
BIJLAGE 2 behorende bij de “ AUTOLEASEOVEREENKOMST VERHEY LEASE B.V.” 
 
Algemene lease- en betalingsvoorwaarden van: 
 
Verhey Lease B.V.  
Graafland 66 a  
2694 BK  Groot Ammers 

Inschrijfnummer K.v.K. voor Rotterdam: 24432014 
 
 
Artikel 1:  Toepasselijkheid 
 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst tot het leasen van auto’s 

door Verhey Lease B.V. gevestigd te Groot Ammers, hierna te noemen: “Verhey”. 
2. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien 

en voor zover beide partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
3. De wederpartij zal in het navolgende worden aangeduid als “Lessee”. Indien in het navolgende een 

bepaling specifiek ziet op de situatie waarin Lessee een natuurlijke persoon is die niet handelt in de 
uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”. 

4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze voorwaarden laat de 
toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. 

5. Indien Verhey deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan Lessee ter hand heeft gesteld, is er 
sprake van een bestendige handelsrelatie. Verhey hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens 
opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.  

 
Artikel 2:  Individuele leaseovereenkomsten 
 
1. Voor iedere auto die Lessee wenst te leasen zal Lessee aan Verhey een schriftelijke opdracht 

verstrekken. Hierbij zullen alle verlangde specificaties met betrekking tot de te leasen auto door Lessee 
worden opgegeven.  

2. Verhey zal Lessee, binnen één week na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde opdracht, berichten of 
aan het verzoek zal worden voldaan. Indien dat het geval is, zal Verhey Lessee een opdrachtbevestiging 
of leaseovereenkomst zenden, die Lessee voor akkoord ondertekend moet retourneren.  

3. Indien Verhey geen auto in voorraad heeft die aan de door Lessee verlangde specificaties voldoet, 
kunnen Lessee en Verhey overeenkomen dat Verhey een auto zal bestellen die aan de wensen van 
Lessee voldoet.  

4. Wanneer een door Verhey bestelde auto door de dealer of importeur niet voor 15 november aan Verhey 
geleverd kan worden, zal levering aan Verhey en vervolgens aan Lessee niet eerder dan na 1 januari van 
het volgende jaar plaatsvinden.  

5. Bij annulering door Lessee van enige door Verhey in opdracht van Lessee geplaatste bestelling of het niet 
afnemen van een voor aflevering gereed staande auto, is Lessee van rechtswege in verzuim en heeft 
Verhey het recht om nakoming te verlangen, dan wel de overeenkomst door middel van een schriftelijke 
verklaring te ontbinden, in beide gevallen met vergoeding door Lessee van de door Verhey geleden 
schade. 



Artikel 3:  Bijzondere bepalingen voor het leasen van bedrijfswagens  
 
Wanneer Verhey en Lessee één of meer overeenkomsten sluiten tot leasing van bedrijfswagens in de zin van 
de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 respectievelijk de Wet op de 
Motorrijtuigenbelasting 1994 wordt het volgende in aanmerking genomen: 
 
1. Als gevolg van het bepaalde in de beide hiervoor genoemde wetten heeft Verhey, op wiens naam het 

kenteken wordt gesteld, slechts dan recht op teruggave van de belasting van personenauto’s en 
motorrijwielen (BPM) op de voornoemde bedrijfswagen(s) en komt (komen) deze auto(’s) slechts dan in 
aanmerking voor het verlaagde tarief van de motorrijtuigenbelasting (MRB), indien voldaan wordt aan de 
volgende eisen: 
a. Lessee is ondernemer als bedoeld in artikel 7 van de Wet op de Omzetbelasting 1968; 
b. dit betreft geen ondernemerschap als bedoeld in artikel 7, zesde lid, van de Wet op de 

Omzetbelasting 1968 (betreft ondernemerschap in geval van levering van een nieuw vervoermiddel 
dat wordt verzonden of vervoerd naar een andere EU-lidstaat, terwijl men voor het overige geen 
ondernemer is); 

c. de bedrijfswagen wordt meer dan bijkomstig (10% of meer van de in enig jaar gereden kilometers) in 
de onderneming van Lessee gebruikt. 

De onder a. tot en met c. genoemde voorwaarden worden hierna “de ondernemersvereisten” genoemd. 
Verder is voor de hiervoor genoemde teruggaaf respectievelijk verlaging vereist dat Lessee aan Verhey 
een schriftelijke verklaring overlegt dat aan de ondernemersvereisten voldaan wordt en dat hij bij een 
wijziging in deze omstandigheden Verhey daarvan onmiddellijk in kennis zal tellen en de verklaring zal 
intrekken. Deze verklaring wordt hierna “de  ondernemersverklaring” genoemd.  

2. Indien niet of niet langer aan de onder a. genoemde voorwaarden wordt voldaan, zal dat ertoe leiden dat 
geen recht bestaat op teruggave van BPM respectievelijk dat terugontvangen BPM alsnog verschuldigd 
wordt, dat het verhoogde tarief voor de MRB van toepassing wordt, eventueel met terugwerkende kracht, 
en dat er boetemaatregelen worden opgelegd. Hetzelfde geldt indien de bedrijfswagen zodanig wordt 
gewijzigd dat deze niet meer als bedrijfswagen in de hierboven genoemde zin is te beschouwen. 

3. Het hiervoor genoemde is voor Verhey en Lessee aanleiding om, in aanvulling op, dan wel ingeval van 
strijdigheid met wat overigens tussen hen geldt, voor leasing van bedrijfswagens het volgende overeen te 
komen: 
a. Lessee zal telkens vóór de bestelling van een bedrijfswagen een door een ter zake bevoegde persoon 

ingevulde en ondertekende ondernemersverklaring aan Verhey ter hand stellen; op verzoek van 
Verhey zal hij tevens een machtiging overleggen waaruit blijkt dat genoemde persoon bevoegd is om 
de ondernemersverklaring te ondertekenen en de leaseovereenkomst aan te gaan; 

b. Lessee zal geen wijzigingen aan de bedrijfswagen aanbrengen die ertoe kunnen leiden dat deze niet 
meer als bedrijfswagen in de hierboven genoemde zin is te beschouwen; 

c. indien niet of niet langer wordt voldaan aan de ondernemersvereisten, zal Lessee Verhey daarvan 
onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen; 

d. in het onder c. genoemde geval, alsook ingeval van overtreding van het onder a. en b. bepaalde, kan 
Verhey hetzij de leaseovereenkomst onmiddellijk ontbinden, in welk geval Lessee aan Verhey de 
vergoeding verschuldigd wordt als omschreven  in het artikel “Tussentijdse beëindiging” van deze 
voorwaarden, hetzij de leaseovereenkomst voortzetten, onder aanpassing van de leaseprijs en/of van 
de duur van de leaseovereenkomst; 

e. Indien aan Verhey enige naheffing van BPM of MRB of een andere fiscale maatregel wordt opgelegd, 
zal Lessee op eerste verzoek van Verhey de daarmee gemoeide bedragen aan Verhey betalen; 



f. Indien de onder e. bedoelde naheffingen of maatregelen aan Lessee worden opgelegd,  zal Lessee 
deze zelf dragen en niet aan Verhey kunnen doorbelasten. 

 
Artikel 4:  Aflevering 
 
1. Afleveringstermijnen die Verhey aan Lessee opgeeft, kunnen nimmer beschouwd worden als fatale 

termijnen, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien Verhey haar 
leveringsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, moet Lessee haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij 
nog een redelijke termijn gunnen om deze afleveringsverplichtingen alsnog na te komen. 

2. Mocht Verhey niet tijdig de gevraagde auto (kunnen) leveren, dan is zij slechts gehouden om tegen 
betaling door Lessee van de overeengekomen leaseprijs, een met de bestelde auto vergelijkbare auto ter 
beschikking te stellen voor de periode tussen de opgegeven afleverdatum en de daadwerkelijke datum 
van aflevering. Verhey is niet aansprakelijk voor schade die Lessee mogelijk zou lijden door de 
overschrijding van de afleveringstermijn. Ontbinding van de betreffende individuele leaseovereenkomst in 
verband met overschrijding van de aflevertermijn is niet mogelijk, tenzij de overschrijding meer dan 6 
maanden bedraagt. 

3. Verhey zal aan Lessee melden dat de auto gereed staat. Lessee moet de auto binnen twee werkdagen na 
deze melding afhalen. Indien Lessee de auto zonder overleg met Verhey later afhaalt, is Lessee € 10,00 
per dag aan stallingkosten aan Verhey verschuldigd, waarbij een gedeelte van een dag als een dag geldt, 
een en ander onverminderd de verplichting tot het betalen van leasetermijnen. 

4. Bij aflevering van de auto zal Lessee een door Verhey opgestelde “Acceptatieverklaring Leasing Verhey 
Lease B.V.” ondertekenen. Tevens machtigt Lessee Verhey door ondertekening van de “Autolease 
overeenkomst Verhey Lease B.V.” om maandelijks het verschuldigde leasebedrag van zijn rekening af te 
schrijven. De persoon die de auto afhaalt wordt geacht bevoegd te zijn Lessee te vertegenwoordigen. 
Indien in genoemde documenten niet anders is vermeld, wordt Lessee geacht de auto schadevrij en 
conform de in de opdrachtbevestiging en de leaseovereenkomst genoemde specificaties te hebben 
ontvangen. 

5. Aflevering geschiedt door terbeschikkingstelling van de auto en overhandiging van de autopapieren en -
sleutels aan Lessee of diens gemachtigde. Het kenteken van de auto is en blijft op naam van Verhey 
gesteld.  

6. De auto zal worden afgeleverd voorzien van de wettelijk vereiste documenten, kentekenplaten, set 
reserve lampen, vloermatten en de door de fabrikant geleverde berijderhandleiding. Door de fabrikant 
aangebrachte wijzigingen in de specificaties van de auto kunnen nooit aanleiding tot annulering van de 
bestelling of het niet aanvaarden van de aflevering zijn. 

 
Artikel 5:  Accessoires 
 
1. Lessee mag de auto (laten) voorzien van accessoires en de kosten daarvan op laten nemen in de 

leaseprijs. Verzekering (conform de voorwaarden van de assuradeur van Verhey), evenals onderhoud van 
en reparatie aan deze accessoires geschiedt dan volgens deze leasevoorwaarden. Van deze bepaling zijn 
hydraulische laadkleppen en koelinstallaties in die zin uitgezonderd dat wel de extra investeringskosten in 
het leasetarief kunnen worden verwerkt, maar het aan deze voorzieningen benodigde onderhoud of 
reparatie zijn te allen tijde uitgesloten. 

2. Lessee mag alleen na van Verhey verkregen schriftelijke toestemming de auto voor eigen rekening  
voorzien van accessoires (zoals radio, trekhaak, schuifdak, brede banden, verlagingsets e.d.) en/of 
reclame. 



3. Alle kosten van onderhoud en verzekering van en reparatie aan door en voor rekening van Lessee 
aangebrachte accessoires zijn voor rekening van Lessee. 

4. Lessee is verplicht de aangebrachte accessoires en/of reclame aan het einde van de leaseperiode voor 
eigen rekening te (laten) verwijderen en de auto in de staat, zoals deze conform de specificatie in de 
leaseovereenkomst ter beschikking is gesteld, terug te geven. 

5. Lessee is aansprakelijk voor een eventuele waardevermindering die ontstaan is door het aanbrengen of 
verwijderen van de voor eigen rekening en risico aangeschafte accessoires. 

 
Artikel 6:  Gebruik 
 
1. Lessee staat er voor in dat de auto in overeenstemming met de aard en bestemming ervan zorgvuldig en 

met inachtneming van de geldende (verkeers)wetgeving gebruikt zal worden. Lessee zal de auto als goed 
huisvader (laten) gebruiken.  

2. Lessee zal de gebruiker van de auto zodanige instructies geven dat deze van de voor hem relevante 
inhoud van deze voorwaarden op de hoogte is en de bepalingen zal naleven. Lessee is aansprakelijk voor 
het handelen en nalaten van een ieder die het voertuig gebruikt als bestuurder of inzittende. 

3. Lessee zorgt voor: 
a. het in acht nemen en opvolgen van de voorschriften van de fabrikant van de auto of van Verhey met 

betrekking tot de soort brandstof, smeermiddelen, rem- en koelvloeistof, evenals met betrekking tot de 
maximale belasting van de auto; 

b. het regelmatig controleren van het motoroliepeil, de rem-, accu-, ruitensproeier- en koelvloeistof en 
van de bandenspanning, evenals voor het zonodig op peil brengen en houden daarvan;  

c. het volgens het door de fabrikant van de auto of door Verhey voorgeschreven onderhoudsschema uit 
laten voeren van periodiek onderhoud. 

4. De kosten voor het gebruik en het dagelijkse onderhoud van de auto, waaronder nadrukkelijk begrepen 
het regelmatig reinigen van het ex- en interieur, zijn voor rekening van Lessee. 

5. Het is Lessee verboden de auto te verhuren, de auto te gebruiken voor vervoer van personen tegen 
betaling, de auto te (doen) gebruiken voor het geven van rijlessen en/of het rijden van rally’s of races, al 
dan niet op gesloten circuits. 

6. Verhey zal alle boetes voor verkeers- en/of andere overtredingen met de auto begaan, doorberekenen 
aan Lessee ongeacht of deze zijn opgelegd aan Lessee, de berijd(st)er, Verhey of aan enig andere 
(rechts)persoon. Lessee is bij het aangaan van de individuele leaseovereenkomst verplicht naam, adres, 
woonplaats en geboortedatum van de berijd(st)er(s) aan Verhey op te geven en kopieën van hun 
rijbewijzen ter beschikking te stellen. Wanneer deze gegevens niet of niet juist aan Verhey bekend zijn 
gemaakt, zal te allen tijde de in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel genoemde directie of,  
bij gebreke van een vermelding in het Handelsregister, de directie van Lessee ten tijde van het aangaan 
van deze overeenkomst, aansprakelijk zijn voor alle opgelegde boetes. Verhey mag over de door haar op 
Lessee verhaalde boetes administratiekosten in rekening brengen. 

7. Schade, ontstaan ten gevolge van onzorgvuldig gebruik, nalatigheid of het niet nakomen van contractuele 
verplichtingen is voor rekening van Lessee. Eventuele kosten voor het inschakelen  van een schade-
expert zijn voor rekening van Lessee. 

8. De auto mag alleen gebruikt worden in landen waar de bij de auto geleverde Groene Kaart geldig is. 
9. Lessee zorgt er voor dat de auto alleen bestuurd wordt door personen die daartoe door Lessee 

gemachtigd zijn en die beschikken over de bevoegdheid om een dergelijke auto te besturen. 
 



Artikel 7:  Eigendom 
 
1. Alle auto's, die door Verhey aan Lessee ter beschikking worden gesteld, blijven volledig eigendom van 

Verhey. Lessee moet ervoor zorgen dat aan het eigendomsrecht van Verhey op geen enkele wijze 
afbreuk wordt gedaan. 

2. Het is Lessee niet toegestaan de auto te vervreemden of daarover als ware hij eigenaar of anderszins te 
beschikken, of namens Verhey aan derden toezeggingen te doen of met derden enige overeenkomst aan 
te gaan met betrekking tot de auto. 

3. Lessee moet Verhey direct informeert indien er sprake is van beslaglegging op de auto - daaronder 
begrepen fiscaal bodembeslag - of indien er gegronde vrees bestaat voor beslaglegging. Lessee moet de 
beslaglegger direct informeren dat de auto eigendom is van Verhey; 

4. De omstandigheid dat Lessee de auto ten gevolge van beslaglegging niet kan gebruiken, ontslaat Lessee 
niet van de verplichting tot het betalen van de leaseprijs.  

5. Verhey heeft het recht alle rechten - en eventueel ook alle verplichtingen - voortvloeiend uit deze 
overeenkomst, aan derden over te dragen. 

 
Artikel 8:  Recht van toegang 
 
1. Verhey, of een door haar aangewezen derde, mag te allen tijde de door Lessee geleasede auto 

controleren. Lessee zal na een daartoe strekkend verzoek van Verhey direct meedelen waar de auto zich 
bevindt, zodat Verhey in de gelegenheid is om de auto te (laten) inspecteren. 

2. Verhey mag altijd de plaats waar de auto zich bevindt betreden en de auto terugnemen in die gevallen als 
in deze voorwaarden omschreven. 

 
Artikel 9:  Leaseprijs 
 
1. De in de leaseovereenkomst op te nemen leaseprijs is berekend met inachtneming van de contractduur 

en het overeengekomen jaarkilometrage. 
2. In de overeengekomen leaseprijs zijn slechts de navolgende kosten begrepen: 

a. premie WA en cascoverzekering, zoals omschreven in het artikel “Verzekering en schade” van deze 
voorwaarden; 

b. houderschapsbelasting; 
c. reparaties, onderhoud, smeermiddelen, onderdelen en banden, als omschreven in het artikel 

“Onderhoud en reparatie” van deze voorwaarden; 
d. recht op vervangende auto, als omschreven in het artikel “Vervanging van de auto” van deze 

voorwaarden; 
e. kosten van administratie en beheer; 
f. kosten van het kentekenbewijs en eventuele andere registratiekosten; 
g. afschrijvingen; 
h. rente. 

3. Eventuele tussen het moment van bestelling en het moment van aflevering optredende verhogingen van 
de aanschafprijs van de auto of aanschafprijzen van fabrieksopties en/of accessoires, rente, 
houderschapsbelasting, van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen en 
verzekeringspremies zullen worden doorberekend in de leaseprijs.  

4. Indien zich, na het aangaan van een leaseovereenkomst, veranderingen voordoen in van overheidswege 
opgelegde belastingen en/of heffingen - waaronder met name begrepen de in de leaseprijs mee 



gecalculeerde B.P.M., de Motorrijtuigenbelasting of houderschapsbelasting - welke veranderingen, waren 
zij op het tijdstip van het aangaan van de leaseovereenkomst bekend geweest, in de leaseprijs zouden 
zijn doorberekend, dan is Verhey gerechtigd de leaseprijs aan te passen, eventueel met terugwerkende 
kracht tot het moment van ingang van de verandering(en). De uit deze aanpassingen voortvloeiende 
nabetaling door Lessee of terugbetaling door Verhey is onmiddellijk door Lessee of Verhey verschuldigd. 

5. Wanneer de verzekeraar een premiewijziging doorvoert, mag Verhey de leaseprijs met ingang van het 
tijdstip van de wijziging voor de duur van de resterende maanden aanpassen. De uit deze aanpassing 
voortvloeiende nabetaling door Lessee of terugbetaling door Verhey is onmiddellijk door Lessee of Verhey 
verschuldigd. 

6. Eventuele positieve of negatieve verschillen tussen de door Verhey verschuldigde houderschapsbelasting 
en de door Lessee via de leaseprijs aan Verhey betaalde vergoeding hiervoor zullen na beëindiging van 
de leaseovereenkomst verrekend worden. De hieruit voortvloeiende nabetaling door Lessee of 
terugbetaling door Verhey is onmiddellijk door Lessee of Verhey verschuldigd. 

7. Indien door (fiscale) wetgeving subsidies, kortingen en/of investeringspremies worden toegekend, komen 
deze toe aan Verhey. Na ontvangst van de subsidie, korting en/of premie door Verhey, zullen de 
leasetarieven worden verlaagd. Indien nieuwe (fiscale) wetgeving wijziging in de grondslag van de 
calculatie (met name de gecalculeerde restwaarde) veroorzaakt, zullen de leasetarieven tussentijds, pro 
rato en met terugwerkende kracht, worden verhoogd. 

 
Artikel 10:  Wijziging van de leaseprijs, de leaseperiode en/of het overeengekomen kilometrage 
 
1. Lessee zal periodiek schriftelijk aan Verhey de kilometerstand van de auto('s) meedelen. Indien blijkt dat 

het daadwerkelijke aantal gereden kilometers afwijkt van het gecontracteerde kilometrage, dan zal Verhey 
deze afwijking volgens het in de leaseovereenkomst genoemde tarief voor meer of minderkilometers 
facturen aan Lessee. De uit deze aanpassingen voortvloeiende nabetaling door Lessee of terugbetaling 
door Verhey is onmiddellijk door Lessee of Verhey verschuldigd. 

2. Mocht tijdens de duur of bij beëindiging van de individuele leaseovereenkomst blijken dat het werkelijk 
gereden aantal kilometers meer dan 20% afwijkt van het overeengekomen kilometrage, dan zal Verhey in 
overleg met Lessee het aantal contractmaanden en/of het jaarkilometrage aanpassen. Op basis van die 
aanpassing wordt door Verhey aan de hand van de bij haar op dat moment geldende normen een nieuwe 
leaseprijs berekend. De hierdoor ontstane verschillen in al gefactureerde leasetermijnen en nieuw 
berekende leasetermijnen zal Verhey aan Lessee debiteren of crediteren. 

3. Wanneer zich een defect voordoet aan de kilometerteller van de auto('s) moet Lessee dit onmiddellijk aan 
Verhey melden. Partijen zullen dan in onderling overleg het aantal kilometers, gereden totdat het defect 
hersteld is, vaststellen, waarbij dat aantal in elk geval niet lager zal worden gesteld dan op 1/365e 
gedeelte van het jaarkilometrage per dag waarop met de defecte teller is gereden. 

4. Aan het einde van de individuele leaseovereenkomst zal Verhey een eindafrekening opstellen en aan 
Lessee het verschil tussen het werkelijk aantal gereden en overeengekomen aantal kilometers in rekening 
brengen op basis van het in de leaseovereenkomst genoemde jaarkilometrage, met verrekening van 
eventueel al tussentijds afgerekende meer en/of minderkilometers. Verhey zal het op basis van de 
eindafrekening verschuldigde bedrag direct na de einddatum van de leaseovereenkomst incasseren. 
Verhey zal het bedrag van eventuele creditnota’s zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee 
weken na de einddatum van de leaseovereenkomst aan Lessee voldoen. 

5. Indien de auto eerder wordt ingeleverd dan bij het aangaan van de individuele leaseovereenkomst was 
voorzien, mag Verhey een herberekening van de leaseprijs maken, gebaseerd op het aantal maanden, 
gedurende welke Lessee de auto ter beschikking heeft gehad en het aantal verreden kilometers. Het op 



basis van die herberekening door Lessee verschuldigde bedrag zal door Verhey binnen twee weken na de 
einddatum geïncasseerd worden. 

6. Indien partijen overeenkomen dat de datum, waarop de leaseovereenkomst eindigt, uitgesteld wordt, 
blijven alle contractsvoorwaarden van kracht, behalve in het geval dat de kosten van extra reparaties 
dermate hoog worden dat deze niet meer binnen de op grond van de leaseprijs redelijke marges voor 
onderhoud vallen. In het laatste geval mag Verhey het gebruiksrecht van de auto op elk moment 
beëindigen door middel van een schriftelijke mededeling aan Lessee. Lessee zal de auto in dat geval 
binnen twee werkdagen inleveren. Het gestelde in het artikel “Inleveren auto“ in deze voorwaarden is van 
overeenkomstige toepassing. 

 
Artikel 11:  Betaling door bedrijven 
 
1. Betaling van de door Lessee verschuldigde leaseprijs dient maandelijks bij vooruitbetaling te geschieden. 

Verhey zendt Lessee maandelijks een factuur voor de voor de volgende maand verschuldigde leaseprijs.  
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden. Daarbij staat de 

juistheid van een factuur vast indien Lessee niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt.  
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of 

geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is Lessee aan Verhey een vertragingsrente 
verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van 
een maand worden daarbij als volle maand gerekend.  

4. Indien na aanmaning door Verhey betaling alsnog uitblijft, heeft Verhey bovendien het recht aan Lessee 
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met 
een minimum van € 40,00. 

5. Indien meerdere natuurlijke personen of rechtspersonen gezamenlijk als Lessee deze overeenkomst 
ondertekenen, is elk van deze personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit deze 
overeenkomst vloeiende verplichtingen. 

6. Door Lessee gedane betalingen worden door Verhey eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde 
rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij Lessee bij 
betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur. 

7. Lessee mag de vorderingen van Verhey niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op 
Verhey heeft. Dit geldt eveneens indien Lessee (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat 
van faillissement wordt verklaard. 

8. Indien er sprake is van het uitblijven van volledige betaling, zal Verhey Lessee schriftelijk in gebreke 
stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen waarbinnen Lessee alsnog moet betalen. Indien 
betaling na verloop van deze redelijke termijn wederom uitblijft en de betalingsachterstand 3 maanden of 
meer bedraagt heeft Verhey het recht haar dienstverlening na kennisgeving hiervan aan Lessee op te 
schorten totdat er volledig is betaald of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld of de overeenkomst door 
een schriftelijke verklaring te ontbinden. Onder opschorting kan in dit kader worden verstaan het terug 
halen van de auto door Verhey. Alle schade die Verhey hierdoor lijdt evenals de kosten voor het 
terugleveren van de auto aan Lessee zijn voor rekening van Lessee. 

 
Artikel 12:  Betaling door consumenten    
 
1. Betaling van de door de consument verschuldigde leaseprijs dient maandelijks bij vooruitbetaling te 

geschieden. Verhey zendt de consument maandelijks een factuur voor de voor de volgende maand 
verschuldigde leaseprijs.  



2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de factuurdatum plaatsvinden. Daarbij staat de 
juistheid van een factuur vast indien de consument niet binnen deze betaaltermijn bezwaar heeft gemaakt 

3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of 
geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de consument aan Verhey een vertragingsrente 
verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van 
een maand worden daarbij als volle maand gerekend.  

4. Indien na aanmaning door Verhey betaling alsnog uitblijft, heeft Verhey bovendien het recht aan de 
consument buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Daarbij zal Verhey de consument bij 
genoemde aanmaning nog minimaal een termijn van 14 dagen geven om alsnog te betalen. 

5. De in het vorige lid bedoelde buitengerechtelijke incassokosten bedragen: 
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum 

van € 40,00); 
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering; 
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering; 
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering; 
e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom. 
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00. 

6. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten heeft Verhey het recht na verloop van 1 jaar 
de hoofdsom van de vordering te verhogen met de in dat jaar conform lid 3 van dit artikel cumulatief 
opgebouwde vertragingsrente. 

7. Door de consument gedane betalingen worden door Verhey eerst in mindering gebracht op alle 
verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de 
consument bij de betaling schriftelijk vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.  

8. Indien er sprake is van het uitblijven van volledige betaling, zal Verhey de consument schriftelijk in 
gebreke stellen en daarbij nog een termijn van 14 dagen gunnen waarbinnen de consument alsnog moet 
betalen. Indien betaling na verloop van deze redelijke termijn wederom uitblijft en de betalingsachterstand 
3 maanden of meer bedraagt heeft Verhey het recht haar dienstverlening na kennisgeving hiervan aan de 
consument op te schorten totdat er volledig is betaald of hiervoor deugdelijke zekerheid is gesteld of de 
overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Onder opschorting kan in dit kader worden 
verstaan het terug halen van de auto door Verhey. Alle schade die Verhey hierdoor lijdt evenals de kosten 
voor het terugleveren van de auto aan de consument zijn voor rekening van de consument. 

 
Artikel 13:  Onderhoud en reparaties 
 
1. Lessee is verplicht de door de fabrikant of Verhey voorgeschreven onderhoudsbeurten, en noodzakelijke 

reparaties, tijdig te laten uitvoeren door Verhey. 
2. De kosten van de onderhoudsbeurten (inclusief smeermiddelen en de bij een dergelijke onderhoudsbeurt 

gebruikelijk te vervangen onderdelen) en de kosten van reparaties (inclusief eventuele vervanging van 
onderdelen en banden) zijn voor rekening van Verhey, tenzij deze kosten te wijten zijn aan onzorgvuldig 
gebruik van de auto door Lessee. Het tanken van verkeerde brandstof wordt in ieder geval beschouwd als 
onzorgvuldig gebruik. 

3. Indien noodzakelijk onderhoud of een uit te voeren reparatie niet door Verhey kan worden uitgevoerd, of 
wanneer de reparatie in het buitenland moet plaatsvinden, dan wel wanneer de geschatte reparatiekosten 
hoger zijn dan € 75,00, moet vooraf toestemming van Verhey worden verkregen om deze reparatie uit te 
laten voeren. 



4. Indien een reparatie is uitgevoerd, waarvan de kosten boven het in het vorige lid van dit artikel genoemde 
bedrag uitgaan en Verhey geen voorafgaande toestemming heeft gegeven, komen de totale 
reparatiekosten voor rekening van Lessee, tenzij Verhey oordeelt dat de reparatie noodzakelijk was. 

5. Indien de auto defect is geraakt en ter plekke niet zodanig gerepareerd kan worden dat de auto op eigen 
kracht naar Verhey teruggereden kan worden, komen de noodzakelijke sleepkosten tot een maximum van 
vijftig kilometer voor rekening van Verhey, tenzij voorafgaand met Verhey anders is overeengekomen. 

6. Bij met instemming van Verhey uitgevoerde reparaties aan de auto buiten de EU zal Verhey eventuele 
niet te verrekenen omzetbelasting op de door haar aan Lessee te betalen vergoeding voor de gemaakte 
reparatiekosten in mindering brengen. 

7. Indien Lessee en een dealer/reparateur van mening verschillen over de noodzaak tot reparatie en/of de 
omvang daarvan en/of de wijze van uitvoering, zal Lessee Verhey daarvan op de hoogte stellen, Verhey 
zal dan de noodzakelijke beslissing nemen. 

8. Verhey is nooit aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van het niet deugdelijk functioneren van 
de auto, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Verhey zelf of het 
leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich 
hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Verhey Lessee vrijwaren voor eventuele aanspraken 
van derden jegens Lessee. 

 
Artikel 14:  Vervanging van de auto 
 
1. Indien een reparatie in Nederland van een personenauto of bedrijfswagen (met een maximum eigen 

gewicht plus laadvermogen van 3.500 kg/gvw) meer dan 1 werkdag in beslag zal nemen, zal Verhey aan 
Lessee voor de duur van de reparatie desgewenst een andere zoveel mogelijk gelijkwaardige auto ter 
beschikking stellen. Vervangende auto’s worden in de standaard uitvoering met benzinemotor 
beschikbaar gesteld. 

2. Indien een reparatie in het buitenland van een personenauto of bedrijfswagen (met een maximum eigen 
gewicht plus laadvermogen van 3.500 kg/gvw) meer dan 4 werkdag in beslag zal nemen, zal Verhey aan 
Lessee voor de duur van de reparatie desgewenst een andere zoveel mogelijk gelijkwaardige auto ter 
beschikking (doen) stellen. Vervangende auto’s worden in de standaard uitvoering met benzinemotor 
beschikbaar gesteld. 

3. Tijdens de huurperiode van de vervangende auto zijn deze leasevoorwaarden onverminderd van 
toepassing op het gebruik van de vervangende auto. De met de auto gereden kilometers worden geacht 
te zijn gereden met de geleasede auto; ook vallen de dagen gedurende welke de vervangende auto aan 
Lessee ter beschikking staat, onder de contractperiode. Verder zal Lessee zich houden aan de specifieke 
voorwaarden waaronder de vervangende auto ter beschikking is gesteld. 

4. Indien Lessee zonder voorafgaande toestemming van Verhey zelf een auto huurt ter vervanging van de 
leaseauto dan komen de huurkosten daarvan geheel voor rekening van Lessee. Er zal dan geen 
verrekening plaatsvinden met de leaseprijs. 

5. Een vervangende auto wordt alleen binnen Nederland ter beschikking gesteld. 
6. Indien de technische staat van de in de individuele overeenkomst genoemde auto dit wenselijk of 

noodzakelijk maakt, mag Verhey na voorafgaand overleg met Lessee, deze auto voor de verdere duur 
van de overeenkomst permanent vervangen door een zoveel mogelijk gelijkwaardige auto. 

 
 
 



Artikel 15:  Verzekering en schade 
 
1. Tenzij in de overeenkomst schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald, zal Verhey iedere aan Lessee ter 

beschikking gestelde auto verzekeren en verzekerd houden tegen cascoschade en wettelijke 
aansprakelijkheid van zowel Verhey als Lessee. Een kopie van de polisvoorwaarden zal door Verhey aan 
Lessee ter hand worden gesteld. Lessee wordt geacht de polisvoorwaarden te kennen en het bepaalde in 
de voorwaarden - voor zover op Lessee van toepassing - na te komen. Eventuele tussentijdse wijzigingen 
van de polisvoorwaarden zal Verhey aan Lessee ter kennis brengen. 

2. Lessee zal aan voormelde verzekeringen ten opzichte van Verhey geen andere en niet meer rechten 
kunnen ontlenen dan Verhey tegenover de verzekeraar(s) kan.  

3. Verhey is niet aansprakelijk voor enige gevolg- en/of bedrijfsschade, veroorzaakt door of met de auto, 
welke wordt toegebracht aan Lessee of derden. 

4. Lessee draagt per verhaalbaar schadegeval het eigen risico dat in de individuele leaseovereenkomst van 
de betreffende auto is genoemd. 

5. Indien het schadebeeld daartoe aanleiding geeft zal Verhey na overleg met Lessee het eigen risicobedrag 
en/of de leaseprijs voor de betreffende leaseovereenkomst(en) of berijd(st)er(s) aanpassen. 

6. Ingeval de verzekeraar de schade niet vergoedt in verband met enig handelen of nalaten van Lessee, van 
de berijder, of van enig andere persoon binnen de invloed van Lessee, is Lessee voor het geheel van de 
schade aansprakelijk.  

7. Indien zich een verzekerde gebeurtenis voordoet zal Lessee Verhey daarvan onmiddellijk op de hoogte 
stellen en aansluitend binnen 2 werkdagen een volledig ingevuld schadeformulier aan Verhey zenden. 

8. Lessee zal in alle gevallen, waarbij lichamelijk letsel is opgetreden, doden zijn gevallen en/of derden zijn 
betrokken, proces-verbaal laten opmaken door de politie en dit met het schadeformulier aan Verhey 
toezenden. 

9. Alle aanwijzingen van Verhey met betrekking tot de behandeling van schadekwesties, moeten door 
Lessee nauwgezet worden opgevolgd. Lessee zal nooit schuld erkennen of toezeggingen doen over de 
afwikkeling van de schade. 

10. Lessee is volledig aansprakelijk voor schade die op grond van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering 
Motorrijtuigen (WAM) of daarmee corresponderende buitenlandse wetgeving door de WAM verzekeraar 
vergoed dient te worden, maar waarvoor geen polisdekking bestaat. Lessee zal het ter zake uitgekeerde 
bedrag aan Verhey vergoeden, ook indien de verzekeraar geen verhaal neemt op Verhey.  

11.  a.  Indien een band, anders dan door normale slijtage veroorzaakt, beschadigd raakt en gerepareerd 
dient te worden geldt dit als schade en worden de daadwerkelijke reparatiekosten dan wel (als dit 
lager is) het eigen risico doorbelast aan Lessee. 

 b.  Indien een band dient te worden vervangen anders dan door normale slijtage veroorzaakt, geldt dit 
ook als schade en worden de daadwerkelijke vervangingskosten dan wel (als dit lager is) het eigen 
risico doorbelast aan Lessee. 

 
Artikel 16:  Inleveren auto 
 
1. Lessee zal binnen 10 dagen na beëindiging van de in de individuele leaseovereenkomst opgenomen 

leaseperiode, de auto op een door Verhey aan te wijzen adres in Nederland inleveren. Daarbij zal in 
tweevoud een innameformulier worden ingevuld, dat door beide partijen ondertekend moet worden. Op dit 
innameformulier worden de algemene staat van de auto vastgelegd, evenals de eindkilometerstand en 
inleveringdatum. Eén exemplaar van het formulier zal ter hand worden gesteld van Lessee en gelden als 



bewijs dat de auto is ingeleverd. De auto wordt niet als ingeleverd beschouwd zolang Lessee het 
innameformulier niet heeft ondertekend en Verhey geen exemplaar daarvan in haar bezit heeft. 

2. Lessee zal bij inlevering van de auto alle bijbehorende documenten, zoals kentekenbewijs, groene kaart, 
reserve sleutels en alle bij de auto behorende uitrusting bij Verhey inleveren. De kosten voor het 
eventueel vervangen van ontbrekende documenten, sleutels e.d. zijn voor rekening van Lessee. 

3. Indien Lessee de auto niet binnen de gestelde termijn inlevert, zijn alle eventuele extra kosten voor 
rekening van Lessee, ook is Lessee voor iedere dag dat de auto te laat ter beschikking van Verhey komt 
een boete verschuldigd van € 250,00 waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag geldt, 
onverminderd het recht van Verhey de werkelijke schade en kosten op Lessee te verhalen. 

4. De kosten van reparatie van de schade(s), die bij inlevering van de auto zijn vastgesteld maar niet door 
middel van een schadeaangifteformulier aan Verhey zijn gemeld, zijn voor rekening van Lessee. 

5. Mocht de auto bij inlevering in duidelijk slechtere staat verkeren dan bij zorgvuldig gebruik en onderhoud, 
gelet op de leeftijd van de auto en het aantal door Lessee gereden kilometers verwacht mocht worden, 
dan mag Verhey de waardevermindering die daaruit voortvloeit aan Lessee in rekening brengen. 

 
Artikel 17:  Tussentijdse beëindiging 
 
1. Verhey mag de leaseovereenkomst onmiddellijk, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke 

tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring ontbinden en de betreffende auto terugnemen, indien: 
a. Lessee ondanks sommatie om binnen een redelijke termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen, 

een of meerdere bepalingen van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; 
b. de verzekeringsmaatschappij de verzekering van de auto, om welke reden dan ook, opzegt; 
c. Lessee surseance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard; 
d. ingeval Lessee een rechtspersoon is: er een wijziging optreedt in de rechtsvorm of 

zeggenschapsverhouding van Lessee, dan wel Lessee in liquidatie treedt; 
e. in het geval Lessee een natuurlijk persoon is: sprake is van overlijden of onder curatele  stelling dan 

wel ten aanzien van hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt 
verklaard; 

f. beslag wordt gelegd op de auto; 
g.  Lessee voor of bij het aangaan van deze overeenkomst feiten of omstandigheden heeft   

 verzwegen, die  van dien aard zijn dat Verhey niet of niet op dezelfde voorwaarden een   
 leaseovereenkomst zou zijn aangegaan.  
2. Bij tussentijdse beëindiging waarbij de oorzaak te wijten valt aan één of meerdere van de in het 

voorgaande lid van dit artikel genoemde redenen, zal Lessee alle toekomstige leasetermijnen van de 
oorspronkelijke overeengekomen leaseperiode verschuldigd zijn, zulks onder aftrek van de niet 
verschuldigde rente. 

3. Ingeval van vermissing van de auto eindigt de betreffende individuele leaseovereenkomst uiterlijk een 
maand na het optreden hiervan, tenzij de auto in de tussenliggende periode is terug gevonden.  

4. In geval van totaal verlies (total loss) ten gevolge van een ongeval eindigt de betreffende individuele 
leaseovereenkomst op de datum van het betreffende ongeval. In dat geval zal afgerekend worden 
conform het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden. 

 
 
 
 



Artikel 18:  Overmacht 
 
1. Bij overmacht aan de zijde van Lessee of Verhey, heeft Verhey het recht de overeenkomst door een 

schriftelijke verklaring aan Lessee te ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens Lessee 
voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 

2. Onder overmacht aan de zijde van Verhey wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: 
een niet-toerekenbare tekortkoming van Verhey, van de door hem ingeschakelde derden of 
toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan de zijde van Verhey. 

3. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht aan de zijde van Verhey zullen onder meer 
worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, 
stakingen binnen de organisatie van Verhey en/of van Lessee of dreiging van deze e.d. omstandigheden, 
verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, 
bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, 
natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, 
import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en 
leveringsproblemen. 

4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al ten dele is uitgevoerd, moet Lessee in ieder 
geval zijn verplichtingen jegens Verhey tot aan dat moment nakomen. 

 
Artikel 19:  Privacy beding 
 
Persoonsgegevens, vermeld in leaseovereenkomst(en) of aanhangsel(s) worden opgenomen in het door 
Verhey gevoerde bestuurdersregister. Aan de hand van dit register kan Verhey Lessee optimale service 
verstrekken met betrekking tot de afgesloten leaseovereenkomst of de auto’s waarop deze overeenkomsten 
betrekking hebben. Verhey zal de opgenomen gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken of aan 
derden verstrekken. Dit laatste geldt niet indien Verhey als gevolg van wet- en/of regelgeving of een 
rechterlijke uitspraak gehouden is deze informatie openbaar te maken en zich hierbij niet kan beroepen op 
een wettelijk of een door een rechter toegestaan verschoningsrecht. 
 
Artikel 20:  Toepasselijk recht / Bevoegde rechter 
 
1. Op de tussen Verhey en Lessee gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Verhey is 

gevestigd, zij het dat Verhey altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter 
in de plaats waar Lessee is gevestigd. 

3. De consument mag er altijd voor kiezen het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter, mits 
hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan Verhey. Met tijdig wordt hier bedoeld: binnen één maand nadat 
Verhey schriftelijk aan de consument heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter 
van haar vestigingsplaats. 

 
Datum: 27 juni 2014 


