
ARTIKEL 1 DEFINITIES
1.1. Lessee: de natuurlijke persoon of rechtsperso(o)n(en) die met Lessor  
een financial leaseovereenkomst sluit of heeft gesloten en in de 
leaseovereenkomst als contract partij van Lessor is vermeld;
1.2. Lessor: Van Mossel Autolease de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid, gevestigd en kantoorhoudende te Tilburg aan de 
Kraaivenstraat 4;
1.3. Leverancier: de natuurlijke persoon of rechtspersoon van wie de Lessor  
het in de leaseovereenkomst genoemde Object in eigendom heeft verkregen;
1.4. Leaseovereenkomst: de financiële leaseovereenkomst, die de 
financiering van een individueel in deze leaseovereenkomst genoemd Object 
betreft;
1.5. Object: het in de Leaseovereenkomst omschreven object, dat het 
onderwerp van de leaseovereenkomst vormt.

ARTIKEL 2 AANSPRAKELIJKHEID
2.1. De koopovereenkomst met betrekking tot het Object komt tot stand 
tussen Lessee en Leverancier. Lessee kan derhalve terzake van eventuele 
toerekenbare tekortkomingen bij de nakoming van de koopovereenkomst 
nimmer Lessor aanspreken, doch enkel de Leverancier. Lessor is jegens 
Lessee tot geen enkele garantie of schadevergoeding gehouden.
2.2. Lessee erkent en stemt ermee in dat zijn verplichting om 
de overeengekomen termijnen aan Lessor te voldoen onder alle 
omstandigheden blijft gelden, ook indien het Object in verband met een 
toerekenbare tekortkoming van de Leverancier niet gebruikt kan worden 
danwel Lessee daarvan om welke reden dan ook het genot niet heeft.
2.3. Lessee is aansprakelijk voor en voldoet derhalve alle kosten die 
samenhangen met het gebruik van het Object, waaronder de kosten van 
registratie, belastingen, heffingen, (verkeers)boetes etc. Deze kosten zijn 
onder geen beding verhaalbaar op Lessor.

ARTIKEL 3 BETALING
3.1. Lessee kan slechts bevrijdend betalen door overmaking van de 
verschuldigde leasetermijn op een door Lessor  aan te wijzen bankrekening.
3.2. Lessee is verplicht om uiterlijk op de dag van aflevering van het Object 
aan Lessor een SEPA incassomachtiging te verstrekken.
3.3. Lessee is niet gerechtigd enige korting of verrekening op de 
verschuldigde leasetermijnen toe te passen. De datum van betaling is de 
datum van bijschrijving op de rekening van Lessor.
3.4  Tenzij de betaling van het totaal door Lessee aan Lessor verschuldigde 
bedrag binnen 1 (één) maand na het sluiten van de Leaseovereenkomst 
plaatsvindt, heeft Lessor het recht de rente aan te passen aan de rente 
die door Lessor op dat moment voor soortgelijke nieuwe Lessor financial 
leaseovereenkomsten wordt bedongen.
3.5. Alle genoemde termijnen zijn fatale termijnen. Bij niet-volledige of 
niet-tijdige betaling is Lessee, zonder dat ingebrekestelling nodig is, aan 
Lessor een vertragingsrente verschuldigd over het door Lessee verschuldigde 
bedrag ter grootte van de wettelijke rente, vermeerderd met 5 %, te rekenen 
vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening, een gedeelte 
van een maand te rekenen voor een hele maand.
3.6. Bij niet of niet-tijdige voldoening van enige betalingsverplichting 
door Lessee is Lessee bovendien gehouden tot betaling van alle 
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder advocaatkosten en 
proceskosten, vermeerderd met gemaakte verschotten en verschuldigde 
belasting, indien en zodra Lessor haar vordering uit handen heeft gegeven. 
Of daartoe aanleiding bestaat is geheel ter beoordeling van Lessor. De 
buitengerechtelijke incassokosten bedragen in ieder geval 15% van het door 
Lessee verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 200,00 excl. btw 
per geval.
3.7. Bij vervroegde betaling ineens van alle nog verschuldigde termijnen 
ontvangt Lessee een rentevergoeding wegens contante betaling op basis van 
de rentevoet van deze overeenkomst, onder inhouding van 10% van de rente 
begrepen in de vervroegd betaalde termijnen, berekend volgens de methode 
samengestelde interest. Geschiedt de vervroegde betaling ineens door 
opname van het saldo in een nieuw door Lessor verstrekt krediet, dan vindt 
geen inhouding plaats.

ARTIKEL 4 OPEISBAARHEID
Het totaal van het door Lessee aan Lessor verschuldigde bedrag is 
terstond in zijn geheel opeisbaar en Lessor is bovendien zonder nadere 
ingebrekestelling bevoegd de Leaseovereenkomst te ontbinden, 
onverminderd haar aanspraken op vertragingsrente, boete en kosten 
alsmede vergoeding van eventuele verdere schade, indien:
a. Lessee twee of meer maanden achterstallig is in de betaling van 
een vervallen termijnbedrag terzake van enige met Lessor gesloten 
Leaseovereenkomst of anderszins toerekenbaar tekortschiet in de tijdige 
en/of behoorlijke nakoming van een of meer van zijn verplichtingen uit de 
Leaseovereenkomst en, ondanks schriftelijke aanmaning indien vereist, 
nalatig blijft in de volledige nakoming hiervan;
b. het Object zonder schriftelijke toestemming van Lessor uit de feitelijke 
macht van Lessee is geraakt, er beslag op het Object wordt gelegd, het 
Object door politie of justitie in beslag wordt genomen, het Object verbeurd 
wordt verklaard dan wel anderszins van overheidswege wordt gevorderd;
c. het Object naar het oordeel van Lessor verloren is gegaan, teniet is gegaan 
of zo ernstig beschadigd is dat reparatie in redelijkheid niet meer doelmatig 
kan worden geacht;
d. het faillissement van Lessee is aangevraagd dan wel uitgesproken, of 
Lessee surséance van betaling heeft aangevraagd of verkregen, of een 
betalingsregeling aan crediteuren heeft aangeboden, dan wel er beslag 
wordt gelegd op een of meer vermogensbestanddelen van Lessee;
e. er sprake is van een ontbinding, liquidatie, wijziging in de 
rechtspersoonlijkheid dan wel van overlijden of onder curatelenstelling van 
de Lessee;
f. Lessee zich vestigt in het buitenland of redelijkerwijs kan worden 
aangenomen dat hij zich binnen enkele maanden in het buitenland gaat 
vestigen;
g. Lessee dan wel, indien toepasselijk, haar directeur grootaandeelhouder 
tot gevangenisstraf wordt veroordeeld of in voorlopige hechtenis wordt 
genomen;
h. de assuradeur van het Object de verzekering opzegt, om welke reden 
dan ook;

i. Lessee aan Lessor, met het oog op het aangaan van deze overeenkomst, 
bewust onjuiste of on volledige inlichtingen heeft verstrekt van dien aard, 
dat Lessor deze overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden 
zou zijn aangegaan indien haar de juiste stand van zaken bekend zou zijn 
geweest;
j.  er concrete aanwijzingen zijn voor insolvabiliteit of gebrek aan liquiditeit 
van Lessee;
k. er sprake is van overige omstandigheden die de verhaalsmogelijkheden 
van Lessor in ernstige mate verhinderen of in gevaar brengen.

ARTIKEL 5 GEBRUIK EN ONDERHOUD
5.1. Lessee dient het Object in goede staat van onderhoud te houden 
en het overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken. Het is Lessee niet 
toegestaan wijzigingen van ingrijpende aard aan het Object aan te brengen.
5.2. Lessee is verplicht het Object uitsluitend te doen besturen door 
personen die in het bezit zijn van een geldig, voor het betreffende Object 
wettelijk voorgeschreven, rijbewijs. Lessee is niet gerechtigd het Object te 
doen besturen door derden, uitgezonderd werknemers, gezinsleden en/of 
levenspartner van Lessee. Lessee is niet gerechtigd het Object te gebruiken 
voor het geven van rijlessen, voor wedstrijden en/of betrouwbaarheidsritten 
of op proefbanen en/of circuits.
5.3. Het is Lessee verboden het Object op enigerlei wijze te brengen, te 
gebruiken danwel doen gebruiken buiten het verzekeringsgebied waartoe 
de in artikel 6 vermelde verzekeringsovereenkomst zich uitstrekt. Lessee is 
aansprakelijk tegenover Lessor voor alle schade welke voortvloeit uit het 
overtreden van dit artikel.

ARTIKEL 6 VERZEKERING
6.1. Lessee verplicht zich het Object op WA/cascobasis te verzekeren 
en verzekerd te houden bij een te goeder naam en faam bekend staande 
verzekeringsmaatschappij en zulks ten genoegen van Lessor aan te tonen. 
Indien daartoe naar het oordeel van Lessor aanleiding bestaat, is Lessor 
gerechtigd het Object voor rekening van Lessee op WA/cascobasis te 
verzekeren.
6.2. In geval van schade, diefstal of verlies van het Object is Lessee verplicht 
dit binnen 24 uur aan Lessor te melden.

ARTIKEL 7 AFGIFTE OBJECT; EXECUTIE
7.1. Lessor is bevoegd het Object in haar macht of dat van een derde te 
brengen, indien:
a. Lessee als schuldenaar in zijn verplichtingen jegens Lessor tekortschiet 
of haar goede grond geeft te vrezen dat in die verplichtingen zal worden 
tekortgeschoten;
b. Lessee het Object niet overeenkomstig deze voorwaarden verzekert of 
verzekerd houdt dan wel in gebreke is met het doen van premiebetalingen;
c. het Object aanmerkelijk in waarde dreigt te verminderen of zich andere 
omstandigheden voordoen die de verhaalsmogelijkheden van Lessor 
beperken of in gevaar brengen.
7.2. Lessee verleent Lessor, of de door Lessor aan te wijzen personen, 
een onherroepelijke machtiging om te allen tijde het gebouw of terrein te 
betreden waarin of waarop het Object zich bevindt.
7.3. Alle kosten, verband houdend met de afgifte van het Object, komen 
voor rekening van Lessee.
7.4. Wanneer Lessee in verzuim is met de voldoening van hetgeen waarvoor 
het Object tot waarborg strekt, is Lessor bevoegd het object te verkopen en 
het haar verschuldigde op de opbrengst te verhalen.

ARTIKEL 8 STATUTENWIJZIGING, AANDELENOVERDRACHT ETC.
8.1. Indien wijziging mocht komen in de statuten of reglementen dan wel 
in de leiding van Lessee, dan wel een aandelenoverdracht plaatsvindt, is 
Lessee gehouden dit per omgaande aan Lessor mede te delen en is Lessor 
bevoegd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke 
tussenkomst, op te zeggen, in welk geval het totaal van het door Lessee aan 
Lessor verschuldigde bedrag zonder nadere ingebrekestelling terstond in 
zijn geheel opeisbaar is, onverminderd haar aanspraken op vertragingsrente, 
boete en kosten alsmede vergoeding van eventuele verdere schade.
8.2. Lessor wordt geacht zich met voornoemde wijziging(en) te hebben 
verenigd indien hij binnen één maand nadat die wijziging(en) hem bij 
aangetekend schrijven door Lessee ter kennis is/zijn gebracht, niet heeft 
gereageerd.

ARTIKEL 9 INFORMATIEPLICHT
9.1. Lessee verplicht zich om Lessor onmiddellijk van alle aanspraken 
van derden op het Object alsmede van (dreigende) beslaglegging op of 
inbeslagneming door justitie van het Object, in kennis te stellen, onder 
overlegging van alle ter zake dienende bescheiden. Voorts verplicht Lessee 
zich om derden, die enige aanspraak op het Object geldend wensen te 
maken, van de rechten van Lessor in kennis te stellen.
9.2. Lessee verplicht zich elke adreswijziging binnen 3 dagen aan Lessor 
schriftelijk te berichten.
9.3. Wanneer Lessor dit wenst, dient Lessee, onmiddellijk na het 
gereedkomen van zijn jaarrekening over het afgelopen boekjaar, Lessor een 
afschrift van de jaarrekening te doen toekomen.

ARTIKEL 10 KENTEKENBEWIJS
Het kenteken wordt geregistreerd op naam van Lessee (RTL registratie). Voor 
de duur van de Leaseovereenkomst wordt aan Lessee de kentekencard ter 
beschikking gesteld. De tenaamstellingscode berust, tot het moment dat 
deze Leaseovereenkomst ten einde komt en (dus) het juridische eigendom 
overgaat, bij Lessor. Mocht laatstgenoemd deel tijdelijk ter hand (moeten) 
worden gesteld aan Lessee, dan verplicht deze zich dit deel onverwijld per 
aangetekende brief aan Lessor te zenden. Vermissing van de kentekencard 
dient onmiddellijk schriftelijk aan Lessor te worden gemeld.

ARTIKEL 11 ANNULERING
Annulering van een reeds getekende Leaseovereenkomst is alleen mogelijk 
met de uitdrukkelijke toestemming van Lessor. In geval van toestemming 
is Lessee een vergoeding voor administratie- en onderzoekskosten 
verschuldigd.

ARTIKEL 12 OVERDRACHT AAN DERDEN
12.1. Lessor is te allen tijde gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit 
de Leaseovereenkomst over te dragen aan een derde. Lessee stemt reeds 
nu voor alsdan in met een dergelijke overdracht. Lessor informeert Lessee 
hieromtrent.
12.2. Indien Lessee zich in de plaats wil doen stellen door een derde, dient 
hij daartoe een schriftelijk verzoek bij Lessor in te dienen. In het geval Lessor 
hiervoor toestemming verleent, is Lessee een vergoeding voor administratie- 
en onderzoekskosten verschuldigd.

ARTIKEL 13 AFWIJKENDE AFSPRAKEN
leder beding tussen partijen, afwijkend van deze algemene voorwaarden 
en/of afwijkend van de Leaseovereenkomst, wordt geacht nietig te zijn 
en partijen niet te binden, tenzij het beding schriftelijk tussen partijen is 
overeengekomen.

ARTIKEL 14 CONVERSIEBEPALING
Indien een van de bepalingen van deze algemene voorwaarden dan wel de 
Leaseovereenkomst nietig is, wordt zij geacht te worden vervangen door 
een beding dat de strekking van de nietige rechtshandeling zo dicht mogelijk 
benadert.

ARTIKEL 15 OVERIGE
Het is Lessee niet toegestaan het Object aan een ander te verpanden, 
anderszins te bezwaren, te vervreemden of aan derden in gebruik te geven.

ARTIKEL 16 GESCHILLEN/TOEPASSELIJK RECHT
Op de Leaseovereenkomst en de algemene voorwaarden is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing.
In geval van een geschil over de uitleg en/of uitvoering van een of meer 
bepalingen van de Leaseovereenkomst en deze algemene
voorwaarden is uitsluitend bevoegd de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, 
tenzij Lessor aan de rechter van de woonplaats van Lessee de voorkeur geeft.
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