Algemene Voorwaarden Lease (05-2018)
Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te
Amsterdam onder het nummer 35/2018.

Artikel 1 Toepassingsgebied/Definities
1.1 Deze voorwaarden zijn -voorzover uit de tekst niet duidelijk het tegendeel
blijkt- van toepassing op alle door Ribank N.V., hierna te noemen ‘Lessor’
afgesloten overeenkomsten ten behoeve van objecten die in het kader van de
uitoefening van een bedrijf of beroep voor eigen rekening en risico door
Lessee onder zich worden gehouden.
1.2 Daarnaast zijn voor elke overeenkomst de bijzondere bepalingen voor de
desbetreffende contractvorm van toepassing.
1.3 Lessee doet afstand van zijn recht om zich tegenover Lessor op
compensatie te beroepen of om beslag onder zich zelve te leggen.
1.4 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
Artikel 2 Aansprakelijkheid
Treden meer dan één persoon als Lessee op, dan zijn zij ieder hoofdelijk voor het
geheel verbonden.
Artikel 3 Kredietvergoeding
a) Lessee is over het uitstaande saldo van het krediet kredietvergoeding
verschuldigd. De kredietvergoeding omvat alle kosten van het krediet.
b)
Voor de berekening van de kredietvergoeding bij regelmatige afwikkeling
wordt een maand gesteld op 30 dagen.
Artikel 4.1 Betalingen
a) Lessee verleent Lessor onherroepelijk het recht, iedere door hem
verrichte betaling naar keuze van Lessor toe te rekenen aan hetgeen
door Lessee aan Lessor verschuldigd is ter zake van deze overeenkomst
of uit welke andere hoofde ook.
b) Zolang Lessor uit hoofde van de overeenkomst nog enige vordering op
Lessee, verplicht Lessee zich tenminste de in de overeenkomst
vermelde maandtermijn te betalen. Betaling dient plaats te vinden op het
in de overeenkomst genoemde overeenkomstnummer.
c)
Lessee is verplicht de maandelijkse termijnbedragen op de vervaldag
aan Lessor te voldoen.
d) Indien Lessor enig uitstel toelaat, geschiedt dit steeds onder voorbehoud
van al haar rechten, zodat deze door dit uitstel op generlei wijze worden
verzwakt of aangetast.
4.2 Ingeval van te late betaling is Lessee vertragingsvergoeding verschuldigd
over vervallen, doch niet of niet-tijdig betaalde termijnbedragen, indien deze
na ontvangst van een ingebrekestelling het verschuldigde niet alsnog binnen
de daarin genoemde termijn voldoet.
4.3 Voor iedere te late betaling zal Lessee aan Lessor vertragingsvergoeding
verschuldigd zijn van 1,5 % per maand, waarbij een gedeelte van een maand
voor een volle wordt gerekend. De vertragingsvergoeding wordt maandelijks bij
het saldo opgeboekt om ook verder weer dezelfde rente te dragen.
Artikel 5 Automatische afschrijving
a) Indien Lessee Lessor heeft gemachtigd de verschuldigde bedragen
automatisch van zijn bankrekening af te schrijven vindt de afschrijving
plaats:
i.
op de dag van de maand, liggende een maand na dagtekening van
de kredietovereenkomst en zo vervolgens, of
ii.
op de dag die door Lessee is gekozen binnen de door Lessor
aangeboden andere mogelijke incassodata, of
iii.
op een andere dag als Lessor tenminste twee dagen tevoren
bericht heeft.

b)

c)

d)

e)

Als de hiervoor bedoelde incasso niet geslaagd is, zal vervolgens dagelijks
worden geprobeerd het verschuldigde bedrag alsnog te incasseren. Als een
incassodag op een zaterdag, zondag of nationale feestdag valt, dan zal de
incasso op de eerste werkdag daarop volgend plaatsvinden. Zodra Lessee
aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan, zal geen automatische
afschrijving meer plaatsvinden.
Afgeschreven wordt het in de overeenkomst overeengekomen
termijnbedrag, totdat Lessor tenminste twee dagen voor de betrokken
afschrijving bericht geeft aan de Lessee dat het verschuldigde bedrag voor
het vervolg gewijzigd is.
Het unieke kenmerk van de incasso is het contractnummer gevolgd door
een volgnummer waarvan de eerste is -001. Bij wijziging van de machtiging
krijgt de opvolgende machtiging het volgnummer -002, enzovoorts bij
verdere wijzigingen. Het contractnummer is op de overeenkomst vermeld
en kan door Lessor met een bericht aan de Lessee worden gewijzigd.
Lessee verplicht zich Lessor als toegelaten incassant toe te laten voegen bij
zijn bank en incasso door Lessor niet te blokkeren. Ingeval incasso niet
zoals overeengekomen plaats kan hebben en Lessee de verschuldigde
betaling niet op andere wijze tijdig voldaan heeft, vervallen rechten die
Lessee aan een functionerende incassomachtiging ontleent.
Intrekking van de machtiging geschiedt door een schriftelijke mededeling
te richten aan Lessor. Daarbij dient rekening te worden gehouden met
enige verwerkingstijd. De machtiging vervalt automatisch indien Lessee
aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 6 Administratie
a) De administratie en incasso van de overeenkomst wordt uitgevoerd door
Lessor. Lessee zal alle betalingen op de door Lessor aangegeven wijze
voldoen.
b) Lessee conformeert zich aan de boeken van Lessor behoudens
tegenbewijs.
c)
Lessee verplicht zich Lessor terstond schriftelijk ervan in kennis te
stellen, indien hij van adres verandert. Als correspondentieadres geldt
het adres zoals dat in de kredietovereenkomst is vermeld, totdat Lessor
van Lessee een schriftelijke instructie heeft ontvangen waarbij een ander
correspondentieadres wordt aangewezen. In geval Lessee van
woonplaats wijzigt en geen adreswijziging aan Lessor heeft doorgegeven,
kiest Lessee woonplaats ten kantore van Lessor te Amsterdam.
d) Toezeggingen door, afspraken met, of betalingen aan intermediairs of
derden worden door Lessor niet erkend, tenzij deze voor ieder speciaal
geval door Lessor schriftelijk zijn bevestigd of aanvaard.
Artikel 7 Bureau Krediet Registratie (BKR)
Indien Lessee een natuurlijk persoon is meldt Lessor deze overeenkomst bij de
Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) te Tiel. BKR verwerkt deze
gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem ten behoeve van het
voorkomen en beperken van krediet- en betaalrisico’s voor de aangesloten
instellingen en het voorkomen en beperken van overkreditering van
kredietnemers, alsmede ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan
het voorkomen van problematische schuldsituaties. Deze gegevens worden in
het kader van de eerder genoemde doelstellingen door BKR ter beschikking
gesteld aan de aangesloten instellingen, hetgeen mogelijk is in feitelijke en
statistisch bewerkte vorm. Naast het aanmelden van de overeenkomst heeft
Lessor verder de verplichting op zich genomen een achterstand in de
nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst
van meer dan 2 maanden te melden bij BKR. Dit kan gevolgen hebben voor
iedere eventuele volgende financieringsaanvraag en aanvraag voor een nieuw
mobiel telefoonabonnement.
Artikel 8 Overdracht
Lessor is gerechtigd haar rechten uit de overeenkomst en het eigendomsrecht
op het Object aan derden over te dragen danwel een ander in haar plaats te
doen treden.
Artikel 9 Rechten op het Object
a) Al wat Lessee aan het Object aanbrengt of doet aanbrengen valt mede
onder de eigendomsrechten van Lessor.
b) De rechten welke Lessor op grond van de overeenkomst op het Object
kan doen gelden worden geacht reeds nu voor alsdan mede gevestigd te
zijn op eventuele vervangende Objecten welke door Lessee danwel
Leverancier voor het oorspronkelijke Object in de plaats worden gesteld.
c)
Heeft Lessor vorderingen uit meer dan een overeenkomst op Lessee,
dan worden deze geacht een geheel te vormen, zodat Lessor haar
rechten op alle Objecten kan uitoefenen totdat aan alle verplichtingen
ten volle is voldaan.
d) Lessee is verplicht ieder die enig recht ten aanzien van het Object wil
uitoefenen te informeren omtrent de rechten van Lessor en van
dergelijke aanspraken onmiddellijk kennis te geven aan Lessor onder
overlegging van alle terzake dienende bescheiden.
e) Ingeval het Object van overheidswege wordt gevorderd, is Lessor, zolang
zij niet ten volle is voldaan, gerechtigd schadeloosstelling of vergoeding,
mede namens Lessee, naar eigen inzicht te regelen, te ontvangen en
daarvoor kwijting te geven, alsmede ook het aldus ontvangene in
mindering te brengen op haar vordering.
Artikel 10.1 Beëindiging
De overeenkomst is voor beide partijen tussentijds niet opzegbaar. Lessor is
echter gerechtigd zonder dat enige waarschuwing, gerechtelijk bevel of
ingebrekestelling noodzakelijk is, het Object tot zich te nemen en de
overeenkomst terstond te beëindigen, onverminderd haar recht om vergoeding
van kosten, schaden en interessen te vorderen en onverminderd haar recht
ontbinding danwel nakoming te vorderen, indien:
a)

b)

c)

Lessee in strijd met enig artikel van de overeenkomst handelt of nalatig
is aan zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen te voldoen,
in het laatste geval mits Lessor Lessee gedurende 14 dagen de
gelegenheid heeft gegeven zijn verplichtingen alsnog na te komen;
Lessee surséance van betaling aanvraagt, een minnelijk of gerechtelijk
akkoord aanbiedt, failliet wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld of
Nederland metterwoon mocht verlaten, danwel zijn bedrijf verkoopt,
stillegt of liquideert;
Lessee enigerlei vorderingen van derden onbetaald laat, het bezit van
het Object verliest, danwel beslag op het Object wordt gelegd;
Vervolg: zie blad 2.
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d)

Indien schade aan het Object wordt toegebracht, welke niet door
verzekering is gedekt of niet door assuradeuren wordt betaald, danwel de
verzekering wordt beëindigd;
Indien blijkt dat Lessee, al is het te goeder trouw, voor of bij het aangaan
van deze overeenkomst onjuiste of onvolledige opgaven heeft gedaan of
laten doen, danwel feiten of omstandigheden heeft verzwegen welke van
dien aard zijn, dat Lessor de overeenkomst niet of niet op dezelfde
voorwaarden zou zijn aangegaan indien zij de ware stand van zaken had
gekend.

e)

10.2 Ten laste van Lessee komen, naast eventuele vertragingsvergoeding,
alle kosten die door Lessor zijn of worden gemaakt, ingeval Lessee niet
voldoet aan de bepalingen van de overeenkomst, met inbegrip van ondermeer
de kosten van opvordering, die van taxatie en eventuele verkoop alsmede -na
ingebrekestelling- de buitengerechtelijke incassokosten ad maximaal 15 % van
het nog verschuldigde.
10.3 Bij beëindiging van een overeenkomst zal Lessee bovendien aan Lessor
een vergoeding verschuldigd zijn voor de gederfde inkomsten over het
resterende deel van de overeengekomen looptijd.
Deze vergoeding wordt toegerekend volgens onderstaande percentages,
berekend over het vervroegd afgeloste bedrag.
Bij het aangaan van deze overeenkomst stonden die op:
-

5% van de overeengekomen kredietsom, indien maximaal 1/5e van
de overeengekomen looptijd is verstreken.
3% van de overeengekomen kredietsom, indien tussen de 1/5e en
2/5e van de overeengekomen looptijd is verstreken.
2% van de overeengekomen kredietsom, indien tussen de 2/5e en
3/5e van de overeengekomen looptijd is verstreken.
Geen inlossingkosten zullen worden berekend, nadat meer dan drievijfde deel van de looptijd is verstreken.

Lessee ontvangt een opgave van het totaal verschuldigde bedrag. Betaling
van dit bedrag kan Lessee doen op dezelfde wijze als de termijnbetalingen in
de overeenkomst voorzien.
Artikel 11 Terugvordering
Na terugname van het object, zal de waarde daarvan voor partijen bindend
worden vastgesteld door een door Lessor daartoe aan te wijzen, te goeder
naam en faam bekend staande deskundige. De vastgestelde waarde zal
Lessee worden medegedeeld.
Artikel 12 Verplichtingen ten aanzien van het Object
Zolang Lessor rechten op het Object kan doen gelden, is Lessee verplicht:
a) Het Object niet te verkopen, te verruilen, te bezwaren, te verhuren of in
gebruik te geven;
b) Het Object zorgvuldig te bewaren, te gebruiken en te onderhouden
overeenkomstig het instructieboekje en een eventueel voorgeschreven
service- en onderhoudsschema;
c)
Het Object niet voor een ander doel te gebruiken of te laten gebruiken
dan waarvoor het is bestemd danwel te gebruiken of behandelen in strijd
met enig wettelijk voorschrift.
Artikel 13 Lessee vrijwaart Lessor tegen alle aanspraken op grond van
overtredingen van wetten, verordeningen en geldende bepalingen betrekking
hebbende op de staat en het gebruik van het Object. Indien Lessor toch voor
deze overtredingen wordt aangesproken, zal Lessor de kosten daarvan aan
Lessee in rekening brengen.
Artikel 14 Lessee is verplicht te allen tijde aan Lessor of aan een of meer door
deze aan te wijzen experts gelegenheid te verschaffen het Object te
onderzoeken.
Artikel 15 Garantie/ Aansprakelijkheid
Lessor is tegenover Lessee of derden tot generlei garantie of vrijwaring
gehouden en niet aansprakelijk voor schade bij of door de levering of bij het
gebruik alsmede door het geheel of gedeeltelijk teloor gaan van het Object
ontstaan; alle gevolgen hiervan zijn voor rekening en risico van Lessee, die
Lessor hiertegen vrijwaart.
Artikel 16 Lessee kan zich tegenover Lessor niet op dwaling beroepen ten
aanzien van aard, mogelijkheden, wijze van het gebruik en onderhoud van het
Object.
Artikel 17 Schade/Verzekering
a) Lessee is verplicht diefstal, geheel of gedeeltelijk tenietgaan of verlies
van het Object onverwijld aan Lessor te melden.
b) Buiten hetgeen in de overeenkomst omtrent verzekering is gesteld, kan
Lessor ten aanzien van deze verzekering nadere voorwaarden stellen
alsmede bepalen, dat deze op haar naam wordt gesteld. Indien Lessor dit
wenst, blijft de polis bij haar berusten zolang Lessor enig belang bij het
Object heeft.
c)
Al hetgeen Lessor uit hoofde van de verzekering ontvangt strekt in
mindering van het door Lessee verschuldigde.
d) Ingeval van schade, diefstal, geheel of gedeeltelijk teloor gaan van het
Object, verplicht Lessee zich hetzij het Object te herstellen of doen

herstellen; hetzij na overleg met Lessor te vervangen door een
gelijkwaardig Object, waarbij de eventueel door Lessor ontvangen
schadepenningen voor herstel c.q. vervanging worden aangewend; hetzij
Lessor anderszins volledig schadeloos te stellen.
Artikel 18 Lessee zal geen recht hebben op vermindering of kwijtschelding
van de verschuldigde termijnbedragen gedurende enige periode dat het Object
niet of niet behoorlijk kan functioneren.
Ook zal Lessee Lessor nimmer kunnen verplichten gedurende een in het
vorige lid bedoelde periode het Object door een ander geheel of gedeeltelijk te
laten vervangen.
Indien het Object een motorvoertuig is gelden bovendien de volgende
bepalingen:
Artikel 19.1 Het is Lessee verboden het Object te gebruiken voor:
wederverhuur, het geven van rijlessen, snelheids-, prestatie- of
betrouwbaarheidsritten, het rijden op gesloten circuits,
19.2 Lessee verplicht zich het Object te doen gebruiken door personen die in
het bezit zijn van een geldig rijbewijs.
19.3 Lessee staat er voor in, dat met betrekking tot het Object door hem een
verzekering, als door de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen
(W.A.M.) vereist, is afgesloten, dat bij rijden buiten Nederland een
verzekeringsdekking geldt die met de binnen Nederland vereiste dekking
tenminste vergelijkbaar is en dat deze verzekering van kracht zal blijven
zolang Lessor en/of haar rechtverkrijgende rechten op het Object kunnen doen
gelden. Lessee verplicht zich Lessor en/of haar eventuele rechtverkrijgende
op eerste aanmaning schadeloos te stellen voor de nadelige gevolgen, welke
uit veronachtzaming van deze garantie voor Lessor en/of haar eventuele
rechtverkrijgende mochten voortvloeien.
19.4 Lessee zal het Object te juister tijd aanbieden voor keuring conform de
wettelijke bepalingen dienaangaande. De kosten van deze keuringen zijn voor
rekening van Lessee.
19.5 Lessee verplicht zich de bij het Object behorende kentekenbewijzen
zorgvuldig te bewaren en deze, na afloop van de leaseperiode danwel bij
afgifte van het Object ingevolge artikel 11 van deze voorwaarden, met het
Object bij Lessor in te leveren.
Artikel 20 Onjuiste aanvraaggegevens
a) Bij het aangaan van de kredietovereenkomst gaat Lessor uit van de
juistheid van de gegevens welke bij de kredietaanvraag zijn verstrekt.
Indien mocht blijken dat deze gegevens niet juist zijn, vervalt de
verplichting van Lessor tot (verdere) uitbetaling van kredietbedragen.
b)
Indien Lessor nog geen enkele uitbetaling uit hoofde van de
kredietovereenkomst heeft gedaan en Lessor zich beroept op het sub a)
gestelde heeft dit zonder nadere aankondiging van Lessor ontbinding van
de kredietovereenkomst tot gevolg.
c) Indien Lessor reeds een of meerdere uitbetalingen uit hoofde van de
kredietovereenkomst heeft gedaan en Lessor zich beroept op het sub a)
gestelde, vindt ten aanzien van reeds uitbetaalde bedragen het bepaalde
in artikel 11.1 sub e) toepassing.

