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Algemene Voorwaarden van CarLease Nederland B.V. te Krimpen aan den IJssel 

Laatst gewijzigd op: 4 januari 2021 

Artikel 1. Definities 

1.1. Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden. 

1.2. CarLease Nederland, gevestigd aan Van der Giessenweg 2, 2921 LP Krimpen aan den IJssel 
en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80840698, ook te vinden op 
www.carleasenederland.nl. 

1.3. Dienst(en): door CarLease Nederland verrichten diensten ten behoeve van de klant voor het tot 
stand brengen van een financial leaseovereenkomst tussen klant en leasemaatschappij.  

1.4. Offerte: een schriftelijk aanbod van CarLease Nederland. 

1.5. Klant: de rechtspersoon die handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die met CarLease 
Nederland een Overeenkomst heeft gesloten. 

1.6. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan CarLease Nederland zijn 
Diensten aan Klant levert, en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel 
uitmaken. 

1.7. Partij(en): CarLease Nederland en Klant tezamen. 

1.8. Vertrouwelijke Informatie: niet-publieke informatie die gerelateerd is aan een Partij en 
informatie waarvan een Partij aangeeft dat deze informatie vertrouwelijk is, of die, naar de aard 
van de informatie of onder de omstandigheden waaronder de bekendmaking plaatsvindt, als 
vertrouwelijk dient te worden behandeld. 

Artikel 2. Toepasselijkheid en interpretatie 

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere 
(rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering 
van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle 
volgende Overeenkomsten tussen Klant en CarLease Nederland, indien Klant de gelding ervan 
in eerdere Overeenkomsten met CarLease Nederland heeft aanvaard. 

2.2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk 
uitgesloten. 

2.3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant die afwijken van, of niet voorkomen in, de 
Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Overeenkomst voor zover Partijen dit 
schriftelijk overeenkomen. 

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst 

3.1. Alle Offertes en andere aanbiedingen van CarLease Nederland zijn vrijblijvend en geldig voor 
de duur van 30 dagen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in een aanbieding binden 
CarLease Nederland niet en de Klant kan daaraan geen rechten ontlenen. 

3.2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van de Offerte 
van CarLease Nederland en het voldoen aan de daarbij door CarLease Nederland gestelde 
voorwaarden. 

3.3. De Klant levert aan CarLease Nederland alle benodigde gegevens die CarLease Nederland 
benodigd acht voor de uitvoering van Overeenkomst en voor de totstandkoming van de 
beoogde financial leaseovereenkomst.  
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Artikel 4. Einde van de Overeenkomst 

4.1. De Overeenkomst komt in de volgende gevallen ten einde: 

4.2. Op het moment dat de Klant een financial leaseovereenkomst met de Leasemaatschappij is 
aangegaan; 
Door ontbinding van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 4.3 van deze algemene 
voorwaarde; 
door wederzijds goedvinden. 

4.3. CarLease Nederland mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen indien: 

• De Klant failliet is verklaard; 
• De Klant surseance van betaling is verleend; 
• De Klant zijn bedrijf geheel of gedeeltelijk aan een derde overdraagt; 
• Na het sluiten van de Overeenkomst aan CarLease Nederland omstandigheden ter 

kennis komen die hem goede grond geven te vrezen dat de Klant niet aan zijn 
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst zal voldoen. 

Artikel 5. Prijs en betaling 

5.1. Klant betaalt CarLease Nederland het bedrag zoals vermeld in de Overeenkomst. Alle door 
CarLease Nederland genoemde prijzen zijn in euro's. 

5.2. Alle door CarLease Nederland genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere 
heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld. 

5.3. Voor elke factuur geldt een betalingstermijn van 14 dagen. 

5.4. Indien een prijs is gebaseerd op door Klant verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist 
blijken te zijn, dan heeft CarLease Nederland het recht de prijs hierop aan te passen, ook nadat 
de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen. 

5.5. Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij door 
CarLease Nederland gewezen op de te late betaling. Na kennisgeving van de niet-tijdige 
betaling gunt CarLease Nederland Klant een termijn van 14 dagen alsnog aan zijn 
betalingsverplichtingen te voldoen. 

5.6. Bij een niet-tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen 
wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als 
gerechtelijke incassokosten, met inbegrip van de kosten voor advocaten, juristen, 
deurwaarders en incassobureaus. 

5.7. CarLease Nederland kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn 
betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn 
voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien CarLease Nederland op grond 
van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd 
om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere 
voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden. 

Artikel 6. Intellectuele Eigendomsrechten 

6.1. De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder begrepen alle afbeeldingen, tekeningen, 
(technische) omschrijvingen en adviezen welke CarLease Nederland verstrekt aan Klant, 
berusten bij CarLease Nederland. 

6.2. De Klant zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele 
Eigendomsrechten van CarLease Nederland en/of haar licentiegevers, waaronder begrepen 
maar niet beperkt tot het zonder toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of 
verveelvoudigen van het in het vorige lid bedoelde. De Klant erkent en aanvaardt dat enig 
ongeoorloofd gebruik of handelen inbreuk maakt op de Overeenkomst en de toepasselijke 
wetgeving. 
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Artikel 7. Geheimhouding 

7.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan 
elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie redelijkerwijs als 
vertrouwelijk valt aan te merken, of door een van Partijen expliciet als vertrouwelijk is 
aangemerkt. Partijen leggen deze verplichting tevens aan op hun Werknemers alsmede aan 
door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst. 

7.2. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om 
welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak 
kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie. 

Artikel 8. Aansprakelijkheid 

8.1. De aansprakelijkheid van CarLease Nederland uit hoofde van de Overeenkomst wegens een 
tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is uitgesloten, behoudens voor zover deze 
het gevolg is van opzet en bewuste roekeloosheid aan de zijde van CarLease Nederland. In het 
geval van aansprakelijkheid van CarLease Nederland is CarLease Nederland slechts 
gehouden tot vergoeding van de door de Klant geleden, directe materiële schade. Hiertoe 
behoren in geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als 
gevolg van aansprakelijkheid van derden, productieverlies, omzet- of winstderving of 
waardevermindering of verlies van producten.  

8.2. CarLease Nederland is evenmin aansprakelijk voor schade die de Klant mogelijkerwijs zal 
lijden ten gevolge van het gebruik ban de website van www.carleasenederland.nl  

8.3. Werknemers van CarLease Nederland kunnen, indien zij zouden worden aangesproken door 
de Klant of door de Klant ingeschakelde derden, op het in dit artikel bepaalde een beroep doen, 
als waren zij partij bij de Overeenkomst.  

Artikel 9. Slotbepalingen 

9.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

9.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle 
geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan 
de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar CarLease Nederland gevestigd 
is. 

9.3. Onder "schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax 
verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat. 

9.4. Indien een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit 
niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen 
in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens 
mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 

9.5. CarLease Nederland is gerechtigd om zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de 
Overeenkomst over te dragen aan een derde partij die CarLease Nederland of de 
bedrijfsactiviteiten van CarLease Nederland overneemt. 


