Algemene Voorwaarden Financial Lease B2B Opel Financial Services (handelsnaam van Opel
Finance Nederland N.V.) "OFS"
d.
Artikel 1 - Algemeen
a. De Financial Lease Overeenkomst ("Overeenkomst") kwalificeert als een overeenkomst van
huurkoop.
b. Klant verklaart het voertuig zoals vermeld in de Overeenkomst ("Voertuig") uitsluitend te zullen
gebruiken in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf conform de voorwaarden zoals vermeld in de
Overeenkomst en deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden").
c. Klant verklaart bij deze bekend te zijn met de overdracht van het eigendomsvoorbehoud van
Dealer aan OFS zoals vermeld in de Overeenkomst en mitsdien het Voertuig voor OFS als
eigenaar te houden alsmede alle verplichten jegens OFS te zullen nakomen.
Artikel 2 - Aflevering voertuig / Uitbetaling Kredietbedrag
a. Dealer verklaart het Voertuig in goede staat aan de Klant ter beschikking te hebben gesteld en
vrijwaart OFS ter zake van alle aanspraken die de Klant uit hoofde van deze Overeenkomst
jegens OFS ter zake van het Voertuig heeft en/of mocht verkrijgen.
b. Het Kredietbedrag wordt door OFS rechtstreeks aan de Dealer betaald, onmiddellijk nadat het
Voertuig door Dealer aan de Klant is geleverd en OFS het bewijs van levering (en overige
gevraagde documenten) heeft ontvangen.
c. De Klant verklaart onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand te doen van alle aanspraken jegens
OFS uit hoofde van ter zake van het Voertuig geldende garantie- en of vrijwaringsbepalingen en
van alle verweren tegen betaling van de termijnbedragen uit hoofde van aan het Voertuig
klevende gebreken. De Klant zal deze aanspraken alleen tegen de Dealer geldend kunnen
maken.
d. OFS behoudt het overschrijvingsbewijs van het kentekenbewijs onder zich, totdat de Klant al zijn
betalingsverplichtingen in verband met dan wel voortvloeiende uit de Overeenkomst heeft
voldaan.
Artikel 3 - Betalingen/Automatische incasso
a. Het eerste termijnbedrag wordt automatisch afgeschreven 30 dagen nadat het Voertuig aan de
Klant is geleverd. Alle opvolgende termijnbedragen zullen maandelijkse op dezelfde dag als het
eerste termijnbedrag worden afgeschreven.
b. Het termijnbedrag is samengesteld uit de aflossing van het Kredietbedrag en de
kredietvergoeding zoals vermeld in de Overeenkomst.
c. De termijnbedragen worden maandelijks door OFS per automatische incasso geïncasseerd van
het bankrekeningnummer van de Klant zoals vermeld in de Overeenkomst. Klant heeft OFS
hiervoor een machtiging gegeven door ondertekening van een SEPA incassomachtiging. De Klant
zal er voor zorgdragen, dat het tegoed op het in de Overeenkomst vermelde
bankrekeningnummer steeds de maandelijkse afschrijvingen toelaat.
d. In de welkomstbrief van OFS ontvangen door de Klant, is een aflossingstabel opgenomen welke
aflossingstabel geldt als de verplichte vooraankondiging van de doorlopende incasso. Indien er
een wijziging plaatsvindt in de aflossingstabel zal OFS uiterlijk één dag voorafgaand aan het
inwerking treden van deze wijziging de Klant een nieuwe gewijzigde vooraankondiging toezenden.
e. Het feit dat het Voertuig om enigerlei reden niet door Klant kan worden gebruikt heeft geen
invloed op het voortduren van de Overeenkomst of op de betalingsverplichtingen van de Klant
jegens OFS, zelfs indien een en ander een gevolg mocht zijn van een niet aan de Klant
toerekenbare tekortkoming.
f.
Indien de Klant een termijnbedrag niet tijdig betaalt, is OFS gerechtigd om over het niet (tijdig)
betaalde termijnbedrag een rente van 1,5% per maand in rekening te brengen, gerekend van de
vervaldag tot de dag van betaling. Aanvullend op de hiervoor genoemde rente is OFS gerechtigd
om bij niet tijdige betaling van het termijnbedrag 15% berekend over het niet betaalde bedrag met
een minimum van €40,- ter zake van buitengerechtelijke incassokosten bij de Klant in rekening te
brengen.
g. Indien de Klant nog meer dan 12 maandtermijnbedragen uit hoofde van de Overeenkomst dient te
voldoen en overgaat tot een vroegtijdige aflossing van de resterende termijnbedragen is de Klant
aan OFS een vergoeding verschuldigd ter hoogte van 5% van het totale Kredietbedrag,
vermeerderd met rente en kosten zoals bedoeld in artikel 3 onder f indien sprake is van niet tijdige
betaling van de respectievelijke termijnbedragen. Indien de Klant 12 of minder
maandtermijnbedragen uit hoofde van de Overeenkomst dient te voldoen, overgaat tot een
vroegtijdige aflossing is de Klant aan OFS geen vergoeding ter hoogte van 5% van het totale
Kredietbedrag verschuldigd. OFS blijft in dit laatste geval wel gerechtigd de rente en kosten zoals
bedoeld in artikel 3 onder f te vorderen f indien sprake is van niet tijdige betaling van de
respectievelijke termijnbedragen.
h. De Klant is bevoegd om het Voertuig aan OFS in eigendom over te dragen tegen een prijs gelijk
aan de in de Overeenkomst vermelde slottermijn. De Klant dient OFS hiervan twee (2) maanden
voorafgaand aan het verstrijken van de duur van de Overeenkomst schriftelijk te informeren. Het
Voertuig dient één (1) maand voor het einde van de Overeenkomst bij OFS door de Klant te
worden ingeleverd. Indien de Klant van deze optie gebruik maakt, verleent OFS de Klant kwijting
ter zake van de slottermijn.
i.
Alle kosten door OFS gemaakt in verband met toerekenbare tekortkoming van de Klant,
waaronder begrepen kosten in verband met een gerechtelijke procedure, komen voor rekening en
risico van de Klant.
j.
De volgorde waarin de betalingen van de termijnbedragen door de Klant op het Kredietbedrag in
mindering worden gebracht, is als volgt: (1) het betalen van achterstallige verschuldigde
kredietvergoeding€, (2) het betalen van achterstallige termijnbedragen, (3) het betalen van de
kredietvergoeding over het actuele termijnbedrag en (4) het betalen van het kredietbedrag
gedeelte van het actuele termijnbedrag.
Artikel 4 - Gebruik
a. Gedurende de duur van de Overeenkomst is de Klant verplicht om het Voertuig op zijn kosten in
goede staat te houden, te onderhouden en alle noodzakelijke reparaties voor eigen rekening uit te
voeren. Alle kosten en wettelijke verplichtingen in verband met dan wel voortvloeiende uit het
bezit van het Voertuig, waaronder in ieder geval begrepen verzekeringen, keuringen, belastingen,
registratiekosten en heffingen, komen voor rekening en risico van de Klant. Klant verklaart alle
hiervoor genoemde verplichting tijdig na te komen en alle kosten op tijd te zullen voldoen.
b. De Klant zal het Voertuig gedurende de duur van de Overeenkomst uitsluitend in
overeenstemming met de bestemming van het Voertuig gebruiken en zal erop toezien dat het
Voertuig uitsluitend wordt gebruikt door daartoe bevoegde personen, één en ander met
inachtneming van de richtlijnen en voorschriften van de fabrikant van het Voertuig, welke Klant
verklaard te hebben ontvangen en akkoord en bekend te zijn met de inhoud daarvan.
c. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OFS is het de Klant niet toegestaan
veranderingen aan het Voertuig aan te brengen of te doen aanbrengen. Alle door de Klant
aangebrachte wijzigingen worden automatisch eigendom van OFS, zonder dat OFS hier enige
vergoeding voor verschuldigd is.
d. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OFS is het de Klant niet toegestaan het
Voertuig, te verhuren, te verkopen, te bezwaren of onder enige andere wijze aan derden in
gebruik te geven, dan wel rechten of plichten voortvloeiende uit de Overeenkomst derden over te
dragen en/of ten behoeve van derden bezwaren. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke
werking.
e. De Klant is verplicht OFS onverwijld te informeren over een eventuele beslaglegging op goederen
van de Klant dan wel op het Voertuig, faillissement, surseance van betaling of
schuldsaneringsregeling. De Klant moet in die gevallen altijd aangeven dat OFS de eigenaar is
van het Voertuig.
Artikel 5 - Verzekering / Cessie
a. De Klant dient het Voertuig gedurende de gehele duur van de Overeenkomst WA en volledig
Casco te hebben verzekerd tegen alle schaden, waaronder begrepen schade aan derden. De
Klant verstrekt OFS op eerste verzoek een kopie van de verzekeringspolis.
b. Schade aan het Voertuig of veroorzaakt door het Voertuig, die om welke reden dan ook niet ten
volle door de door de Klant afgesloten verzekering wordt vergoed, komt voor rekening van de
Klant. De Klant zal OFS voor alle aansprakelijkheid ter zake van de schade en alle hiermee
gemoeide kosten, waaronder begrepen eventuele boetes, vrijwaren.
c. De Klant cedeert bij deze aan OFS alle bestaande en toekomstige rechten en vorderingen uit
hoofde van enige schikking en/of enige vordering die voor de Klant uit enige verzekering terzake
van het Voertuig mochten voortvloeien en verleent hierbij onherroepelijk volmacht aan OFS om
van deze cessie op ieder gewenst moment aan assuradeuren mededeling te doen en zich

assurantie-penningen rechtstreeks te doen uitbetalen, welke cessie en volmacht OFS hierbij
aanneemt.
De Klant machtigt OFS om namens de Klant op te treden bij schade en schikkingen.

Artikel 6 - Duur en beëindiging / ontbinding van de Overeenkomst
a. Het Voertuig blijft eigendom van OFS zolang de Klant niet aan al haar betalingsverplichtingen
voortvloeiende uit de Overeenkomst heeft voldaan.
b. De Klant is niet bevoegd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen, tenzij OFS en de Klant dit
schriftelijk overeenkomen.
c. Indien het Voertuig teniet is gegaan of zodanig is beschadigd, dat reparatie naar het oordeel van
OFS niet lonend is, zal de Overeenkomst worden beëindigd met ingang van de datum van de
schadeveroorzakende gebeurtenis.
d. OFS heeft het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling buitengerechtelijk te
ontbinden en zich weer in het bezit van het Voertuig te stellen:
indien de Klant enige verplichtingen van de Overeenkomst niet, niet op tijd of niet ten volle
nakomt, of OFS goede grond heeft te vrezen dat de Klant in zijn verplichtingen tekort zal
schieten, ongeacht of nakoming door de Klant al dan niet (blijvend) onmogelijk is;
bij overlijden, onder curatelestelling, aanvraag van surséance van betaling of faillissement
van de Klant;
indien de Klant zich in het buitenland vestigt;
indien de Klant een rechtspersoon of vennootschap onder firma is of een maatschap vormt,
bij ontbinding of liquidatie van de Klant;
indien de Klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OFS zijn bedrijf/praktijk
geheel of voor een aanmerkelijk deel staakt of vervreemdt of indien de Klant zonder gemelde
toestemming een belangengemeenschap met één of meer derden aangaat, zonder welke
toestemming de bestuurder en/of aandeelhouder/eigenaar zich persoonlijk aansprakelijk stelt
voor diens handelen in deze zin;
bij permanente exploitatie en/of gebruik van het Voertuig in het buitenland;
bij beslag op het Voertuig:
indien de Klant het Voertuig heeft verduisterd;
indien verdere exploitatie van het Voertuig niet langer economisch kan geschieden of
vervanging wenselijk blijkt ter beoordeling van OFS;
indien de Klant bij het aangaan van de Overeenkomst bewust onjuiste inlichtingen heeft
verstrekt;
indien de verzekeringsmaatschappij de verzekering op grond van gedragingen van de Klant
beëindigt;
e. In alle hierboven onder d genoemde gevallen is OFS gerechtigd zich in het bezit van het Voertuig
te stellen op een door OFS te bepalen wijze en zijn alle verschuldigde achterstallige bedragen uit
hoofde van de Overeenkomst per direct volledig opeisbaar.
Artikel 7 - Controle en Terugname van het Voertuig
a. De Klant dient te allen tijde OFS of iemand die namens OFS optreedt (vertegenwoordiger) in de
gelegenheid te stellen om de staat van het Voertuig te controleren. De Klant machtigt hierbij OFS
dan wel de namens OFS optredende persoon om het gebouw of terrein waarop het Voertuig zich
bevindt te betreden, zonder dat hiervoor een rechterlijk vonnis zal zijn vereist.
b. In het geval van voortijdige beëindiging dan wel ontbinding van de Overeenkomst dient de Klant
OFS dan wel een vertegenwoordiger van OFS toe te laten het gebouw of terrein waarop het
Voertuig zich bevindt te betreden, zonder dat hiervoor een rechterlijk vonnis is vereist om OFS in
staat te stellen het bezit van het Voertuig terug te nemen.
c.
De Klant is verplicht om in alle andere gevallen dan hierboven genoemd waarin het Voertuig weer
in het bezit van OFS dient te worden gesteld, in te leveren bij OFS of OFS niet te hinderen in haar
werkzaamheden om het bezit van het Voertuig weer in te nemen.
d.
De Klant is niet bevoegd een recht van retentie op het Voertuig op grond van welke aanspraken
dan ook tegenover OFS uit te oefenen.
e.
Alle door OFS in het kader van een controle of de terugname van het Voertuig gemaakte kosten,
komen voor rekening en risico van de Klant.
Artikel 8 - Schadevergoeding
a. Indien de Overeenkomst eindigt conform de bepalingen opgenomen in artikel 6 van de Algemene
Voorwaarden zal door de Klant aan OFS in ieder geval de hierna volgende schade worden
vergoed:
Het verschil tussen de netto-opbrengst bij verkoop van het Voertuig en het bedrag dat de
Klant nog uit hoofde van of voortvloeiende uit de Overeenkomst verschuldigd is. Indien de
netto-opbrengst van het Voertuig € 0,- is, is de Klant verplicht alle resterende termijnbedragen
en de slottermijn aan OFS te voldoen;
De uit hoofde van artikel 4 ter zake van het gebruik van het Voertuig verschuldigde bedragen;
de kosten van het terugnemen van het Voertuig in de meest ruime zin;
b. OFS is bevoegd om de bedragen zoals hierboven onder a genoemd met elkaar te verrekenen.
Indien er sprake is van een positief saldo, zal dit saldo door OFS aan de Klant worden uitgekeerd
op het in de Overeenkomst vermelde bankrekeningnummer binnen 14 dagen nadat OFS de klant
hierover heeft geïnformeerd. Indien er sprake is van een negatief saldo dient de Klant dit bedrag te
voldoen binnen 14 dagen nadat OFS de Klant heeft geïnformeerd over het negatieve saldo.
Artikel 9 - Overmacht
OFS is gerechtigd de Overeenkomst ontbonden te verklaren hetzij zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst op te schorten zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding in het geval van
overmacht aan de zijde van OFS. Hiervan is in ieder geval sprake indien er sprake is van: (1) niet-tijdige
aanlevering van het Voertuig aan OFS door fabrikant, Dealer, importeur dan wel gebruiker, (2)
werkstaking, (3) personeelsgebrek, (4) beschadiging van het Voertuig tussen het moment van het
sluiten van de Overeenkomst en het moment van aflevering.
Artikel 10 - Bewijs
De administratie en boeken van OFS leveren dwingend bewijs op ter zake van enig openstaand
vorderingen van OFS op de Klant.
Artikel 11 - Wijzigingen
a. Klant is verplicht adreswijzigingen tenminste 10 dagen van tevoren aan OFS te melden. Indien met
toestemming van OFS de tenaamstelling van de Overeenkomst wordt gewijzigd, is OFS
gerechtigd € 100,- administratiekosten bij de Klant in rekening te brengen.
b. Van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken, binden OFS, Dealer en
Klant niet, tenzij deze tussen de betrokken partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 12 - Hoofdelijkheid
Alle (rechts)personen die in de Overeenkomst als Klant staan vermeld, zijn ieder hoofdelijk gehouden
tot nakoming van alle verplichtingen voortvloeiende uit dan wel verband houdende met de
Overeenkomst.
Artikel 13 - Overdracht
OFS is te allen tijde bevoegd haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te
bezwaren en/of aan derden over te dragen.
Artikel 14 - Persoonsregistratie
Alle in het kader van de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor
zover dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst in overeenstemming met
de toepasselijke wet-en-regelgeving.
Artikel 15 - Geschillen
a. Op de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
b. Ingeval van geschillen over de uitlegging of uitvoering van één of meer bepalingen van de
Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden of van een daarmee verband houdende nadere
overeenkomst zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin OFS
gevestigd is.

