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Algemene voorwaarden Full Operational Lease (DirectPrivéLease) 

 

Klantnummer [ _______ ] 

Datum: [ _______ ] 

 

Behorende bij het Full Operational Leasecontract tussen: 

a) DirectLease B.V., Kelvinstraat 1B, 7575 AS, Oldenzaal, 

Postbus 159, 7570 AD, Oldenzaal, hierna te noemen: "DirectLease". 
(DirectLease B.V., statutair gevestigd te Oldenzaal, is een onderneming van International Car Lease Holding) 

b) [ naam ] geboren te [ plaats ] op [ datum ], wonende te [ adres ], [ postcode ], 

[ plaats ], hierna te noemen: "de Lessee". 

 

1. Lease 
1.1. Een leasecontract tussen partijen betreffende een auto (hierna:"de Auto") komt tot 

stand door de ondertekening van een contract (hierna: het “Leasecontract”). 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, is de Lessee gehouden alle 

schade die DirectLease daardoor lijdt, aan deze te vergoeden. 

1.2. De lease betreffende een Auto, welke in het Leasecontract zal zijn gespecificeerd, wordt 

steeds aangegaan voor de tijd/kilometrage, tegen een leaseprijs en op de overige 

voorwaarden als in dat Leasecontract is vermeld. 

1.3. Indien een regeling, vermeld in het Leasecontract, afwijkt van het bepaalde in deze 

algemene voorwaarden, prevaleert de bepaling in het Leasecontract. 

1.4. Bij aflevering van de Auto dient de Lessee een ontvangstbevestiging te tekenen. 

1.5. Bij de ondertekening van het Leasecontract 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 in het Leasecontract dat de Auto door hem gebruiksklaar is 

bevonden en tevens dat hij de bijbehorende kentekenbewijzen, gesteld op naam van de 

Lessee, heeft ontvangen (met uitzondering van het overschrijvingsbewijs). 

1.6. De lessor is aangesloten bij de Stichting Bureau Kredietregistratie (BKR) te Tiel. 

DirectLease meldt deze overeenkomst bij de Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) 

te Tiel. BKR verwerkt deze gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI) 

ten behoeve van het voorkomen en beperken van krediet- en betaalrisico’s voor de 

aangesloten instellingen en het voorkomen en beperken van overkreditering van 

betrokkenen (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 doelstelling 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 DirectLease verder de verplichting op 

zich genomen een achterstand in de nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde 

van deze overeenkomst van meer dan 60 dagen te melden bij BKR. Dit kan gevolgen 

hebben voor iedere eventuele volgende financieringsaanvraag. 
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2. Leaseperiode 
2.1. Het Leasecontract vermeldt de ingangsdatum daarvan en tevens de periode waarvoor 

het Leasecontract wordt aangegaan, zulks gebaseerd op het in het Leasecontract 

vermelde maximaal aantal kilometers per jaar. 

2.2. Tussentijdse beëindiging door opzegging Lessee is mogelijk tegen betaling van de helft 

van de resterende leasetermijnen. Deze afkoopregeling is exclusief contractuele 

doorberekeningen waaronder niet afgewikkelde schades, meer gereden kilometers en is 

onder voorbehoud van eventuele betalingsachterstanden. 

 

3. Verschuldigdheid leaseprijs 
3.1 De Lessee dient de verschuldigde bedragen steeds tijdig te voldoen. De leasetermijnen, 

vermeld in het Leasecontract, 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 borgsom verschuldigd 

gelijk aan drie maand leasetermijnen. Deze borgsom 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, zal de 

Lessee het verschil terstond aan DirectLease betalen. Het bepaalde in dit artikel laat 

onverlet de rechten van DirectLease op betaling van vorderingen die niet met de 

borgsom zijn verrekend.   

 

4. Leasetarief  
4.1. In het leasetarief zijn uitsluitend inbegrepen afschrijving, rente, verzekering WA/casco 

(behoudens eigen risico), reparaties, onderhoud, vervanging zomerbanden en pechhulp 

Nederland. In het leasetarief zijn niet inbegrepen de houderschapsbelasting en 

brandstof. Op individueel contractniveau kan optioneel zijn toegevoegd vervangend 

vervoer na 24 uur, pechhulp buitenland, personen ongevallen inzittendenverzekering 

(POI), schade verzekering inzittenden (SVI) en all-weather banden. Alle in het 

Leasecontract vermelde bedragen zijn inclusief omzetbelasting (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. 

 

5. Leaseprijsvoorwaarden 
5.1. De leaseprijs, vermeld in het Leasecontract, is vastgesteld naar het prijs/kostenpeil per 

datum van bestelling van de Auto. 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. 
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5.2. 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. 

5.3. 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. 

 

6. Verrekening meer kilometers 
6.1. 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. 

6.2. 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. 

6.3. 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. 

6.4. De Lessee is verplicht tot elke door DirectLease gewenste medewerking aan controle op 

het aantal door de Lessee verreden kilometers. 

 

7. Eigendom 
7.1. 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. 

7.2. Het staat de Lessee niet vrij om de aard, de bestemming of de inrichting van de Auto te 

veranderen. 

7.3. 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. 

7.4. 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. 
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7.5. 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. 

7.6. 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. 

 

8. Gebruik 
8.1. 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.  

8.2. 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 te doen besturen 

door derden, behalve hun levenspartner of gezinsleden, noch om de Auto aan derden 

onder te verhuren of anderszins ten gebruike te geven. De Lessee zal ervoor zorg 

dragen dat de Auto niet gebruikt wordt voor het geven van rijlessen, voor wedstrijden 

en/of voor snelheids- en/of behendigheidsritten. 

8.3. In het geval de Lessee om welke reden dan ook van de Auto geen gebruik kan maken 

komt dit voor zijn risico en heeft dit mitsdien geen invloed op zijn 

betalingsverplichtingen, tenzij de verhindering tot gebruik van onredelijk lange duur is of 

het gevolg van omstandigheden waarvan DirectLease een verwijt kan worden gemaakt. 

8.4. Gebruik van de Auto buiten het dekkingsgebied van de verzekering is niet toegestaan. 

8.5. Het aanbrengen van reclame op of aan de Auto is niet toegestaan, evenmin als het 

(anderszins) beplakken of beschilderen van de Auto 

 

9. Onderhoud en reparaties 
9.1. De Lessee zal ervoor zorg dragen, dat de Auto regelmatig overeenkomstig het 

onderhoudsschema en volgens de richtlijnen van de fabrikant wordt onderhouden. 

9.2. Waarneembare defecten aan de kilometerteller dienen binnen vierentwintig uur na het 

ontstaan c.q. het constateren door de gebruiker aan DirectLease te worden gemeld. 

9.3. Alle reparaties en onderhoud alsmede bandenvervangingen dienen in een door 

DirectLease aangewezen bedrijf te worden uitgevoerd. Daarbij wordt rekening gehouden 

met de woon- of verblijfplaats van de berijder. 

9.4. Voor reparatiewerkzaamheden dient te allen tijde voorafgaand schriftelijk of per e-mail 

toestemming van DirectLease te zijn verkregen. 

9.5. DirectLease is niet aansprakelijk voor de wijze waarop een dealer zijn werkzaamheden 

verricht, noch voor enige daaruit voor de Lessee voortvloeiende schade. 

9.6. 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. Eventueel daarmee samenhangende kosten komen voor rekening van 

DirectLease. 
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11. Schade / boetes 
11.1. In geval van 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 assuradeur) 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 inbegrepen of niet door de verzekering worden 

gedekt, alsmede betaling van boetes 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 ook verantwoordelijk voor schade aan de Auto. 

 

12. Verzekering 
DirectLease stelt aan de Lessee de tekst van de bij DirectLease geldende 

polisvoorwaarden ter hand. 

 

13. Betalingscondities en niet-nakoming 
13.1. Alle in het Leasecontract vermelde bedragen zijn inclusief omzetbelasting (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 incasso, 

waartoe de Lessee aan DirectLease hierbij 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 incasso 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. Aan de Lessee komt geen beroep op verrekening toe. 

13.6. Niet of niet tijdige betaling van enig door de Lessee verschuldigd bedrag levert verzuim 

van de Lessee op. De Lessee is dan over het niet (tijdig) betaalde bedrag wettelijke 

rente verschuldigd tot het moment van algehele betaling  

13.7. 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. 

13.8. Het niet staan op stipte nakoming van enige verplichting van de Lessee schept voor deze 

tegenover DirectLease nimmer enig recht. 
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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. 

 
15. Ontbinding 
15.1. Indien: 

a) de Lessee in gebreke blijft tijdig te betalen of een andere verplichting uit deze 

overeenkomst niet stipt nakomt;  

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; 

c) de Lessee zich in het buitenland vestigt; 

d) voor of door de Lessee toelating tot een schuldsanering onder de Wet Persoonlijke 

Schuldsanering (WSNP), surseance van betaling of faillissement wordt 

aangevraagd, de Lessee overlijdt of onder curatele wordt gesteld; 

e) door de Lessee, diens medeschuldenaren of borgen gestelde zekerheden op 

enigerlei wijze worden aangetast of ingetrokken; 

f) omstandigheden bij de Lessee intreden, welke een aanmerkelijke verzwaring van 

het risico van DirectLease met zich meebrengen en/of de normale afwikkeling van 

het Leasecontract kunnen belemmeren;  

wordt dit aangemerkt als een tekortschieten door Lessee in de nakoming van het 

Leasecontract en heeft DirectLease het recht om zonder dat ingebrekestelling of 

sommatie 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 

niet-nakoming 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. 
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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 termijnen, de verschuldigde rente en het totaal van 

de toekomstige termijnen tot de reguliere einddatum van het Leasecontract; 

b) vermeerderd met de kosten van terugname van de Auto; 

c) voor zover toepasselijk: vermeerderd met een eventueel verschuldigde 

desinvesteringsbetaling dan wel subsidies; 

onverminderd de verdere rechten van DirectLease uit hoofde van het Leasecontract. 

 

17. Inspectie 
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 Nederland. 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. 

 



 
 

Paraaf: 

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 voorzieningen daartegen treffen. DirectLease kan de voor de 

bescherming van zijn rechten door hem noodzakelijk geachte maatregelen ook zelf 

treffen. De Lessee machtigt DirectLease hierbij deze maatregelen eventueel in de naam 

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. Rechtskeuze / bevoegde rechter 
Op het Leasecontract en in het algemeen op de verhouding tussen DirectLease en 

Lessee is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter. 

 

22. Wijzigingen 
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. 

 

Aldus opgemaakt op [ datum ] en getekend, 

 

DirectLease B.V. [ naam ] 

   

 

 

 
M.G.M. Rekers 
CFO  


