maatregelen treffen, 

zal de Cliënt ABN AMRO Lease daarvan terstond op de hoogte brengen en die derden 

terstond doen blijken van de eigendom van ABN AMRO Lease. Indien het Object door 

maatregelen van derden uit de macht van de Cliënt mocht geraken, zal Cliënt ABN AMRO 

Lease daarvan binnen 24 uur in kennis stellen en zo nodig zelf voorzieningen daartegen 

treffen. ABN AMRO Lease zal voor de bescherming van haar rechten alle door haar nodig 

geoordeelde maatregelen eventueel ten name van de Cliënt kunnen treffen. De kosten van die 

maatregelen zullen voor rekening van de Cliënt zijn en op eerste verzoek aan ABN AMRO 

Lease moeten worden voldaan.  

 

Artikel 7 Verzekering, verlies en schade 

1. De Cliënt zal zelf op zijn kosten alle verzekerbare risico’s met betrekking tot het Object 

verzekeren. De Cliënt houdt deze risico’s gedurende de gehele looptijd van de 

leaseovereenkomst gedekt door middel van een verzekering, af te sluiten op condities en 

bij verzekeraars ten genoegen van ABN AMRO Lease. De Cliënt legt ten bewijze dat 

zulks is geschied aan ABN AMRO Lease een schriftelijke bevestiging van de 

verzekeraar(s) over. De Cliënt zal onverwijld, indien ABN AMRO Lease daartoe een 

verzoek doet, door het overleggen van premiekwitanties of andere bescheiden aantonen 

aan zijn premieverplichtingen jegens de verzekeraar(s) te hebben voldaan. Op verzoek van 

ABN AMRO Lease zal de Cliënt haar de polissen van de verzekering ter inzage geven. De 

Cliënt dient ABN AMRO Lease als medeverzekerde in de polis te laten opnemen, zonder 

dat ABN AMRO Lease premieplichtig is of door verzekeraars voor kosten kan worden 

aangesproken. 

Als clausules dienen in de polis te worden vermeld: 

- “Schadepenningen ter zake van schade worden uitgekeerd aan ABN AMRO Lease, 

tenzij deze schriftelijk machtigt tot rechtstreekse uitbetaling aan de andere verzekerde.” 

- “Eventuele Wettelijke Aansprakelijkheid van ABN AMRO Lease betreffende het 

verzekerde Object is mede gedekt.” 

- “De dekking kan niet met werking tegenover ABN AMRO Lease beperkt of beëindigd 

worden zonder mededeling van het voornemen hiertoe aan ABN AMRO Lease.” 

De Cliënt verplicht zich alle in de verzekeringsovereenkomst gestelde voorwaarden stipt 

na te komen. Nalatigheid in dit opzicht maakt hem aansprakelijk jegens ABN AMRO 

Lease. 

2. Bij verlies van het Object, dan wel een zodanige beschadiging dat het Object naar het 

oordeel van de door de assuradeuren benoemde expert niet herstelbaar is, zal de 

leaseovereenkomst eindigen. Alsdan zal de Cliënt aan ABN AMRO Lease verschuldigd 

zijn alle resterende leasetermijnen die de Cliënt aan ABN AMRO Lease verschuldigd zou 

zijn bij normale expiratie van de leaseovereenkomst alsook het bedrag van de koopoptie, 

dan wel indien geen koopoptie met de Cliënt was overeengekomen, een door ABN AMRO 

Lease vast te stellen restwaarde per ultimo van de vaste leaseperiode bij normale 

beëindiging. ABN AMRO Lease zal echter op het totaal door de Cliënt verschuldigde 

bedrag in mindering brengen het door de assuradeuren aan ABN AMRO Lease uit te keren 

bedrag, een en ander na aftrek van eventueel door ABN AMRO Lease gemaakte kosten. 

Indien de door ABN AMRO Lease van de assuradeuren ontvangen uitkering hoger mocht 

zijn dan het door de Cliënt verschuldigde totaalbedrag, vermeerderd met de eventueel door 

ABN AMRO Lease te maken kosten, zal ABN AMRO Lease het meerdere aan de Cliënt 

doen toekomen. 

3. Indien de Cliënt en ABN AMRO Lease in de leaseovereenkomst zijn overeengekomen dat 

ABN AMRO Lease, in afwijking van het bovenstaande, het Object zal verzekeren, geldt 

het navolgende: ABN AMRO Lease zal het Object doen verzekeren tegen WA en 

cascorisico’s bij een assuradeur ter keuze van ABN AMRO Lease. Het eigen risico per 

schadegeval is voor rekening van Cliënt evenals andere schaderisico’s waarvoor de 

verzekering geen dekking biedt. De Cliënt is verplicht alle in de 

verzekeringsovereenkomst genoemde voorwaarden stipt na te komen. De voorwaarden 

van de verzekering liggen ter inzage ten kantore van ABN AMRO Lease. ABN AMRO 

Lease zal gedurende de looptijd van de overeenkomst gerechtigd zijn verhoging van 

verzekeringspremies en andere verzekeringskosten aan de Cliënt door te berekenen. Indien 

de assuradeur in verband met het schadeverloop of om welke andere reden dan ook de 

premie of het eigen risico verhoogt, zal deze vanaf de datum van verhoging voor rekening 

van de Cliënt zijn. Indien de assuradeur om welke reden dan ook tot opzegging of 

beëindiging van de verzekering overgaat, zullen alle verzekerbare risico’s met betrekking 

tot het Object vanaf het moment van opzegging of beëindiging voor rekening van de 

Cliënt zijn. 

4. ABN AMRO Lease aanvaardt, tenzij enige schade onomstotelijk in haar risicosfeer ligt, 

geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade en/of kosten ook aan de zijde van de 

Cliënt ten gevolge van enig defect en/of schade aan het Object en/of derden. Cliënt 

vrijwaart ABN AMRO Lease voor alle aanspraken van derden terzake van schade ten 

gevolge van de installatie, het vervoer, gebruik, onderhoud, enz. van het Object, alsmede 

voor alle (gevolg) schade, ten gevolge van enig defect en/of schade aan het Object, 

geleden door Cliënt en/of derden, waaronder begrepen het (bedienend) personeel van de 

Cliënt. 

5. ABN AMRO Lease is tot geen enkele vrijwaring van of schadevergoeding aan Cliënt 

gehouden met betrekking tot ondeugdelijke prestatie, onrechtmatige daad, dwaling, 

bedrog, bedreiging, misbruik van omstandigheden, uitwinning of anderszins. Evenmin 

geeft ABN AMRO Lease enige waarborg voor de toestand, geschiktheid tot enig doel, of 

de hoedanigheid van het Object. Cliënt staat er jegens ABN AMRO Lease voor in dat het 

Object overeenkomt dan wel in overeenstemming blijft met de specificaties van de 

koopovereenkomst. Telkens wanneer zich één van bovenbedoelde omstandigheden 

voordoet, zal de Cliënt hiervan terstond melding doen aan ABN AMRO Lease. 
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Artikel 8 Garantie 

In alle gevallen waarin een leverancier zijn (garantie)verplichtingen niet nakomt, zal de 

Cliënt ABN AMRO Lease hiervan terstond op de hoogte stellen. ABN AMRO Lease zal in 

dergelijke gevallen, op eerste verzoek van de Cliënt, trachten te bewerkstelligen dat de 

leverancier zijn verplichtingen alsnog nakomt, tenzij ABN AMRO Lease er de voorkeur aan 

geeft zijn aanspraken te dier zake op die leverancier aan de Cliënt over te dragen. 

 

Artikel 9 Verrekening 

De Cliënt zal de door hem aan ABN AMRO Lease verschuldigde bedragen uit hoofde van de 

leaseovereenkomst steeds stipt en zonder korting of verrekening voldoen. Een door ABN 

AMRO Lease getekend uittreksel uit haar boeken strekt tot volledig bewijs van de vordering 

van ABN AMRO Lease op de Cliënt, behoudens tegenbewijs. De Cliënt kan zijn in de 

leaseovereenkomst bedongen verplichtingen nimmer opschorten, ook niet door betwisting 

van het verschuldigde. 

 

Artikel 10 Afstand van ontbinding 

De Cliënt doet uitdrukkelijk afstand van zijn recht om ontbinding van de leaseovereenkomst 

te vorderen, tenzij de door ABN AMRO Lease met de leverancier gesloten 

koopovereenkomst ter zake van het Object, op grond van enige omstandigheid als bedoeld in 

artikel 7 lid 5, door ABN AMRO Lease is ontbonden en ABN AMRO Lease volledig 

schadeloos is gesteld door de leverancier, resp. de Cliënt. 

 

Artikel 11 Teruglevering bij het einde van de leaseovereenkomst; optie tot voortzetting; 

koopoptie 

1. Aan het einde van de looptijd van de leaseovereenkomst zal de Cliënt op zijn kosten het 

Object onverwijld, in goede staat normale slijtage daargelaten afleveren op een door ABN 

AMRO Lease aan te geven adres. Onverminderd de overige bepalingen van de 

leaseovereenkomst blijft de Cliënt de leasetermijnen ten minste verschuldigd tot en met de 

dag van teruglevering. 

2. Indien de leaseovereenkomst een optie tot voortzetting bevat, zal de Cliënt, in het geval hij 

van die optie gebruik wenst te maken, hiervan uiterlijk 2 maanden voor afloop van de 

looptijd van de leaseovereenkomst door middel van een aangetekend schrijven aan ABN 

AMRO Lease melding maken. De leaseovereenkomst is tijdens de voortzettingsperiode 

door de Cliënt te allen tijde opzegbaar met inachtneming van een opzegtermijn van 2 

maanden. Opzegging dient te geschieden bij aangetekend schrijven. Indien de Cliënt van 

zijn optie tot voortzetting gebruik maakt, is het bepaalde in lid 1 van dit artikel pas van 

toepassing aan het einde van de voortzettingsperiode. 

3. Indien de leaseovereenkomst een koopoptie bevat, is de Cliënt gerechtigd, op voorwaarde 

dat hij al zijn verplichtingen uit de leaseovereenkomst is nagekomen, om na afloop van de 

looptijd van de leaseovereenkomst de eigendom van het Object te verwerven tegen 

betaling van de tussen ABN AMRO Lease en de Cliënt overeengekomen koopoptieprijs. 

In het geval dat de Cliënt van deze koopoptie gebruik wenst te maken, zal hij hiervan 

uiterlijk 2 maanden voor afloop van de looptijd van de leaseovereenkomst door middel 

van een aangetekend schrijven aan ABN AMRO Lease melding maken. De Cliënt zal in 

een zodanig geval het bedrag van de koopoptie verschuldigd zijn op de expiratiedatum van 

de leaseovereenkomst. Indien de Cliënt van zijn koopoptie gebruik maakt, vervallen de 

verplichtingen als hiervoor genoemd in artikel 11 lid 1. 

 

Artikel 12 Vervroegde opeisbaarheid 

1. In de navolgende gevallen zal ABN AMRO Lease het recht hebben de leaseovereenkomst 

terstond zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen onverminderd haar recht juiste 

nakoming van de Cliënt te vorderen: 

a. indien de Cliënt, na in gebreke te zijn gesteld, in gebreke blijft ter zake van de betaling 

van enig door hem aan ABN AMRO Lease verschuldigd bedrag; 

b. indien de Cliënt, ondanks sommatie daartoe van ABN AMRO Lease, enige andere 

bepaling uit de leaseovereenkomst niet, niet geheel, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt 

of een daarmee strijdige handeling verricht; 

c. indien zich omstandigheden aan de zijde van de Cliënt voordoen welke, naar het 

oordeel van ABN AMRO Lease, een aanmerkelijke verzwaring van haar risico met zich 

meebrengen en/of de normale afwikkeling van de leaseovereenkomst kunnen 

belemmeren; 

d. indien de Cliënt, al dan niet gedwongen, tot liquidatie, gehele of gedeeltelijke staking, 

verplaatsing buiten Nederland, of verkoop van zijn bedrijf besluit, dan wel, indien de 

Cliënt een natuurlijke persoon is, wanneer de Cliënt overlijdt, of zijn veroordeling tot 

hechtenis of gevangenisstraf wordt uitgesproken; 

e. indien de Cliënt enigerlei regeling met crediteuren treft, of opeisbare vorderingen van 

derden onbetaald laat, ofwel, door dan wel voor hem, surseance van betaling of 

faillissement wordt aangevraagd; 

f. indien op het geheel of op een gedeelte van Cliënts zaken en/of vermogensrechten 

beslag wordt gelegd, al dan niet op het onderhavige Object, dan wel indien het Object 

van overheidswege wordt gevorderd; 

g. indien de Cliënt het beheer over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest, of een 

voor de uitoefening van zijn beroep of bedrijf noodzakelijke vergunning of inschrijving 

wordt ingetrokken; 

h. indien de door de Cliënt en/of derden gestelde zekerheden, naar het oordeel van ABN 

AMRO Lease, niet meer voldoende zijn en de Cliënt niet binnen één maand na 

aanzegging door ABN AMRO Lease tot genoegen van ABN AMRO Lease andere 

persoonlijke of zakelijke zekerheden stelt of laat stellen; 

i. indien de Cliënt vóór of bij het aangaan van de leaseovereenkomst onjuiste of 

onvolledige opgaven of inlichtingen heeft verstrekt of heeft laten verstrekken, 

voorzover bedoelde onjuistheid, onvolledigheid of verzwijging van dien aard is, dat 

ABN AMRO Lease de leaseovereenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou 

hebben gesloten, indien ABN AMRO Lease de ware stand van zaken had gekend; 

j. indien aan het Object enige schade is ontstaan welke niet door verzekeraars wordt 

vergoed. 

Ingeval van beëindiging op één of meer van de hiervoor onder a. tot en met j. genoemde 

gronden, zal de Cliënt aan ABN AMRO Lease een onmiddellijk opeisbare en niet voor 

matiging vatbare schadevergoeding verschuldigd zijn, gelijk aan het totaal van de reeds 

vervallen doch niet betaalde leasetermijnen en de leasetermijnen van het resterende aantal 

maanden dat de leaseovereenkomst bij normale expiratie zou hebben voortgeduurd, een en 

ander vermeerderd met kosten, rente en vergoedingen. ABN AMRO Lease heeft het recht 

eventuele meerdere schade op de Cliënt te verhalen. 

2. Indien zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in lid 1 van dit artikel zal de Cliënt 

 niet langer gerechtigd zijn het Object te gebruiken. ABN AMRO Lease heeft in zo’n geval  

 het recht het Object tot zich te nemen. De kosten daarvan zijn voor rekening van de Cliënt. 

3. In de in lid 1 van dit artikel genoemde gevallen kan de Cliënt geen rechten ontlenen aan 

 het bepaalde in artikel 14 hierna. 

 

 

Artikel 13 Vertragingsvergoeding 

Onverminderd het in artikel 12 bepaalde is de Cliënt, ingeval hij enig door hem op grond van 

de leaseovereenkomst verschuldigd bedrag niet op tijd betaalt, over dat bedrag een 

vertragingsvergoeding verschuldigd van 1,5% per maand tot de dag waarop het wordt 

voldaan, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. 

 

Artikel 14 Tussentijdse beëindiging 

Indien op enig moment gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst tussen de Cliënt en 

ABN AMRO Lease overleg plaatsvindt over tussentijdse beëindiging of wijziging van de 

leaseovereenkomst, zal daarbij als uitgangspunt gelden de verplichting van de Cliënt om aan 

ABN AMRO Lease te voldoen de leasetermijnen van het resterende gedeelte van de 

leaseperiode, alsmede de vooraf overeengekomen koopoptie, dan wel indien geen koopoptie 

is afgesproken, de door ABN AMRO Lease vast te stellen restwaarde van het Object aan het 

einde van de betreffende leaseperiode. 

ABN AMRO Lease is gerechtigd voor de tussentijdse beëindiging of wijziging van de 

leaseovereenkomst een bedrag tot EUR 250,= aan administratiekosten bij Cliënt in rekening 

te brengen. 
 

Artikel 15 Vervangingsobject 

Wanneer in verband met reparatie, controle of anderszins een vervangingsobject aan de 

Cliënt ter beschikking is gesteld, zal deze voor de toepassing van de bepalingen van de 

leaseovereenkomst gelijk worden gesteld aan het oorspronkelijke Object. 

 

Artikel 16 Kosten, belastingen 

1. Alle kosten door ABN AMRO Lease gemaakt ter uitoefening en behoud van haar rechten 

in gevolge de leaseovereenkomst, zoals gerechtelijke en buitengerechtelijke 

invorderingskosten, zullen door de Cliënt op eerste verzoek van ABN AMRO Lease aan 

ABN AMRO Lease worden voldaan. Bij de incasso van geldvorderingen worden de 

buitengerechtelijke kosten daarbij gefixeerd op 15% van het in te vorderen bedrag, met 

een minimum van EUR 250,=. 

Ook de kosten die ABN AMRO Lease maakt als de leaseovereenkomst wordt behandeld 

door de afdeling Financial Restructuring & Recovery (bijvoorbeeld de interne 

behandelkosten die door de afdeling Financial Restructuring & Recovery worden 

gemaakt) zijn voor rekening van Cliënt. 

2. Voor rekening van de Cliënt komen voorts de op de leaseovereenkomst, het Object en het 

gebruik van het Object vallende belastingen, heffingen en/of registratiekosten, alsmede 

eventuele door de banken in rekening gebrachte kosten van betalingsverkeer en 

overboekingskosten. 

 

Artikel 17 Adreswijziging 

De Cliënt is verplicht ABN AMRO Lease terstond schriftelijk mededeling te doen van elke 

adreswijziging zijnerzijds. ABN AMRO Lease zal het door de Cliënt voor, of bij het aangaan 

van de leaseovereenkomst opgegeven adres mogen blijven beschouwen als correct adres van 

de Cliënt, totdat aan ABN AMRO Lease schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld. 

 

Artikel 18 Contractsoverneming 

1. De Cliënt is niet gerechtigd zijn ingevolge een leaseovereenkomst bestaande 

rechtsverhouding dan wel de uit de leaseovereenkomst voortvloeiende rechten -al dan niet 

bij voorbaat- aan derden over te dragen of ten gunste van derden te bezwaren zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van ABN AMRO Lease. 

2. ABN AMRO Lease is gerechtigd zijn ingevolge een leaseovereenkomst bestaande 

rechtsverhouding met de Cliënt dan wel de uit de leaseovereenkomst voortvloeiende 

rechten dan wel het Object -al dan niet bij voorbaat- aan derden over te dragen of ten 

gunste van derden te bezwaren. Door ondertekening van de leaseovereenkomst stemt de 

Cliënt bij voorbaat met een dergelijke overdracht, respectievelijk bezwaring in en verklaart 

hij de daaruit voortvloeiende rechten van de verkrijger onvoorwaardelijk te zullen 

respecteren. 

 

Artikel 19 Verwerking van persoonsgegevens; financiële informatie 

1. ABN AMRO Lease gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens en 

houdt zich hierbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Heeft de 

Cliënt persoonsgegevens verstrekt aan ABN AMRO Lease? Dan stelt de Cliënt de persoon 

op wie deze persoonsgegevens betrekking hebben, in kennis van deze verstrekking en van 

de wijze waarop ABN AMRO Lease omgaat met de verwerking van persoonsgegevens. 

De wijze waarop ABN AMRO Lease omgaat met de verwerking van persoonsgegevens is 

beschreven in het Privacy Statement van ABN AMRO Lease. Dit Privacy Statement van 

ABN AMRO Lease is te vinden op de website van ABN AMRO Lease 

(https://www.abnamrolease.com/nederland/). 

2. ABN AMRO Lease is gerechtigd om: 

 a. de leaseovereenkomst, alsmede het betalingsverloop, voor zover van toepassing, 

  te melden aan het Bureau Krediet Registratie; 

 b. de gegevens van de Cliënt voor administratieve doeleinden, alsook ter bevordering van 

de efficiency van de bedrijfsvoering van ABN AMRO Lease, ter beschikking te stellen 

aan derden binnen en buiten de groep van vennootschappen als bedoeld in artikel 2:24b 

BW waartoe ABN AMRO Lease behoort, zowel binnen als buiten Nederland, met 

inachtneming van het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving; 

 c. al dan niet van de Cliënt ontvangen (vertrouwelijke) informatie ter beschikking te 

  stellen aan derden binnen en buiten de groep van vennootschappen als bedoeld in 

  artikel 2:24b BW waartoe ABN AMRO Lease behoort, zowel binnen als buiten 

  Nederland, of aan derden als bedoeld in artikel 18lid 2 te verstrekken, met  

  inachtneming van het bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving. 

3. De Cliënt verbindt zich om op verzoek van ABN AMRO Lease aan ABN AMRO Lease 

jaarlijks, binnen 180 dagen na afsluiting van het fiscale boekjaar van de Cliënt, een door 

een registeraccountant gecontroleerd en goedgekeurd jaarverslag, mede omvattende een 

balans en een verlies- en winstrekening ter beschikking te stellen van de Cliënt en/of de 

groep van vennootschappen als bedoeld in artikel 2:24b BW waartoe de Cliënt behoort. 

Bovendien zal de Cliënt op verzoek van ABN AMRO Lease, ABN AMRO Lease terstond 

informeren met betrekking tot de financiële positie van de Cliënt en/of de groep van 

vennootschappen als bedoeld in artikel 2:24b BW waartoe de Cliënt behoort. 

 

Artikel 20 Toepasselijk recht, bevoegde rechter 

Op deze Algemene Voorwaarden en de leaseovereenkomst is Nederlands recht van 

toepassing. Voor beslechting van eventuele geschillen voortvloeiende uit de algemene 

voorwaarden en de leaseovereenkomst is de Arrondissementsrechtbank te Utrecht bij 

uitsluiting bevoegd, onverminderd het recht van ABN AMRO Lease een rechtsgeschil 

aanhangig te maken bij de rechtbank in het arrondissement waarin de Cliënt is gevestigd. 

https://www.abnamrolease.com/nederland

