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1  TOEPASSELIJKHEID EN TOT STAND KOMEN OVEREENKOMSTEN
1.1  Deze Algemene Bepalingen maken deel uit van – en zijn van toepassing 

op alle tussen Axus Nederland B.V. h.o.d.n. Munsterhuis Lease, hierna te 
noemen Munsterhuis Lease, en Lessee gesloten (mantel)overeenkomst(en) 
inzake operationele lease van een of meer auto’s (hierna ook te noemen 
‘de leaseovereenkomst’) en zijn eveneens van toepassing op alle offertes 
en andere overeenkomsten van en met Munsterhuis Lease daarmee in 
de ruimste zin van het woord verband houdende (bijvoorbeeld ter zake 
van aanvullende diensten zoals brandstofpassen). De auto/auto’s waar-
op de leaseovereenkomst betrekking heeft zal hierna worden aangeduid 
als de ‘auto’.

1.2  Van deze Algemene Bepalingen afwijkende afspraken zijn slechts van 
toepassing als deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3  Onder Lessee wordt in deze Algemene Bepalingen verstaan: alle partij(en) 
waarmee Munsterhuis Lease de betreffende lease- en/of mantelover-
eenkomst is aangegaan en/of personen die de auto berijden, tenzij uit 
de context volgt dat uitsluitend de contractuele wederpartij(en) van 
Munsterhuis Lease kan (kunnen) zijn bedoeld. 

1.4  Lease- en aanvullende overeenkomsten kunnen zowel schriftelijk als via 
elektronische weg tot stand komen. 

2  EIGENDOM
2.1  Lessee houdt de auto voor Munsterhuis Lease en is niet bevoegd de auto 

te vervreemden, te verpanden, achter te houden of anderszins op welke 
wijze dan ook te bezwaren.

2.2  Terzake van de auto geldt Munsterhuis Lease ook als ‘fiscaal eigenaar’, 
zodat Lessee zich zal onthouden van het claimen van terzake van de auto 
eventueel toepasselijke premies e.d. van overheidswege.

3  LEASEPERIODE
3.1  De leaseovereenkomst wordt aangegaan voor een periode als vermeld 

in die overeenkomst en is gedurende deze periode door Lessee onopzegbaar.
3.2  De looptijd van de leaseovereenkomst gaat in op de datum van aflevering 

of 5 dagen nadat Munsterhuis Lease Lessee heeft geïnformeerd dat de 
auto klaar staat om op afroep van Lessee afgeleverd te worden.

3.3  Wanneer voor het verstrijken van de looptijd in maanden, het in de 
leaseovereenkomst vermelde totaal aantal met de auto te rijden kilome-
ters is overschreden, blijft de auto in gebruik bij Lessee, althans voor 
zover het voor een dergelijke auto geldend maximum aantal kilometers, 
dat gelet op het merk, het type, de motor, en het onderhoudsverleden 
naar het oordeel van Munsterhuis Lease met de auto kan worden gereden 
niet eveneens is overschreden. De leaseprijs zal worden aangepast con-
form de bepalingen zoals vermeld in artikel 5.3.

3.4  Munsterhuis Lease heeft het recht om gedurende het kalenderjaar een 
datum vast te stellen, waarna nieuwe auto’s niet meer kunnen worden 
afgeleverd. De betreffende auto(’s) worden dan zo spoedig mogelijk in het 
nieuwe kalenderjaar afgeleverd.

4  LEASEPRIJS
4.1  De leaseprijs omvat de kosten en diensten van autogebruik die als zoda-

nig in de leaseovereenkomst zijn vastgelegd en van toepassing verklaard.
4.2  In de leaseprijs zijn, tenzij anders vermeld, de volgende kostencompo-

nenten inbegrepen:
  a  rente en afschrijving;
  b  administratiekosten en managementfee;
  c  leges kentekencard en houderschapsbelasting;
  d  premie Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (hierna 

te noemen WAM-verzekering), eventuele aanvullende verzekeringen 
(zoals omschreven in artikel 9) en cascoschaderegeling;

  e  vervanging van (winter)banden als gevolg van normale slijtage, op 
door Munsterhuis Lease noodzakelijke geachte tijdstippen. Vervanging 
van een (winter)band als gevolg van canvasbreuk, of inrijding geldt als 
schade waarbij het toepasselijke eigen risico of de werkelijk kosten, 
indien deze lager zijn dan het eigen risico, zijn voor rekening en risico 
van Lessee;

  f  winterbanden alsmede wisselen, opslag en balanceren daarvan gedu-
rende de looptijd van de leaseovereenkomst;

  g  reparaties die naar het oordeel van Munsterhuis Lease noodzakelijk 
zijn, met uitzondering van reparaties die naar het oordeel van Munster-
huis Lease nodig zijn ten gevolge van onzorgvuldig gebruik, overmatige 
slijtage, verwaarlozing, en/of overbelasting van de auto door Lessee; 

  h  onderhoudsbeurten en APK keuringen, olie verversen en controles 
conform het onderhoudsschema van de betreffende fabrikant.

4.3  Voor rekening van Lessee zijn alle andere kosten ter zake van het gebruik 
van de auto, waaronder onder meer begrepen:

  a  wassen, poetsen en reinigen van de auto;
  b  stallingskosten, parkeer- en tolgelden, kilometerheffingen;
  c  reparaties, vervolgschade en kosten van hulpdiensten die niet conform 

sub g van lid 4.2 voor rekening van Munsterhuis Lease komen;
  d  kosten van brandstof en/of het buitensporig bijvullen van motorolie 

en/of koelvloeistof;
  e  reparaties en/of onderhoud aan al datgene dat niet behoort tot, of 

afwijkt van, de uitvoering/specificatie waarin de auto (oorspronkelijk) 
is geleast;

  f  toevoeging van accessoires, ook indien die op grond van wettelijke 
voorschriften verplicht worden;

  g  promotionele acties van leveranciers buiten reguliere onderhouds-
beurten;

  h  software-updates aan audio, navigatie of communicatieapparatuur.
4.4  Bij ‘grijs kentekenauto’s’ dient Lessee aan de zogenoemde ‘ondernemings-

vereisten’ te voldoen om in aanmerking te komen voor teruggave BPM 
en verlaagd HSB tarief, welke door Munsterhuis Lease in de leaseprijs 
worden verdisconteerd. Indien Lessee niet (meer) aan deze vereisten 
voldoet dient hij dit onmiddellijk schriftelijk aan Munsterhuis Lease te 
melden en heeft Munsterhuis Lease het recht de leaseprijs met terugwerken-
de kracht aan te passen op basis van de verschuldigde BPM en het ver-
hoogde HSB tarief. 

5  AANPASSING LEASEPRIJS
5.1  De leaseprijs kan worden aangepast indien zich tussen de datum van 

tariefberekening en de datum van aflevering van de auto wijzigingen 
voordoen in de navolgende componenten van de leaseprijs:

  a   koopprijs van de auto en toebehoren;
  b   rente;
  c   verzekeringspremie;
  d  houderschapsbelasting en overheidsheffingen.
5.2  Zodra één van de kostenfactoren, genoemd in artikel 4 lid 2 onder e, f, 

g of h met meer dan 5% is gestegen wordt de leaseprijs gedurende de 
looptijd van de leaseovereenkomst dienovereenkomstig aangepast. Of 
sprake is van een dergelijk prijsstijging wordt vastgesteld op basis van het 
CBS-indexcijfer voor arbeid, inkomen en sociale zekerheid, onderdeel 
reparatie en onderhoud (code 07230). Een prijswijziging gaat in op de 
eerste dag van het kwartaal, volgende op de schriftelijke mededeling 
daarover van Munsterhuis Lease aan Lessee. 

5.3   Lessee is ermee bekend dat de leaseprijs mede gebaseerd is op een door 
Lessee geschat aantal te rijden kilometers per jaar. Periodiek, maar ten 
minste één keer per jaar, meet Munsterhuis Lease de actuele kilometer-
stand. Wanneer blijkt, dat het werkelijke gereden aantal kilometers per 
kalenderjaar meer dan 10% afwijkt van het in de leaseovereenkomst 
vastgelegde aantal jaarkilometers, dan heeft Munsterhuis Lease het 
recht de leaseprijs en zonodig ook de duur van de leaseovereenkomst 
aan te passen aan het werkelijke gebruik. Deze aanpassing wordt op 
basis van terugwerkende kracht gecalculeerd, waarbij de kosten voor 
overschrijding aan Lessee worden gefactureerd en het verschil als gevolg 
van een werkelijk lager jaarkilometrage dan het contractueel vastgelegde 
jaarkilometrage wordt verdisconteerd in de alsdan resterende leaseter-
mijnen. Wanneer blijkt dat het werkelijk aantal gereden kilometers per 
kalenderjaar minder dan 10% afwijkt van het in de leaseovereenkomst 
vastgelegde aantal kilometers, zal Munsterhuis Lease periodiek of aan 
het einde van de leaseovereenkomst het aantal meer- resp. minderkilo-
meters op basis van de in de leaseovereenkomst vastgelegde meer-/
minderkilometerprijs aan Lessee in rekening brengen c.q. crediteren. 

5.4  Munsterhuis Lease heeft het recht om verhoging van legesgelden en 
houderschapsbelasting en andere heffingen van overheidswege die op 
haar drukken aan Lessee door te berekenen per ingangsdatum van de 
desbetreffende maatregel. Datzelfde geldt ook voor het geval Munster-
huis Lease zorgdraagt voor de verzekering en de assuradeur de premie 
verhoogt. In het geval Munsterhuis Lease de verzekering verzorgt en de 
assuradeur de premie en/of eigen risico verhoogt ten gevolge van het 
schadeverloop met betrekking tot de auto, kan Munsterhuis Lease ertoe 
besluiten om die verhoging in de leaseprijs door te berekenen.

5.5  Indien gedurende de looptijd van de leaseovereenkomst enige belasting 
en/of fiscale (maat)regel en/of andere overheidsheffing of -maatregel, 
die de grondslag van de leaseprijs (met name, doch niet uitsluitend, de 
gecalculeerde restwaarde) beïnvloedt, wordt ingevoerd of wijziging on-
dergaat, is Munsterhuis Lease gerechtigd de leaseprijs dienovereenkom-
stig tussentijds en met terugwerkende kracht tot het moment waarop de 
betreffende maatregel of wijziging in werking trad aan te passen.

ALGEMENE BEPALINGEN van AXUS NEDERLAND B.V. h.o.d.n. Munsterhuis Lease VOOR OPERATIONELE LEASE versie 2019-01



ALGEMENE BEPALINGEN van AXUS NEDERLAND B.V. h.o.d.n. Munsterhuis Lease VOOR OPERATIONELE LEASE versie 2019-01 Pagina 2 van 6

6  AFLEVERING/ACCESSOIRES
6.1  Indien de werkelijke datum van aflevering van de auto afwijkt van de 

gewenste afleveringsdatum, of de fabrikant wijzigingen doorvoert in de 
specificaties, kan Lessee aan een zodanige afwijking of wijziging geen 
aanspraken tegenover Munsterhuis Lease ontlenen.

6.2  De auto zal aan Lessee worden afgeleverd in de standaarduitvoering 
(conform de specificatie van de fabrikant en voorzien van een kenteken-
card en de kentekenplaten) eventueel voorzien van de door Lessee be-
stelde extra’s/accessoires, welke laatste steeds in de leaseprijs voor 
diens rekening komen. Het verder aanbrengen van extra’s en/of veran-
deringen, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan indien die extra’s 
en/of veranderingen worden aangebracht/uitgevoerd door een erkende 
reparateur, de extra’s en/of veranderingen voldoen aan de wettelijke 
eisen, de bevestiging van de extra’s en/of veranderingen geen schade 
aan de auto toebrengen en nadat voorafgaande schriftelijke toestem-
ming van Munsterhuis Lease is verkregen. De door Lessee zelf aange-
brachte extra’s en/of persoonlijke eigendommen vallen niet onder de 
verzekering, voor zover deze door Munsterhuis Lease wordt/is gesloten, 
tenzij door Lessee de waarde van de zelf aangebrachte extra’s aan 
Munsterhuis Lease schriftelijk is opgegeven en deze in de leaseovereen-
komst zijn vermeld. Bij beëindiging van de leaseovereenkomst kan Lessee 
de voor zijn rekening aangebrachte extra’s doen verwijderen, mits op een 
zodanige wijze dat die verwijdering geen beschadiging of waardevermin-
dering aan de auto oplevert (zie ook artikel 20.2).

6.3  Het is Lessee toegestaan de auto te voorzien van reclamebeschilderingen 
of reclamebestickeringen ten behoeve van zijn onderneming. De kosten 
van het aanbrengen daarvan en van het verplicht terugbrengen in de 
oorspronkelijke staat van de auto bij beëindiging van de leaseovereen-
komst, zijn voor rekening van Lessee.

6.4  Niet-afname door Lessee van een door hem bestelde auto per afleverings-
datum laat de verplichtingen van Lessee krachtens de leaseovereen-
komst onverlet.

7  GEBRUIK
7.1  Lessee zal als een goed beheerder voor de auto zorgdragen, deze doel-

matig beveiligen en slechts gebruiken overeenkomstig diens aard en 
bestemming. Lessee laat tevens tijdig de onderhoudsbeurten, APK-keu-
ringen, terugroep-acties, etc. uitvoeren.

7.2  Lessee verplicht zich de auto uitsluitend te laten gebruiken door personen 
die in het bezit zijn van een in Nederland geldig rijbewijs. Lessee is te allen 
tijde verantwoordelijk voor de auto en de berijder(s) daarvan en zal ervoor 
zorgdragen dat de berijder(s) van de auto met deze Algemene Bepalingen 
bekend zijn. Lessee zal ervoor zorgdragen dat de auto niet wordt gebruikt 
voor het geven van rijlessen, voor wedstrijden of snelheidsproeven en voor 
het vervoer van personen tegen betaling (uitgezonderd carpooling). Het 
staat Lessee ook niet vrij de auto aan derden onder te leasen of in (mede)
gebruik te geven onder welke benaming dan ook. Ook zal Lessee de auto niet 
gebruiken buiten het dekkingsgebied van de verzekering zoals vermeld op de 
zogenoemde groene kaart of in gebieden, welke door Munsterhuis Lease 
worden uitgesloten en schriftelijk aan Lessee zijn gemeld, indien risicover-
hogende omstandigheden zulks naar het oordeel van Munsterhuis Lease 
rechtvaardigen. Alle schade, die voor Munsterhuis Lease ontstaat ten ge-
volge van een onjuist, onbehoorlijk of onrechtmatig gebruik of laten ge-
bruiken van de auto door Lessee komt voor rekening van Lessee. Lessee 
vrijwaart Munsterhuis Lease ten deze in de meest ruime zin. Datzelfde geldt 
voor schade voor Munsterhuis Lease ten gevolge van inbeslagname en/
of verbeurdverklaring van de auto door de justitiële autoriteiten. 

7.3  Lessee zal de voor de auto geëigende brandstoffen, oliën en smeermid-
delen gebruiken en er op toezien dat het dagelijkse onderhoud, waaron-
der begrepen controle op en eventueel op peil brengen van bandenspan-
ning, motorolie, remvloeistof en koelvloeistof door de bestuurder van de 
auto wordt uitgevoerd.

7.4  Lessee zal een defect aan de kilometerteller terstond aan Munsterhuis Lease 
melden. In dat geval zal het aantal in de defectperiode verreden kilometers 
in redelijkheid worden vastgesteld naar evenredigheid van het in de voor-
gaande twee maanden gemiddeld per dag verreden aantal kilometers.

7.5  Lessee verplicht zich op verzoek van Munsterhuis Lease de auto voor 
inspectie ter beschikking te stellen.

7.6  In het geval Lessee van de auto geen gebruik kan maken, komt dit voor 
zijn risico en heeft dit mitsdien geen invloed op zijn betalingsverplichtingen, 
tenzij deze verhindering het gevolg is van omstandigheden waarvan 
hoofdzakelijk aan Munsterhuis Lease een verwijt kan worden gemaakt.

7.7  Lessee zal alle op de auto van toepassing zijnde regelgeving, gebruiks-
voorschriften en instructies, waaronder de instructies gegeven in deze 
Algemene Bepalingen, strikt in acht nemen en naleven. Voor alle schade 
die voortvloeit uit het niet of niet volledig in acht nemen of naleven van 
bovengenoemde regelgeving, gebruiksvoorschriften en instructies, is 
Lessee aansprakelijk. Lessee vrijwaart Munsterhuis Lease tegen alle aan-
spraken van derden tot vergoeding van enige door die derde(n) geleden 
schade, veroorzaakt met of anderszins verband houdende met (het ge-
bruik van) de auto.

7.8  Indien de auto met toestemming van Munsterhuis Lease is voorzien van 
een trekhaak, mag een aanhangwagen of caravan worden voortgetrok-

ken, mits de geldende voorschriften van de fabrikant en de van toepassing 
zijnde wettelijke bepalingen in acht worden genomen. Eventuele schade, 
kosten door verhoogde slijtage en overige kosten samenhangend met 
dit gebruik zijn voor rekening van Lessee.

7.9  Munsterhuis Lease is steeds gerechtigd alle gegevens met betrekking tot 
het gebruik van de auto, waaronder mede begrepen brandstofverbruik, 
op te vragen bij Lessee of bij derden en in te zien. In dit kader machtigt 
Lessee Munsterhuis Lease hierbij de hiervoor bedoelde gegevens bij de 
betreffende derde(n) op te vragen en verplicht Lessee zich hierbij de 
bedoelde gegevens op eerste verzoek van Munsterhuis Lease per omgaan-
de aan Munsterhuis Lease te doen toekomen. Munsterhuis Lease zal de 
aldus verkregen informatie aanwenden voor haar exploitatie, controle op 
de wederzijdse nakoming van de leaseovereenkomst en voor het verlenen 
van service. Munsterhuis Lease zal deze informatie niet voor marketing-
doeleinden aan derden ter beschikking stellen.

8  REPARATIES/ONDERHOUD/BANDEN
8.1   Indien volgens de leaseovereenkomst de kosten voor onderhoud, reparaties 

en (winter)banden in de leaseprijs zijn begrepen, komen de navolgende 
kosten voor rekening van Munsterhuis Lease:

 a  kosten voor reparatie en onderhoud, met uitzondering van kosten voor 
werkzaamheden waarvoor Munsterhuis Lease geen toestemming heeft 
gegeven; 

 b  de kosten voor vervanging van (winter)banden bij normale slijtage.
8.2  Reparaties zullen door Lessee worden uitgevoerd bij een door Munster-

huis Lease aangewezen reparateur. In het geval de reparatie in het bui-
tenland moet worden uitgevoerd, dient Lessee telefonisch goedkeuring 
c.q. instructie te verkrijgen van Munsterhuis Lease voor zover de repara-
tie een bedrag van 150,00 Euro of de tegenwaarde daarvan te boven gaat 
en dient Lessee de kosten eerst zelf te voldoen. Indien de goedgekeurde 
kosten door Lessee zijn voldaan, zullen deze kosten, na overlegging van 
de facturen en bewijs van betaling, door Munsterhuis Lease met Lessee 
worden verrekend. Bij gebreke van zodanige goedkeuring of het niet 
opvolgen van een gegeven instructie zijn de kosten van een zodanige 
reparatie voor rekening van Lessee.

8.3  Munsterhuis Lease is bevoegd om de auto voor de verdere duur van de 
leaseovereenkomst permanent te vervangen door een voor zover mogelijk 
gelijkwaardige auto.

8.4  (Onderhoud)kosten die ontstaan door schuld en/of nalatigheid van 
Lessee, zullen aan Lessee worden doorberekend. Kosten buiten de reguliere 
exploitatie ten gevolg van het rijgedrag van Lessee, kunnen tevens aan 
Lessee worden doorberekend.

8.5  Indien de kosten voor onderhoud, reparaties en/of (winter)banden niet 
zijn opgenomen in de leaseprijs, dient Lessee de auto conform de fabrieks-
voorschriften op eigen kosten bij een door Munsterhuis Lease erkende 
reparateur te laten onderhouden of repareren. Kosten die door Lessee 
niet direct aan de reparateur zijn voldaan, zullen door Munsterhuis Lease 
bij Lessee in rekening worden gebracht.

8.6  Schades, kosten en/of waardevermindering aan/van de auto als gevolg 
van het niet strikt opvolgen van de in dit artikel 8 gegeven instructies zijn 
voor rekening van Lessee.

9  VERZEKERING
9.1  Munsterhuis Lease zal ten aanzien van de auto verzekeringen arrangeren 

(bijvoorbeeld een WAM-verzekering en eventueel aanvullende verzeke-
ringen zoals ongevallen verzekering inzittenden, schade verzekering in-
zittenden en/of verhaalsbijstandverzekering) waarvan in de leaseover-
eenkomst is bepaald dat deze zijn inbegrepen in de leaseprijs.

9.2  De polisvoorwaarden van de verzekeringen die op grond van de leaseover-
eenkomst ten aanzien van de auto zijn afgesloten, zijn neergelegd in de 
verzekeringsvoorwaarden. Door ondertekening van de leaseovereen-
komst verklaart Lessee de verzekeringsvoorwaarden te hebben ontvan-
gen, bekend te zijn met de inhoud en de gelding ervan te aanvaarden. 

9.3  Alle schade die niet onder de dekking van de verzekeringsvoorwaarden 
valt, komt geheel voor rekening en risico van Lessee.

10  CASCOSCHADEREGELING
10.1   In de leaseovereenkomst en deze Algemene Bepalingen wordt onder 

cascoschade verstaan, alle schade ontstaan aan of verlies van de auto 
(inclusief de ruiten en banden) door of tijdens:

  a  botsing, stoten, omslaan, slippen, van de weg raken, brand, ontploffing, 
zelfontbranding of kortsluiting;

 b  diefstal, verduistering, inbraak, vandalisme, joyriding of een poging 
daartoe;

 c  botsen met wild, vogels of loslopende dieren;
 d  natuurkrachten, waaronder blikseminslag, overstroming, hagel en 

storm; of
 e  ander plotseling van buiten komend onheil.
10.2  Indien in de leaseovereenkomst is bepaald dat de cascoschaderegeling 

daarop van toepassing is, is Lessee bij cascoschade per gebeurtenis 
alleen een bedrag aan eigen risico aan Munsterhuis Lease verschuldigd 
en komt de overige cascoschade voor rekening en risico van Munster-
huis Lease. In dat geval is de hoogte van het eigen risico bedrag in de 
leaseovereenkomst vermeld. Het eigen risico wordt aan Lessee gecrediteerd 
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voor zover Munsterhuis Lease erin slaagt om de cascoschade te verhalen 
op een derde. 

10.3   In afwijking op artikel 10.2 komt cascoschade alsnog voor rekening van 
Lessee indien: 
a  veroorzaakt tijdens deelname aan wedstrijden, rijvaardigheidstrainingen, 

snelheids-, behendigheids-of prestatieritten; 
b  veroorzaakt tijdens het geven van rijles, het vervoer van personen tegen 

betaling (behoudens carpooling), het rijden op snelheidscircuits of het 
rijden op wegen die niet bestemd zijn voor de auto; 

c  veroorzaakt door het vervoer van gevaarlijke stoffen of explosieven; 
d  veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder niet beschikt over een geldig 

en voor de auto wettelijk voorgeschreven rijbewijs; 
e  veroorzaakt terwijl de feitelijk berijder (i) zodanig onder invloed van alcohol, 

enig bedwelmend en/of opwekkend middel of geneesmiddel verkeer-
de dat hij niet in staat kon worden geacht de auto naar behoren te 
besturen, (ii) meer alcohol had gedronken dan wettelijk is toegestaan 
en/of (iii) bij aanhouding weigerde mee te werken aan een alcohol- of 
drugstest; 

f  veroorzaakt door handelen of nalaten in strijd met toepasselijke wet- 
en regelgeving, de leaseovereenkomst of deze algemene voorwaarden; 

g  ontstaan met goedvinden of door opzet, schuld, bewuste roekeloos-
heid, nalatigheid of onzorgvuldig handelen aan de zijde van Lessee of 
de berijder van de auto; 

h Lessee de verplichtingen van artikel 12.1 en 12.2 niet naleeft. 
10.4   Het bepaalde in artikel 10.3 a tot en met g geldt niet indien Lessee aan-

toont dat de betreffende omstandigheden zich buiten zijn (en die berijder 
van de auto) wil en weten hebben voorgedaan en dat hen ter zake van die 
omstandigheden in redelijkheid geen verwijt treft. 

10.5   Indien de cascoschade bestaat uit de vervanging van een band, wordt 
de omvang van de cascoschade berekend naar rato van het restprofiel, 
dat wil zeggen het verschil tussen de profieldiepte van de band bij ver-
vanging en de wettelijke minimale profieldiepte, van de band. 

10.6   Bij diefstal komt de cascoschade voor rekening van Lessee, indien de 
auto niet deugdelijk was afgesloten en/of de sleutels onbeheerd waren 
achtergelaten en/of als het alarm (indien aanwezig) niet was geactiveerd. 
Ingeval van diefstal is Lessee verplicht om op eerste verzoek van Munster-
huis Lease alle autosleutels aan Munsterhuis Lease te overleggen. Indien 
Lessee geen gehoor geeft aan dat verzoek, of daaraan geen gehoor kan 
geven, wordt vermoed dat de cascoschade het gevolg is van onzorgvuldig 
handelen van Lessee of de berijder van de auto, behoudens tegenbewijs 
van Lessee.

11  VERZEKERINGSVERPLICHTING
11.1   Indien in de leaseovereenkomst is overeengekomen dat Munster-

huis Lease geen WAM-verzekering voor de auto zal arrangeren en de 
cascoschaderegeling niet van toepassing is, gelden de bepalingen van 
dit artikel 11.

11.2   Lessee is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade aan de auto en 
toegebracht door de auto en is gehouden om Munsterhuis Lease volledig 
schadeloos te stellen voor alle schade die door Munsterhuis Lease in dit 
kader wordt geleden.

11.3   Lessee is verplicht om de auto gedurende de Gebruiksperiode allrisk te 
verzekeren, verzekerd te houden en om de verzekeringspremies tijdig en 
volledig aan zijn verzekeraar te voldoen. De allriskverzekering dient ten 
minste aan de volgende voorwaarden te voldoen:
a  De verzekering biedt dekking voor elke schade of verlies van de auto 

met inbegrip van diefstal, verduistering of vermissing. 
b  De WAM-dekking biedt ten minste de op grond van de Wet Aansprake-

lijkheidsverzekering Motorrijtuigen bepaalde wettelijke minimumbe-
dragen. 

c  De verzekering kent een zogeheten parapludekking die waarborgt dat 
niet-aangemelde objecten toch onder de dekking van de verzekering 
vallen. 

d  De verzekering wijst Munsterhuis Lease aan als rechthebbende. Op 
grond van de verzekering worden uitkeringen die voortvloeien uit de 
verzekering rechtstreeks bij voorrang aan Munsterhuis Lease uitge-
keerd.

11.4   Op eerste verzoek verstrekt Lessee aan Munsterhuis Lease een kopie van 
de verzekeringspolis, de verzekeringsvoorwaarden en een bewijs van 
betaling van de verschuldigde premies. 

11.5   Lessee is verplicht Munsterhuis Lease te voorzien van de zogeheten 
WM1192-verklaring. Lessee zal de verzekeraar bij voorbaat op de hoogte 
stellen van de cessie die is opgenomen in de genoemde WM1192-verklaring. 

11.6   Munsterhuis Lease verzorgt voor Lessee de volledige schadebehandeling, 
de aansturing van derden die zorgdragen voor het herstel van schade 
aan de auto en in aanvulling daarop eventueel ook de premieverrekening. 

11.7   Lessee is verplicht Munsterhuis Lease alle schade te vergoeden die om 
welke reden dan ook niet of niet volledig door zijn verzekeraar worden 
vergoed. Bij total loss of diefstal van de auto is Lessee aan Munster-
huis Lease de door Munsterhuis Lease op annuïtaire wijze berekende 
boekwaarde van de auto ten tijde van de total loss-verklaring of diefstal 
verschuldigd. De door Munsterhuis Lease gehanteerde boekwaarde 
geldt tegenover Lessee als volledig bewijs van de schade aan de auto.

11.8   Lessee is verplicht Munsterhuis Lease direct te informeren als de dekking 
van de allriskverzekering om welke reden dan ook komt te vervallen of 
wordt gewijzigd.

11.9   Indien Lessee zijn verplichtingen uit hoofde van dit artikel 11 niet nakomt, 
heeft Munsterhuis Lease recht om zelf een WAM-verzekering voor de 
auto af te sluiten, de leasecomponent cascoschaderegeling op de 
Leaseovereenkomst van toepassing te verklaren en de kosten daarvoor 
bij Lessee in rekening te brengen door middel van een verhoging van de 
leaseprijs.

12  SCHADE/AANSPRAKELIJKHEID
12.1   In geval van schade, aan- of veroorzaakt met de auto, is Lessee verplicht 

Munsterhuis Lease hiervan terstond, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, 
telefonisch en schriftelijk in kennis te stellen en zo spoedig mogelijk aan 
Munsterhuis Lease de verklaringen van getuigen, het ter zake opgemaakte 
proces verbaal en/of andere bescheiden over te leggen die op de ge-
beurtenis betrekking hebben, zulks onder inzending van een volledig in-
gevuld Europees schadeformulier. Lessee draagt ervoor zorg en staat 
ervoor in dat de berijder van de auto door de politie proces-verbaal van 
het gebeurde doet opmaken. Lessee zal zich in zodanige situatie ont-
houden van, en draagt ervoor zorg en staat ervoor in dat ook de berijder 
zich zal onthouden van, toezeggingen en verklaringen waaruit de erken-
ning van een verplichting tot schadevergoeding zou kunnen worden af-
geleid en in het algemeen van alles wat de belangen van Munster-
huis Lease en/of de assuradeur die de auto verzekert zou kunnen 
schaden. Niet-nakoming van deze verplichting leidt voor Lessee tot de 
verplichting alle schade die Munsterhuis Lease (of haar assuradeur) als 
gevolg daarvan lijdt te vergoeden.

12.2   In geval van diefstal van de auto draagt Lessee ervoor zorg en staat ervoor 
in dat de berijder van de auto te allen tijde proces-verbaal en/of politie-
rapport laat opmaken en binnen 48 uur alle autosleutels, bescheiden en 
de ter beperking van braak- en diefstalschade verwijderbare delen van 
audio-, beveiliging- en communicatieapparatuur aan Munsterhuis Lease 
overlegt. Lessee is aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit te late of 
incomplete actie (van de berijder).

12.3   Lessee zal direct na het ontstaan van de schade de auto voor taxatie ter 
beschikking stellen aan Munsterhuis Lease of een door Munsterhuis Lease 
aangewezen partij en met betrekking tot herstel van de schade de instructies 
van Munsterhuis Lease opvolgen. 

12.4   Diefstal van bij de auto behorende apparatuur, waarvan in alle redelijk-
heid mag worden verlangd dat de berijder deze zaken of delen daarvan 
niet in de auto had mogen achterlaten, wordt door de verzekeringsmaat-
schappij niet vergoed en is voor rekening van Lessee.

12.5  Schade aan of verlies van zich in de auto bevindende persoonlijke eigen-
dommen van Lessee (of de berijder van de auto) komen voor rekening van 
Lessee, tenzij deze schade door derden wordt vergoed.

12.6  Schades, kosten en/of waardevermindering aan/van de auto als gevolg 
van het niet strikt opvolgen van de in dit artikel 12 gegeven instructies 
zijn voor rekening van Lessee.

13  VERVANGENDE AUTO
13.1  Tenzij anders in de leaseovereenkomst is bepaald, zal Munsterhuis Lease bij 

reparaties, die niet binnen éénmaal 24 uur kunnen worden uitgevoerd, 
zaterdagen, zon- en feestdagen niet meegerekend, gedurende de tijd dat 
de auto niet ter beschikking van Lessee is, deze auto op diens verzoek na 
24 uur vervangen of doen vervangen door een andere auto van een zoveel 
mogelijk gelijkwaardig type, waarbij de kosten conform de leaseovereen-
komst worden berekend.

13.2   Deze regeling geldt niet in geval van ondeskundig gebruik van de auto 
door Lessee en/of nalatigheid van Lessee, in geval van een schadereparatie 
waarvoor de assuradeur op grond van de desbetreffende polis niet tot 
uitkering van het schadebedrag overgaat, in geval van inbeslagname van 
de auto door politie of justitie en ingeval de auto wegens een andere aan 
Lessee toerekenbare omstandigheid niet beschikbaar is. 

13.3   Lessee is verantwoordelijk voor het tijdig, dat wil zeggen nadat Munster-
huis Lease daarom heeft verzocht, inleveren van de vervangende auto 
op een door Munsterhuis Lease aan te geven locatie. De extra kosten 
voortvloeiende uit het niet tijdig inleveren van de vervangende auto komen 
voor rekening van Lessee.

13.4  Ten aanzien van auto’s die worden ingezet als vervangend vervoer gelden 
dezelfde voorwaarden als voor het gebruik van de auto. 

13.5  Munsterhuis Lease zal altijd trachten een voor zover mogelijk gelijkwaardige 
auto in te zetten. Lessee heeft echter geen aanspraak op vergoeding indien 
de vervangende auto van een ander klasse is, of een andere brand-
stofsoort gebruikt. 

14  HULPDIENST
  Bij pech en/of ongeval kan Lessee gebruik maken van de 24-uurs hulp-

dienst van Munsterhuis Lease. Kosten als gevolg van verwijtbaar gedrag 
zijn voor rekening van Lessee en worden door Munsterhuis Lease bij 
Lessee en worden bij Lessee in rekening gebracht.

15  GEVOLGSCHADE
  Munsterhuis Lease is jegens Lessee op geen enkele manier aansprakelijk 
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voor schade en/of kosten als gevolg van het niet goed functioneren of 
door omstandigheden niet kunnen gebruik maken van de auto door 
bijvoorbeeld tijdverlies en extra reis- en verblijfkosten.  

16  BOETES EN ANDERE SANCTIES
16.1  Alle van overheidswege opgelegde sancties (waaronder met name ook 

boetes) en de daaruit voortvloeiende kosten, zijn voor rekening van Lessee 
en worden door Munsterhuis Lease bij Lessee in rekening gebracht. 

16.2  Munsterhuis Lease behoudt zich het recht voor administratiekosten aan 
Lessee in rekening te brengen in verband met de aan Munsterhuis Lease 
in rekening gebrachte kosten/boetes.  

17  BRANDSTOFPAS
17.1  Een eventueel door Munsterhuis Lease verstrekte opgave van brandstof-

kosten is geheel vrijblijvend en betreft slechts een indicatie van de te 
verwachten kosten, berekend op basis van de op dat moment bekende 
gegevens.

17.2  De leaseovereenkomst kan voorzien in het gebruik door Lessee van een 
zogenoemde ‘brandstofpas’, om ten behoeve van de auto om brandstof 
te tanken en/of stroom te laden. Alle aankopen met de aan Lessee 
verstrekte brandstofpas(sen) komen voor rekening van Lessee.

17.3  Instructies en aanwijzingen betreffende het gebruik van de brandstofpas 
worden separaat verstrekt. Lessee verbindt zich deze stipt op te volgen.

17.4  Een eventueel maandelijks door Lessee te betalen voorschot voor de 
aankopen met de brandstofpas kan door Munsterhuis Lease worden aange-
past aan zowel gewijzigde brandstof- c.q. elektriciteitsprijzen als aan de 
werkelijke verbruiksgegevens. 

17.5  Periodiek voorziet Munsterhuis Lease Lessee per uitgegeven brandstof-
pas van een brandstof- c.q. elektriciteitsverbruiksoverzicht en kostenover-
zicht en zullen de ontvangen voorschotten worden verrekend met de 
werkelijke kosten. 

17.6  Ingeval van verlies of diefstal van de brandstofpas dient Lessee dit onmid-
dellijk schriftelijk aan Munsterhuis Lease te melden. Lessee is niet langer 
aansprakelijk voor het gebruik van de brandstofpas vanaf één uur nadat 
Munsterhuis Lease de schriftelijke melding van het verlies of de diefstal 
heeft ontvangen, welke termijn wordt verlengd tot 10.00 uur ’s ochtends 
van de eerst volgende werkdag indien de melding buiten kantooruren 
(9.00 tot 17.00 uur), in het weekend of op een officiële vrije dag heeft 
plaatsgevonden, tenzij het verlies het gevolg is van onjuist gebruik of 
anderszins aan Lessee kan worden verweten.

  
18  BETALINGSVERPLICHTINGEN
18.1  Voor de duur van het gebruiksrecht van de auto is Lessee maandelijks 

bij vooruitbetaling aan Munsterhuis Lease de overeengekomen maande-
lijkse leasetermijn verschuldigd. Deze en alle overige bedragen die Lessee 
aan Munsterhuis Lease verschuldigd is, zijn verschuldigd per vervaldatum 
van de daarvoor door Munsterhuis Lease aan Lessee toe te zenden 
factuur, welke factuur door Munsterhuis Lease per post of e-mail verzon-
den kan worden. 

18.2  Alle uit de leaseovereenkomst voortvloeiende financiële verplichtingen 
dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan door middel van een door 
Lessee aan Munsterhuis Lease verstrekte incassomachtiging voor een 
bankrekening van Lessee, waarop door Lessee voor dit doel voldoende 
saldo zal worden aangehouden. Deze machtiging dient gehandhaafd te 
blijven totdat Lessee aan al zijn verplichtingen jegens Munsterhuis Lease 
zal hebben voldaan. Munsterhuis Lease kan echter op ieder door haar 
gewenst moment van Lessee verlangen dat Lessee het door hem ver-
schuldigde voldoet door middel van tijdige bijschrijving daarvan op een 
door Munsterhuis Lease op te geven bankrekeningnummer.

18.3  Niet tijdige betaling van enig door Lessee verschuldigd bedrag levert 
verzuim van Lessee op. Deze is dan over het niet op tijd betaalde bedrag 
een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane 
maand voor een volle wordt gerekend.

18.4  Ten laste van Lessee komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 
kosten van welke aard dan ook, die Munsterhuis Lease als gevolg van 
een niet-nakomen door Lessee van diens verplichtingen heeft moeten 
maken.

18.5  Het niet staan op stipte nakoming van enige verplichting van Lessee 
schept voor deze tegenover Munsterhuis Lease nimmer enig recht.

18.6  Lessee draagt zorg dat alle bedragen verschuldigd aan Munsterhuis Lease 
zonder kortingen, verrekeningen of opschortingen aan Munsterhuis Lease 
zullen worden voldaan.

18.7   Lessee stelt aan Munsterhuis Lease op haar eerste verzoek zijn jaarlijkse 
of tussentijdse volledige financiële rapportage ter beschikking.

19  TUSSENTIJDSE BEËINDIGING EN ONTBINDING
19.1  In het geval dat:
 a  Lessee in gebreke blijft tijdig te betalen of enige andere verplichting uit 

de leaseovereenkomst (waarvan deze Algemene Bepalingen deel uit-
maken) niet stipt nakomt;

 b  beslag wordt gelegd op de roerende- en/of onroerende zaken van 
Lessee, op diens financiële tegoeden bij derden (waaronder banken 
mede begrepen) of op de auto;

 c  de auto van overheidswege wordt gevorderd, in beslag wordt genomen 

of verbeurd wordt verklaard;
 d  voor Lessee – door hemzelf of door een ander – surséance van betaling, 

faillissement of toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling 
wordt aangevraagd of een dergelijke insolventieprocedure op Lessee 
van toepassing wordt verklaard, pogingen worden ondernomen een 
buitengerechtelijke sanering van schulden (akkoord) te bereiken of 
Lessee overlijdt of onder curatele wordt gesteld;

 e  Lessee zich in het buitenland vestigt, besluit tot ontbinding of liquidatie 
van zijn onderneming of tot feitelijke staking daarvan;

 f  voor de auto, die door Lessee zou worden verzekerd, geen deugdelijke 
verzekering is gesloten of deze is opgezegd;

 g  door Lessee of door derden op verzoek van Lessee ten behoeve van 
Munsterhuis Lease gestelde zekerheden op enigerlei wijze worden 
aangetast of ingetrokken;

 h  omstandigheden bij Lessee intreden, welke een aanmerkelijke verzwaring 
van het risico van Munsterhuis Lease met zich meebrengen en/of de 
normale afwikkeling van de leaseovereenkomst kunnen belemmeren; 
heeft Munsterhuis Lease het recht om, zonder dat ingebrekestelling of 
sommatie is vereist, de leaseovereenkomst door een schriftelijke ver-
klaring aan Lessee te ontbinden en de auto terstond weer tot zich te 
nemen of, naar keuze van Munsterhuis Lease, Lessee tot genoegen 
van Munsterhuis Lease strekkende, aanvullende zekerheden te doen 
stellen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie, alles onverminderd 
de rechten die de wet en de leaseovereenkomst (waarvan deze Algemene 
Bepalingen deel uitmaken) aan Munsterhuis Lease toekennen bij 
niet-nakoming door Lessee.

19.2   Lessee is verplicht Munsterhuis Lease terstond schriftelijk in kennis te 
stellen van de hierboven in artikel 19.1 genoemde feiten of omstandig-
heden zodra die zich voordoen of zich dreigen voor te doen. Lessee verbindt 
zich in voorkomende gevallen de beslagleggende of executerende deur-
waarder, politie of justitie, de bewindvoerder of de curator terstond inzage 
te geven, respectievelijk bekend te maken met de leaseovereenkomst.

19.3   Lessee is verplicht onverwijld aan Munsterhuis Lease schriftelijk mede-
deling te doen van zijn eventuele adresverandering, alsmede van alle 
feiten en gebeurtenissen welke van invloed kunnen zijn op de positie van 
Munsterhuis Lease ten opzichte van Lessee of de auto.

19.4   In geval van ontbinding van deze leaseovereenkomst op grond van artikel 
19.1 komen partijen reeds nu overeen dat Lessee aan Munsterhuis Lease 
zal betalen de kosten om de auto in goede staat te brengen, de kosten 
van noodzakelijke reparaties, de kosten van eventuele meer verreden 
kilometers zoals die contractueel zijn vastgelegd alsmede een bedrag 
van 50% van alle nog niet verschenen leasetermijnen met als minimum 
een bedrag gelijk aan drie maandelijkse leasetermijnen, onverminderd 
het recht van Munsterhuis Lease om alle als gevolg van de ontbinding 
opkomende kosten, geleden schade en interesten, waaronder de kosten 
van juridische en andere bijstand, van Lessee te vorderen. Indien de 
resterende duur van de leaseovereenkomst korter is dan drie maanden, 
wordt de resterende leaseperiode in rekening gebracht.

20  INNAME VAN DE AUTO EN EINDAFREKENING
20.1   Lessee zal na schriftelijk verzoek of schriftelijk akkoord van Munsterhuis Lease 

de auto in goede en oorspronkelijke staat, normale slijtage in aanmerking 
nemende, afgeven aan Munsterhuis Lease of de door deze aan te wijzen 
persoon, op het door Munsterhuis Lease aan te geven tijdstip en adres. 
Bij gebreke van zodanige teruggave door Lessee mag Munsterhuis Lease 
zelf de plaats (doen) betreden waar de auto zich bevindt om deze onder 
zich te nemen. Lessee verleent Munsterhuis Lease door aanvaarding van 
deze Algemene Bepalingen de daartoe benodigde toestemming. Tevens levert 
Lessee alle autosleutels/code kaarten, eventuele tankpas, verwijderbare 
delen van audio-, beveiliging-, navigatie en communicatieapparatuur, de 
kentekencard, de groene kaart en alle accessoires welke inbegrepen zijn 
in de leaseprijs in bij Munsterhuis Lease. Eventuele schade of kosten 
veroorzaakt door het ontbreken van deze bescheiden en/of zaken komen 
voor rekening van Lessee. 

20.2  Zaken die door Lessee met toestemming van Munsterhuis Lease aan/op 
de auto zijn aangebracht, dient Lessee bij teruggave te hebben verwijderd. 
Schade, veroorzaakt door deze verwijdering, komt voor rekening van 
Lessee (zie ook artikel 6.2). 

20.3   Tot het tijdstip waarop de auto weer in de feitelijke macht van Munster-
huis Lease is, is het risico van beschadiging door of aan de auto of te-
nietgaan daarvan voor rekening en risico van Lessee. Indien Munster-
huis Lease in één van de hiervoor genoemde gevallen op haar eerste 
verzoek niet vrijelijk over de auto kan beschikken, komt de daaruit voor 
Munsterhuis Lease voortvloeiende schade eveneens voor rekening van 
Lessee.

20.4   Lessee dient de auto bij inlevering van binnen en buiten schoon aan te 
bieden. Indien de auto niet gereinigd is, worden reconditioneringskosten 
aan Lessee in rekening gebracht. Bij inlevering van de auto zal Lessee of 
degene die de auto inlevert een voorlopige inname rapport ondertekenen. 
Munsterhuis Lease zal binnen 2 werkdagen een voor Lessee en voor 
Munsterhuis Lease definitief inname rapport op doen stellen door een 
daarin gespecialiseerde onderneming. Desgewenst kan Lessee bij het 
opstellen van het definitieve inname rapport aanwezig zijn. Lessee dient 
de wens daartoe binnen 5 werkdagen voordat de auto dient te worden 
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ingeleverd aan Munsterhuis Lease kenbaar te maken. Munsterhuis Lease 
zal Lessee daarop laten weten waar, wanneer en bij wie Lessee de auto 
voor het opmaken van het definitieve innamerapport dient in te leveren. 
Lessee dient deze instructie stipt op te volgen en de auto van binnen en 
van buiten schoon en droog in te leveren (bij regen zal met het opstellen 
van het rapport gewacht moeten worden tot de auto droog is). Indien 
Lessee deze verplichtingen niet nakomt vervalt de mogelijkheid bij het 
opstellen van het definitieve innamerapport aanwezig te zijn. Het definitieve 
innamerapport zal door de rapporteur en door Lessee worden onderte-
kend en is bindend voor Lessee en voor Munsterhuis Lease. Indien 
Lessee niet aanwezig is bij het opstellen van het opstellen van het defini-
tieve inname rapport dan is het inname rapport niettemin bindend voor 
Lessee.  

20.5   Indien de auto bij inname in duidelijk mindere staat verkeert, dan bij zorg-
vuldig gebruik en onderhoud, met inachtneming van de ouderdom en 
kilometrage van de auto mag worden verwacht, is Munsterhuis Lease 
gerechtigd de waardevermindering die hier uit voortvloeit aan Lessee in 
rekening te brengen.

20.6   Onverminderd het bepaalde in artikel 5.3 van deze Algemene Bepalingen 
vindt aan het einde van de leaseovereenkomst verrekening plaats van 
meer of minder gereden kilometers tegen de in de leaseovereenkomst 
genoemde prijs.

21  PERSOONSGEGEVENS
  In het kader van de uitvoering van de leaseovereenkomst verwerkt 

Munsterhuis Lease als verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens 
van Lessee en de berijder van de auto. Munsterhuis Lease verwerkt deze 
persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming en de Munsterhuis Lease privacyverklaring, beschik-
baar via: www.munsterhuislease.nl

22  VRIJWARING
  Lessee vrijwaart Munsterhuis Lease en haar personeel – onverminderd 

de elders in deze Algemene Bepalingen door Lessee afgegeven vrijwaringen 
– voor alle aanspraken van derden, zoals bijvoorbeeld terzake van vergoeding 
van kosten of schade, betaling van boetes e.d., voortvloeiende uit of 
verband houdende met het gebruik van de auto.

23  BELASTINGEN
  Alle in de leaseovereenkomst (waarvan deze Algemene Bepalingen deel 

uitmaken) vermelde bedragen zijn exclusief enige heffing of belasting hoe 
ook genaamd, welke daarover verschuldigd mocht zijn of worden, tenzij 
uitdrukkelijk anders is vermeld.

24  OVERDRAAGBAARHEID
24.1  Indien Lessee zijn bevoegdheden, rechten, voorrechten en actiën uit de 

leaseovereenkomst voortvloeiende, aan een derde wenst over te dragen 
en/of de rechtsvorm van zijn onderneming wijzigt, dan is daarvoor voor-
afgaande schriftelijke goedkeuring van Munsterhuis Lease benodigd. 
Munsterhuis Lease heeft daarbij het recht om die overdracht gemotiveerd 
te weigeren of daaraan aanvullende voorwaarden (waaronder het al dan niet 
aanvullend stellen van zekerheid door Lessee) te stellen.

24.2  Munsterhuis Lease heeft het recht haar rechten en verplichtingen voort-
vloeiende uit de leaseovereenkomst aan een derde over te dragen. 
Lessee stemt bij voorbaat in met de overneming van de leaseovereenkomst, 
zulks in aanmerking nemende dat Lessee hierdoor geen nadeel ondervindt.

25  HOOFDELIJKHEID
  Indien de auto door Munsterhuis Lease aan meer (rechts)personen teza-

men in lease is gegeven, zullen alle verplichtingen uit de leaseovereen-
komst aan de zijde van de Lessee hoofdelijk zijn.

26  NIETIGHEID
  Indien enige bepaling van de leaseovereenkomst (deze Algemene Bepalin-

gen en eventuele mantelovereenkomst(en) daaronder mede begrepen) 
nietig of vernietigbaar mocht blijken te zijn, of anderszins buiten toepas-
sing wordt gelaten, zullen alle overige bepalingen van kracht blijven en 
zullen partijen voor zover mogelijk de (wegens nietigheid of vernietig-
baarheid) buiten toepassing blijvende bepaling vervangen door een wel 
geldige bepaling, waarbij de strekking van de buiten toepassing blijvende 
bepaling zo dicht mogelijk wordt benaderd.

27  TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 
27.1  Op de leaseovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
27.2  Alle geschillen die voortvloeien of verband houden met de leaseovereen-

komst (deze Algemene Bepalingen en eventuele mantelovereenkomst(en) 
daaronder mede begrepen) worden exclusief beslecht door de bevoegde 
rechter te Amsterdam, tenzij Munsterhuis Lease ervoor kiest om het geschil 
voor te leggen aan een andere bevoegde rechter in Nederland.

28  WIJZIGINGEN
28.1  Afwijkingen van of aanvullingen op de leaseovereenkomst zijn slechts 

bindend na voorafgaande schriftelijke vastlegging tussen partijen.
28.2  Munsterhuis Lease is gerechtigd om deze Algemene Bepalingen te wijzigen, 

na toezending daarvan aan Lessee zal die gewijzigde versie van toepas-

sing zijn op alle vanaf het moment van ontvangst van die gewijzigde 
versie af te sluiten leaseovereenkomsten.

28.3  Lessee is verplicht om wijzigingen in zijn adres, in de zeggenschap over 
Lessee (indien dat een vennootschap is) en/of wijzigingen in de inschrij-
vingen van Lessee in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel 
binnen 5 dagen schriftelijk aan Munsterhuis Lease te melden.

Munsterhuis Lease
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2130 AR Hoofddorp
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