Algemene voorwaarden Full Operational Lease (DirectLease PrivéLease)
Klantnummer: 1-XXXX
Datum : 1 augustus 2019
Behorende bij het Full Operational Leasecontract tussen:
a)
Directlease NV, met maatschappelijke zetel te Noordersingel 19, 2140 Antwerpen en ondernemingsnummer
RPR (Antwerpen, afdeling Antwerpen) 0866.670.452, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Jean-Marc
de Geus, Country Manager, hierna te noemen: "DirectLease".
b)

Naam, Voornaam
Geboren te XX
op XX
Identificatienummer van het Rijksregister: __________________________

c)

Naam, Voornaam
Geboren te XX
op XX
Identificatienummer van het Rijksregister: __________________________
Wonende te XX
hierna te noemen zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk: "de Lessee".
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Lease
Een huurcontract voor operationele leasing betreffende een auto (hierna: "de Auto") komt tot stand door de
ondertekening van een contract tussen DirectLease en de Lessee (hierna: het “Leasecontract”). Het
Leasecontract bestaat uit de Opdracht/Contractbevestiging en de bijlagen daarbij. De onderhavige algemene
voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van ieder Leasecontract. Indien de Lessee, die aan DirectLease
opdracht heeft gegeven om een Auto te bestellen en zich heeft verbonden aansluitend een Leasecontract met
DirectLease te sluiten, deze Auto vervolgens niet afneemt (als lessee/huurder), is de Lessee gehouden alle
schade die DirectLease daardoor lijdt, aan deze te vergoeden (behoudens in de mate dat de Lessee zich kan
beroepen op het herroepingsrecht bij verkopen op afstand).
Het Leasecontract komt slechts tot stand na een gunstige beslissing van DirectLease met betrekking tot de
solvabiliteit van de Lessee, betaling door de Lessee van de borgsom van 3 maandelijkse Leasevergoedingen,
ondertekening door de Lessee van de akte van loonoverdracht en het domiciliëringformulier (zoals opgenomen
in bijlage bij de Opdracht/Contractbevestiging) en ondertekening van de Opdracht/Contractbevestiging door
beide partijen.
De lease betreffende een Auto, welke in het Leasecontract zal zijn gespecificeerd, wordt steeds aangegaan voor
de tijd/kilometrage, tegen een leaseprijs en voor een bepaalde leasetermijn en op de overige voorwaarden als in
de Opdracht/Contractbevestiging is vermeld.
Indien een regeling, vermeld in de Opdracht/Contractbevestiging, afwijkt van het bepaalde in deze algemene
voorwaarden, prevaleert de bepaling in de Opdracht/Contractbevestiging.
Bij aflevering van de Auto dient de Lessee een ontvangstbevestiging te tekenen.
Via de ondertekening van de ontvangstbevestiging bevestigt de Lessee steeds dat de Auto, welke aan hem ter
beschikking is gesteld, in goede staat verkeert, beantwoordt aan het Leasecontract en mitsdien voldoet aan de
door de Lessee opgegeven specificaties. Voorts bevestigt de Lessee door ondertekening van de
ontvangstbevestiging dat de Auto door hem gebruiksklaar is bevonden en tevens dat hij de bijbehorende
kentekenbewijzen, gesteld op naam van de DirectLease, heeft ontvangen.
De Lessee beschikt niet over een aankoopoptie op het einde van de leasetermijn.
Leaseperiode
De Opdracht/Contractbevestiging vermeldt de ingangsdatum daarvan en tevens de leaseperiode waarvoor het
Leasecontract wordt aangegaan, zulks gebaseerd op het in de Opdracht/Contractbevestiging vermelde maximaal
aantal kilometers per jaar.
Vroegtijdige beëindiging door opzegging van de Lessee is enkel mogelijk mits betaling door de Lessee van een
opzeggingsvergoeding ten bedrage van de helft van de maandelijkse leaseprijsvergoedingen die verschuldigd
zouden zijn geweest voor de periode tussen het tijdstip van de teruggave van de Auto en het einde de
contractuele leaseperiode. Naast deze opzeggingsvergoeding zullen tevens de kosten van teruggave (zoals
beschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden) verschuldigd zijn, alsmede eventuele niet
afgewikkelde schades, meer gereden kilometers en eventuele betalingsachterstanden.
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In geval de Lessee zich in het buitenland vestigt, is DirectLease gerechtigd het Leasecontract op te zeggen met
naleving van een opzeggingstermijn van 3 maanden. In dit geval zullen de kosten van teruggave (zoals
beschreven in artikel 18 van deze algemene voorwaarden) verschuldigd zijn door de Lessee, alsmede eventuele
niet afgewikkelde schades, meer gereden kilometers en eventuele betalingsachterstanden.
Ingeval de Lessee overlijdt kunnen enerzijds de erfgenamen van de Lessee, daarbij gezamenlijk optredend, en
anderzijds DirectLease het Leasecontract onmiddellijk opzeggen. Indien het Leasecontract is ondertekend door
twee personen gezamenlijk optredend als huurder en de ene persoon is overleden maar niet de andere persoon,
kan enerzijds de langstlevende persoon, en anderzijds DirectLease het Leasecontract onmiddellijk opzeggen.
DirectLease kan opzeggen door toezending van een brief aan het voor DirectLease laatst gekende adres van de
Lessee. De erfgenamen (of de langstlevende persoon) kunnen enkel opzeggen door middel van een
aangetekende brief aan DirectLease met in bijlage een afschrift van de overlijdensakte en een akte van
bekendheid (waarin alle erfgenamen voorkomen). Wanneer een partij (DirectLease, de erfgenamen of de
langstlevende persoon) het Leasecontract opzegt omwille van overlijden van de Lessee (of van de ene persoon
die is overleden), dan is deze partij 3 maanden verbrekingsvergoeding verschuldigd aan de opgezegde partij. De
erfgenamen (of de langstlevende persoon) zijn verplicht het voertuig binnen de 3 werkdagen na de opzegging in
te leveren bij DirectLease en blijven verplicht tot het moment van inlevering het termijnbedrag en andere
openstaande bedragen te betalen.
De niet-afname (annulatie) van een bestelde wagen vóór de aanvang van de leaseperiode door de Lessee dient
steeds per aangetekend schrijven meegedeeld/bevestigd te worden aan DirectLease.
DirectLease zal hierbij, onverminderd haar recht om een hogere schade te bewijzen en te vorderen, aan de
Lessee een forfaitaire schadevergoeding van 400, - EUR (excl. BTW) mogen factureren indien het
Leasecontract 30 dagen voor de levering (cfr. terbeschikkingstelling) van het voertuig wordt opgezegd en 650, EUR (excl. BTW) indien het Leasecontract wordt opgezegd 30 dagen of minder dan de levering van het
voertuig. De betrokken leveringstermijn wordt bepaald door de voertuigverkoper/leverancier. De voormelde
forfaitaire vergoedingen worden met de helft verminderd indien de Lessee binnen 30 dagen na opzegging een
nieuw voertuig bestelt bij DirectLease.
De voormelde forfaitaire vergoeding staat los van de eventuele schadevergoedingen, kosten, e.d. die door
DirectLease zouden verschuldigd zijn aan de voertuigverkoper/leverancier uit hoofde van dergelijke opzegging
en/of die door laatstgenoemde rechtstreeks zouden gevorderd worden van de Lessee. DirectLease is van
rechtswege gerechtigd alle desbetreffende schadevergoedingen, kosten, e.d. door de rekenen aan de Lessee.

3.
3.1

Verschuldigdheid leaseprijs
De Lessee dient de verschuldigde bedragen steeds tijdig te voldoen. De leaseprijsvergoedingen worden
maandelijks gefactureerd en dienen steeds voor de eerste dag van de desbetreffende maand te zijn bijgeschreven
op de bankrekening van DirectLease. De overige verschuldigde bedragen dienen binnen veertien dagen na
factuurdatum te zijn betaald.

3.2

De Lessee is bij de ondertekening van het Leasecontract een waarborg verschuldigd gelijk aan drie maand
maandelijkse leaseprijs, te storten op de rekening van Directlease zoals vermeld op de
Opdracht/Contractbevestiging. Deze waarborg zal aan het einde van de leaseperiode, na inlevering van de Auto
conform artikel 18, worden verrekend met hetgeen de Lessee op dat moment aan DirectLease verschuldigd is.
Als na deze verrekening van de waarborgsom een bedrag overblijft, zal dit aan de Lessee worden terugbetaald.
Indien na deze verrekening blijkt dat de waarborgsom onvoldoende was voor de voldoening van al hetgeen de
Lessee aan DirectLease verschuldigd is, moet de Lessee het verschil terstond aan DirectLease betalen. Het
bepaalde in dit artikel laat onverlet de rechten van DirectLease om betaling te verkrijgen van vorderingen die
niet met de waarborg zijn verrekend.

4.
4.1.

Leaseprijs
In de leaseprijs zijn de kosten en diensten begrepen zoals beschreven in de Opdracht/contractbevestiging. Deze
kosten en diensten omvatten steeds: de terbeschikkingstelling van de Auto in het kader van een operationele
leasing, verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid/rechtsbijstand, Provisie schadebeheer met eigen
bijdrage, wettelijke taksen en B.I.V., verkeersbelasting, reparatie en onderhoud, vervanging zomerbanden en
DirectLease Assistance binnenland (België). In het leasetarief zijn, onder meer, de brandstof niet begrepen. Op
individueel contractniveau kan optioneel zijn toegevoegd: vervangwagen bij immobilisatie na 24 uur,
DirectLease Assistance buitenland, bestuurdersverzekering en all weatherbanden.
Alle in het Leasecontract vermelde bedragen zijn inclusief BTW en effectief in euro’s. De leaseprijs is door
DirectLease berekend aan de hand van de op dat moment bekende gegevens en rekening houdend met een
looptijd en jaarkilometrage zoals vastgelegd in het Leasecontract.
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Leaseprijsvoorwaarden
De leaseprijs, vermeld in het Leasecontract, is vastgesteld naar het prijs/kostenpeil per datum van bestelling van
de Auto. Partijen komen overeen, en de Lessee verklaart zich uitdrukkelijk akkoord, dat de leaseprijs kan
worden gewijzigd door Directlease in geval het prijs/kostenpeil van de Auto wijzigt door omstandigheden
buiten de wil van DirectLease. Voorafgaandelijk aan de ingangsdatum/in ontvangst name van de Auto, zijn
verhogingen van de leaseprijs mogelijk in de volgende situaties: verhogingen van de catalogusprijs, opties en
accessoires, de eventuele LPG-installatie, verzekeringen, motorrijtuigenbelasting en kentekenleges mogen door
DirectLease worden doorberekend aan de Lessee, indien deze verhogingen zich voordoen vóór of op de dag van
aflevering van een Auto.
Tijdens de leaseperiode heeft DirectLease, onder de hierna te melden voorwaarden, het recht de leaseprijs te
herzien ten aanzien van de navolgende service-elementen;
a)
verzekeringspremies: een door de verzekeraar gewijzigde premie wordt per ingangsdatum van die
wijziging in de leaseprijs doorberekend.
b)
belastingen e.d.: in het geval belastingen, heffingen, accijnzen e.d. van overheidswege worden gewijzigd
zal deze wijziging per ingangsdatum daarvan in de leaseprijs worden doorberekend.
c)
indien door (fiscale) wetgeving subsidies, kortingen en/of investeringspremies worden toegekend,
komen deze toe aan de eigenaar van de Auto. Na ontvangst van de subsidie, korting en/of premie door
DirectLease, zullen de leasetarieven worden verlaagd. Indien nieuwe (fiscale) wetgeving wijzigingen in
de grondslag van de calculatie veroorzaakt, zullen de leasetarieven tussentijds en naar rato worden
aangepast.
Indien een wijziging van de leaseprijs conform het in dit artikel bepaalde plaatsvindt binnen drie maanden na
het sluiten van het Leasecontract, is de Lessee bevoegd het Leasecontract te ontbinden.
Verrekening meer kilometers
Aan de hand van de kilometerstand per einde contractjaar zal een jaarlijkse afrekening plaatsvinden van het
aantal kilometers dat meer is gereden dan het contractueel overeengekomen jaarkilometrage.
Indien de kilometerteller op enig ogenblik defect is geraakt en het voor de Lessee aantoonbaar onmogelijk is
geweest het voertuig voor onmiddellijk herstel aan te bieden, zal tussen partijen op basis van door de Lessee
aannemelijk te maken gegevens in redelijkheid en billijkheid een vaststelling plaatsvinden van het aantal
kilometers dat door het defect niet is geregistreerd. Bij gebreke van overeenstemming ter zake aanvaarden
partijen de vaststelling door een onafhankelijk deskundige, in onderling overleg aan te wijzen.
Bij beëindiging van het Leasecontract wordt op basis van de kilometerstand bij inlevering van de Auto het nog
niet in rekening gebrachte aantal meer gereden kilometers dat meer is gereden dan het contractueel
overeengekomen jaarkilometrage gedurende het laatste jaar of gedeelte daarvan naar rato in rekening gebracht.
De Lessee is verplicht tot elke door DirectLease gewenste medewerking aan controle op het aantal door de
Lessee verreden kilometers.
Eigendom
De Auto is en blijft eigendom van DirectLease. De Lessee is mitsdien niet bevoegd de Auto te vervreemden, te
verpanden of anderszins te bezwaren. Ditzelfde geldt ten aanzien van demontabele bestanddelen van de Auto.
Het staat de Lessee niet vrij om de aard, de bestemming of de inrichting van de Auto te veranderen.
Voor het teweeg brengen van elke verandering aan de Auto is voorafgaande schriftelijke goedkeuring van
DirectLease vereist. Alles wat zonder deze goedkeuring door de Lessee aan de Auto wordt aangebracht wordt
zonder vergoeding eigendom van DirectLease, met dien verstande dat dergelijke veranderingen op eerste
verzoek van DirectLease door de Lessee op zijn kosten weer ongedaan moeten worden gemaakt.
De Lessee is gerechtigd de Auto voor eigen rekening uit te rusten met door haar gewenste gebruikelijke
accessoires, zoals een Autoradio, mits ingebouwd door de bij de levering van de Auto betrokken dealer. Het
monteren van een trekhaak is toegestaan, mits deze is voorzien van een rijkskeurmerk. Bij beëindiging mogen
alleen accessoires worden verwijderd die geen beschadiging ten gevolge hebben. Accessoires, die ingevolge
deze bepaling niet verwijderd worden, worden zonder vergoeding eigendom van DirectLease. Eventuele
reparaties, onderhoudskosten, montage- en demontagekosten en verwijderingen alsmede eventuele schade ten
gevolge van het aanbrengen van accessoires zullen voor rekening zijn van de Lessee.
DirectLease is niet gehouden tot enige vergoeding ter zake van om welke reden dan ook niet verwijderde
accessoires en/of in de Auto achtergelaten bezittingen.
DirectLease is uitsluitend gerechtigd het eigendom van de Auto en haar verplichtingen en rechten uit het
Leasecontract en aanvullende overeenkomsten over te dragen aan één of meer derden, indien die overdracht
plaatsvindt in het kader van de overdracht van een onderneming waartoe zowel de verplichtingen als de daar
tegenover staande rechten behoren. Door ondertekening van het Leasecontract verleent de Lessee reeds bij
voorbaat zijn medewerking daartoe. DirectLease geeft van een zodanige overdacht schriftelijk kennis aan de
Lessee.
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Gebruik
De Lessee zal als een goed huisvader voor de Auto zorg dragen conform de aard en de bestemming daarvan en
deze niet aan derden in (mede-) gebruik afstaan, onder welke benaming dan ook.
De Lessee verplicht zich de Auto uitsluitend te doen besturen door personen, die in het bezit zijn van een geldig
rijbewijs. Het staat de Lessee niet vrij de Auto aan derden onder te verhuren. De Lessee zal ervoor zorg dragen
dat de Auto niet gebruikt wordt voor het geven van rijlessen, voor snelheids-, regelmatigheids- en/of
behendigheidsritten of -wedstrijden.
In het geval de Lessee om redenen die los staan van de nakoming door DirectLease van haar verbintenissen
onder dit Leasecontract, van de Auto geen gebruik kan maken komt dit voor zijn risico en heeft dit mitsdien
geen invloed op zijn betalingsverplichtingen.
Gebruik van de Auto buiten het dekkingsgebied van de verzekering is niet toegestaan.
Het aanbrengen van reclame op of aan de Auto is niet toegestaan, evenmin als het (anderszins) beplakken of
beschilderen van de Auto.
Onderhoud en reparaties
De Lessee zal ervoor zorg dragen, dat de Auto regelmatig overeenkomstig het onderhoudsschema en volgens de
richtlijnen van de fabrikant wordt onderhouden.
Waarneembare defecten aan de kilometerteller dienen binnen vierentwintig uur na het ontstaan c.q. het
constateren door de gebruiker aan DirectLease te worden gemeld.
Alle reparaties en onderhoud alsmede bandenvervangingen dienen in een door DirectLease aangewezen bedrijf
te worden uitgevoerd (hierna genoemd: “dealer”). Daarbij wordt rekening gehouden met de woon- of
verblijfplaats van de berijder.
Voor reparatiewerkzaamheden dient te allen tijde voorafgaand schriftelijk of per e-mail toestemming van
DirectLease te zijn verkregen.
DirectLease is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een dealer zijn werkzaamheden verricht, noch voor
enige daaruit voor de Lessee voortvloeiende schade.
Indien de Lessee de Auto, na gereed melding van werkzaamheden door dealer en/of DirectLease, niet binnen 48
uur afhaalt is DirectLease gerechtigd eventuele stallingkosten bij de Lessee in rekening te brengen.

10.
Vervanging van de Auto
10.1. DirectLease is te allen tijde bevoegd de aan de Lessee ter beschikking gestelde Auto te vervangen door een
nieuwe Auto of door een Auto die tenminste in een gelijkwaardige staat verkeert en die voldoet aan de
wezenlijke kenmerken van de Auto zoals gedetailleerd in de Opdracht/Contractbevestiging. Eventueel daarmee
samenhangende kosten komen voor rekening van DirectLease.
11.
Schade / boetes
11.1. In geval van diefstal of schade aan of veroorzaakt door de Auto is de Lessee verplicht DirectLease hiervan
terstond in kennis te stellen en zo spoedig mogelijk aan DirectLease de verklaringen van getuigen en/of andere
bescheiden te overleggen welke op de gebeurtenis betrekking hebben, zulks onder inzending van een volledig
ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier.
11.2. De Lessee dient de politie te verzoeken proces-verbaal van het gebeuren op te maken. De Lessee zal zich in
zodanige situaties steeds onthouden van het doen van toezeggingen of verklaringen waaruit een erkenning van
enige verplichting tot schadevergoeding zou kunnen worden afgeleid en in het algemeen van alles wat de
belangen van DirectLease (en haar verzekeraar) zou kunnen schaden.
11.3. Niet-nakoming door Lessee van de in de voorgaande leden van dit artikel bedoelde verplichtingen leidt voor de
Lessee tot volledige schadeplichtigheid tegenover DirectLease.
11.4. In geval van schade, als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is de Lessee gehouden DirectLease tijdig een alsdan
voor de Lessee bindende instructie te vragen over het bedrijf dat de schade zal herstellen.
11.5. Kosten en schade die niet in de prijs zijn begrepen of niet door de verzekering worden gedekt, alsmede betaling
van boetes, de eigen bijdrage e.d. voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van de Auto, komen
voor rekening van de Lessee.
11.6. In geval van diefstal van een navigatiesysteem met demontabel front / display worden de initiële kosten
vergoed. Bovengenoemde componenten en waardevolle spullen mogen niet onbeheerd in het voertuig
achterblijven. Is dat wel het geval, dan is de Lessee bij diefstal verantwoordelijk voor zowel de diefstal als de
eventuele schade aan de Auto.
11.7. De aansprakelijkheid van DirectLease onder dit Leasecontract is beperkt tot directe materiële schade die is
ontstaan door opzet, zware fout of grove nalatigheid.
12.
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Verzekering
DirectLease stelt aan de Lessee de tekst van de bij DirectLease geldende polisvoorwaarden (BA verzekering,
Assistance, eventuele bestuurdersverzekering) ter hand.
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13.
Betalingscondities en niet-nakoming
13.1. Alle in het Leasecontract vermelde bedragen zijn inclusief BTW maar exclusief enige andere belasting of
heffing, hoe ook genaamd, welke daarover verschuldigd mocht zijn of worden, tenzij in het Leasecontract
uitdrukkelijk anders is bepaald.
13.2. De leaseprijzen per maand zijn door de Lessee bij vooruitbetaling verschuldigd, voor de eerste keer bij de
aflevering van een Auto en vervolgens voor de eerste van elke maand.
13.3. Betalingen uit hoofde van het Leasecontract geschieden middels automatische debitering van de bankrekening
van de Lessee middels een SEPA Europese domiciliëring, waartoe de Lessee aan DirectLease hierbij (en
middels ondertekening van een SEPA domiciliëringsformulier) een onherroepelijke volmacht verleent. De
Lessee is verplicht om hiervoor een op zijn naam staande bankrekening aan te wijzen (zo nodig opnieuw) en er
voor te zorgen dat daarop voldoende saldo staat. De in dit artikellid verleende machtiging tot automatische
debitering laat de betalingsverplichting van Lessee als zodanig geheel onverlet, met name ook voor het geval
het niet mogelijk mocht zijn om betaling met behulp van de machtiging te realiseren.
13.4. Alle facturen worden zo mogelijk elektronisch door DirectLease verstuurd.
13.5. Niet of niet tijdige betaling van enig door de Lessee verschuldigd bedrag vormt een verzuim van de Lessee aan
haar contractuele verbintenissen. Elke vertraging in de betaling leidt van rechtswege en zonder
ingebrekestelling tot de toepassing van een nalatigheidsintrest gelijk aan de wettelijke interestvoet vanaf afloop
van de betalingstermijn van het verschuldigd bedrag tot het moment van algehele betaling.
13.6. In geval van niet-nakoming door de Lessee van diens verplichtingen is de Lessee voorts aan DirectLease
verschuldigd de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, alsmede de gerechtelijke kosten
overeenkomstig de daarvoor geldende regeling.
13.7. Het niet nastreven door DirectLease van de uitvoering van een of meerdere bepalingen van het Leasecontract
kan niet beschouwd worden als een verzaking van de bepaling in kwestie, noch als een beperking van de
rechten of plichten van DirectLease.
14.
Privacy
14.1. DirectLease zal de door haar geregistreerde gegevens van de Lessee vertrouwelijk en zorgvuldig behandelen en
de privacy van de Lessee dienaangaande waarborgen. DirectLease zal deze gegevens uitsluitend gebruiken en
verwerken:
a. voor het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten betreffende de producten en diensten die zij aanbiedt
en andere daarmee nauw samenhangende overeenkomsten; en
b. als zij daarbij een gerechtvaardigd belang heeft, zoals een goede bedrijfsvoering en reclame en direct
marketing doeleinden; en
c. wanneer zij daartoe wettelijk verplicht is; en
d. in geanonimiseerde vorm voor statistische en wetenschappelijke doeleinden en ter verbetering van de
kwaliteit van haar producten en diensten.
14.2. DirectLease zal de door haar geregistreerde gegevens van de Lessee niet zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Lessee ter beschikking stellen aan daartoe niet geautoriseerde personen, behoudens voor
zover zij op grond van de wet daartoe verplicht is of dat vanwege een specifieke aanleiding noodzakelijk is.
14.3. DirectLease zal waarborgen dat de door haar gebruikte systemen zijn beveiligd tegen kennisname van op
personen herleidbare gegevens door daartoe niet geautoriseerde personen, alsmede tegen verlies en tegen
onrechtmatige verwerking van die gegevens.
14.4. De Lessee heeft het recht toegang te vragen tot en verbetering te vragen van zijn geregistreerde gegevens via
contactopname. De contactgegevens van DirectLease zijn: Noordersingel 19, 2140 Antwerpen, E-mail:
sales@directleaseprivé.be
14.5. De Lessee heeft het recht zich te verzetten tegen het gebruik van haar gegevens voor doeleinden van directe
marketing.
15.
Ontbinding
15.1. Indien:
a)
de Lessee in gebreke blijft tijdig te betalen of een andere verplichting uit deze overeenkomst niet stipt
nakomt binnen de 4 weken na een schriftelijke ingebrekestelling door DirectLease die aangetekend aan
de Lessee verzonden werd;
b)
beslag wordt gelegd op de roerende en/of onroerende zaken van de Lessee of op de Auto, deze in
justitieel beslag wordt genomen of verbeurd wordt verklaard, of anderszins van overheidswege wordt
gevorderd, en hieraan wordt door de Lessee niet verholpen binnen de 4 weken na een schriftelijke
ingebrekestelling door DirectLease die aangetekend aan de Lessee verzonden werd;
c)
door de Lessee, diens medeschuldenaren of borgen gestelde zekerheden op enigerlei wijze worden
aangetast of ingetrokken, en hieraan wordt door de Lessee niet verholpen binnen de 4 weken na een
schriftelijke ingebrekestelling door DirectLease die aangetekend aan de Lessee verzonden werd;
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wordt dit aangemerkt als een tekortschieten door Lessee in de nakoming van het Leasecontract en heeft
DirectLease het recht om zonder dat een bijkomende ingebrekestelling is vereist het Leasecontract door een
schriftelijke verklaring aan de Lessee met onmiddellijke ingang te ontbinden en de Auto terstond weer tot zich
te nemen, alles onverminderd de rechten die de wet en het Leasecontract aan DirectLease toekennen bij nietnakoming door de Lessee.
15.2. De Lessee is verplicht DirectLease terstond schriftelijk in kennis te stellen van de hierboven genoemde feiten of
omstandigheden. De Lessee verbindt zich de beslagleggende deurwaarder, politie of justitie, de bewindvoerder
of de curator terstond inzage te geven in respectievelijk bekend te maken met het Leasecontract.
15.3. De Lessee is verplicht onverwijld aan DirectLease schriftelijke mededeling te doen van zijn eventuele adres- of
naamsverandering, alsmede van alle feiten en gebeurtenissen welke van invloed kunnen zijn op de positie van
DirectLease ten opzichte van de Lessee of de Auto.
16.
Financiële gevolgen ontbinding
16.1. In het geval DirectLease gebruik maakt van haar recht om op grond van artikel 15 het Leasecontract te
ontbinden, bedraagt de aan DirectLease te vergoeden en terstond opeisbare schade:
a)
de som van de achterstallige maandelijkse leaseprijs, de verschuldigde interest en het totaal van de
toekomstige maandelijkse leaseprijs tot de reguliere einddatum van het Leasecontract;
b)
vermeerderd met de kosten van teruggave van de Auto (zoals beschreven in artikel 18.);
onverminderd de verdere rechten van DirectLease uit hoofde van het Leasecontract en onverminderd het recht
van DirectLease om van de Lessee andere effectief geleden schade te vorderen.
17.
Inspectie
17.1. DirectLease c.q. haar gemachtigde heeft te allen tijde het recht om na voorafgaande aankondiging de plaats of
plaatsen te betreden waar de Auto zich bevindt en deze te onderzoeken. De Lessee zal hieraan zijn
medewerking verlenen.
18.
Teruggave
18.1. Terstond na beëindiging van het Leasecontract zal de Lessee de Auto in goede staat, normale slijtage in
aanmerking genomen, ter beschikking stellen aan DirectLease op een door haar aan te wijzen adres in België.
Bij deze gelegenheid wordt de staat van de Auto geïnspecteerd en vastgelegd.
18.2. De kosten van reparatie van de schade(s), die bij het ter beschikking stellen van de Auto aan DirectLease zijn
vastgelegd maar niet door middel van een schadeaangifteformulier aan DirectLease zijn gemeld, zijn voor
rekening van de Lessee.
18.3. Mocht de Auto bij het ter beschikking stellen aan DirectLease in duidelijk minder goede staat verkeren, dan bij
zorgvuldig gebruik en onderhoud - gelet op leeftijd van de Auto en het door de Lessee gereden kilometers verwacht mocht worden, heeft DirectLease het recht de waardevermindering die daaruit voortvloeit aan de
Lessee in rekening te brengen.
18.4. De Lessee verplicht zich bij het ter beschikking stellen van de Auto aan DirectLease gelijktijdig het complete
kentekenbewijs, de sleutels, alsmede de bij de anti-diefstalvoorziening behorende sleutels of afstandsbediening
en alle bij de Auto behorende bescheiden te overhandigen. Bij vermissing worden de kosten van vervanging en
waardevermindering door DirectLease vastgesteld en aan de Lessee doorberekend.
18.5. Veranderingen die door de Lessee op of aan de Auto zijn aangebracht dienen door de Lessee bij het ter
beschikking stellen van de Auto aan DirectLease te zijn verwijderd en dient de Auto in de originele staat
teruggebracht te worden, mits dit mogelijk is zonder beschadiging van de Auto. Bij het niet nakomen van deze
verplichting behoudt DirectLease zich het recht voor de Auto in de originele staat terug te brengen. Alle hieruit
voortvloeiende kosten en schade komen voor rekening van de Lessee.
18.6. Indien de Lessee de Auto niet binnen de gestelde termijn ter beschikking stelt aan DirectLease, is DirectLease
gerechtigd de Auto terug te halen. In dat geval mag DirectLease zelf de plaats betreden waar de Auto zich
bevindt om deze tot zich te nemen. De kosten van vervoer en verzekering zijn voor rekening van de Lessee.
18.7. In de situatie zoals bedoeld in het voorgaande lid van dit artikel zijn alle eventuele extra kosten voor rekening
van de Lessee, onverminderd het recht van DirectLease de werkelijke schade en kosten op de Lessee te
verhalen. De voorgaande bepalingen van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.
18.8. Tot het tijdstip waarop de Auto na beëindiging van het Leasecontract weer in de feitelijke macht van
DirectLease is, is het risico van beschadiging door of aan de Auto of tenietgaan daarvan voor rekening van de
Lessee.
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19.

Beslag en maatregelen van derden
Indien derden ten opzichte van de Auto rechten willen doen gelden of maatregelen treffen, zal de Lessee en/of
berijder terstond laten blijken dat niet de Lessee maar DirectLease eigenaar van de Auto is. Indien de Auto uit
de macht van de Lessee mocht geraken, zal hij en/of de berijder DirectLease daarvan binnen vierentwintig uur
in kennis stellen en zo nodig zelf en op eigen kosten voorzieningen daartegen treffen. DirectLease kan de voor
de bescherming van zijn rechten door hem noodzakelijk geachte maatregelen ook zelf treffen, op kosten van de
Lessee. De Lessee machtigt DirectLease hierbij deze maatregelen eventueel in naam en voor rekening van de
Lessee te treffen.

20.

Hoofdelijkheid
Indien meerdere personen als de Lessee van de Auto in het Leasecontract zijn vermeld, is ieder van hen
hoofdelijk en voor het geheel aansprakelijk voor nakoming van alle uit het Leasecontract voortvloeiende
verplichtingen.

21.

Klachten
Bij klachten inzake onze dienstverlening kan de Lessee contact opnemen met DirectLease via
sales@directleaseprive.be.

22.

Rechtskeuze / bevoegde rechter
Op het Leasecontract en in het algemeen op de verhouding tussen DirectLease en Lessee is het Belgische recht
van toepassing.
Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

23.

Wijzigingen, overdracht en nietigheid
Afwijkingen van of aanvullingen op het Leasecontract zijn slechts verbindend na voorafgaande schriftelijke
vastlegging tussen partijen. De Lessee dient adresveranderingen binnen tien dagen schriftelijk aan DirectLease
mede te delen.
DirectLease kan het Leasecontract overdragen aan een derde, voor zover zij aan de Lessee de voortzetting van
het Leasecontract onder de zelfde voorwaarden garandeert. Her is de Lessee niet toegelaten haar rechten of
verbintenissen onder het Leasecontract over te dragen aan een derde.
Als een of meerdere clausules van het Leasecontract nietig of niet uitvoerbaar worden verklaard, dan heeft dit
geen invloed op de geldigheid, de wettelijkheid of de uitvoerbaarheid van de andere clausules. Partijen zijn
akkoord dat de ongeldige of niet-uitvoerbaar verklaarde bepaling automatisch en van rechtswege wordt
vervangen door een bepaling die wel geldig en uitvoerbaar is en die zo dicht mogelijk aansluit bij de
oorspronkelijke bepaling. Partijen verlenen de gerechtelijke instantie die hierover uitspraak moet doen in dat
verband de mogelijkheid tot matiging van de oorspronkelijke bepaling.

Aldus opgemaakt op 1 augustus 2019 en getekend,
DirectLease NV

Naam, voornaam

Naam, voornaam

Jean-Marc de Geus
Country Manager

Handtekening

Handtekening
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