Apple-Lease
Voorwaarden
Voorwaarden Contract 01092015-1
Artikel
1 HUUR
1.1 De verhuurder geeft hiermee aan de huurder in huur, die dit in huur aanneemt: het
object, vermeld in artikel 18 van deze overeenkomst, welk artikel tevens bevat de
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1.2 De huurder zal bij acceptatie van de goederen automatisch bevestigen dat het
object(en) dat hem ter beschikking is of zijn gesteld, in goede staat verkeert of
verkeren.
2 HUURPERIODE
2.1 Deze huur wordt aangegaan voor een minimale periode als vermeld in artikel 18
en is gedurende deze periode onopzegbaar. Voor de regels omtrent ontbinding
verwijzen we naar artikel 13.
2.2 De looptijd van de huur gaat in op de datum van levering object.
3 HUURPRIJS/AANPASSING
3.1 De huurprijs, berekend per maand, beloopt een bedrag (excl. BTW) zoals vermeld in artikel 18, welke bepaling tevens de datum vermeldt waarop de eerste
termijn vervalt. Al naar gelang is gekozen voor betaling per maand, vervalt de
volgende termijn een maand later en zo verder.
3.2 Voor rekening van de huurder zijn alle andere kosten ter zake van het gebruik
van het object, waaronder begrepen:
- kosten voor verbruiksmaterialen.
3.3 Indien partijen een regeling hebben getroffen die afwijkt van het bepaalde in dit
artikel, wordt deze vermeld in artikel 18.
3.4 De huurder is ermee bekend dat de huurprijs mede gebaseerd wordt op de
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het recht om de huurprijs met inachtneming van die verhoging te herzien.
4 AFLEVERING
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datum, kan de huurder aan een zodanige afwijking geen aanspraken tegenover
de verhuurder ontlenen.
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gaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. De door de huurder zelf
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verzekering, voorzover deze door de verhuurder wordt gesloten. Bij beëindiging
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verwijderen mits op een zodanige wijze dat die verwijdering geen beschadiging
aan het object oplevert.
5 EIGENDOM
5.1 De huurder houdt het object voor de verhuurder als eigenaar en is niet bevoegd
het object te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren.
6 INVESTERINGSFACILITEITEN
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eigenaar zodat de huurder zich dan ook zal onthouden van het claimen van een
terzake van het systeem eventueel toepasselijke premie van overheidswege.
7 GEBRUIK
7.1 De huurder zal als een goed huurder voor het object zorgdragen, deze doelmatig beveiligen en slechts gebruiken overeenkomstig diens aard en bestemming.
7.2 De huurder verplicht zich op verzoek van de verhuurder het object voor inspectie
ter beschikking te stellen.
7.3 In het geval de huurder van het object geen gebruik kan maken komt dit voor
zijn risico en heeft dit geen invloed op zijn betalingsverplichtingen tenzij deze
verhindering van onredelijk lange duur is of het gevolg is van omstandigheden
waarvan aan de verhuurder een verwijt kan worden gemaakt.
7.4 De huurder vrijwaart de verhuurder voor alle aanspraken van derden op vergoeding van enige door deze derde geleden schade, veroorzaakt door of anderszins
verband houdende met het object.
8 ONDERHOUD
8.1 Voor het object is in de lease geen hardware-onderhoudscontract inbegrepen.
9 VERZEKERING
.
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De huurder is verplicht het object te verzekeren en verzekerd te houden. Ook
het uit die verzekering voortvloeiend eigen risico komt voor zijn rekening. De
verhuurder kan verlangen dat de huurder aan hem een kopie van de desbetreffende polis ter inzage geeft. Bij gebreke waarvan de verhuurder bevoegd zal zijn
tot ontbinding conform artikel 13. De huurder zal de ter zake verschuldigde premies op tijd betalen en voorts bij zijn assuradeur conditioneren dat bij nalatigheid
ter zake van enige premiebetaling de assuradeur verplicht zal zijn onverwijld de
verhuurder per brief daarvan mededeling te doen. Voor het geval deze kosten
geheel of gedeeltelijk door de verhuurder worden betaald is de huurder verplicht
deze op eerste aanmaning van de verhuurder te vergoeden.
De huurder zal tevens met zijn assuradeur overeenkomen dat deze laatste de
verhuurder terstond schriftelijk zal informeren in geval de verzekeringsovereenkomst, om welke reden dan ook, wordt beëindigd of niet wordt verlengd.
9.2 Schade aan het object of aan derden die niet door verzekering wordt vergoed,
komt voor rekening van de huurder die de verhuurder voor alle aansprakelijkheid
te dier zake vrijwaart.
10 SCHADE/AANSPRAKELIJKHEID
In geval van schade, overkomen aan of veroorzaakt door het object, is huurder
verplicht de verhuurder hiervan terstond telefonisch in kennis te stellen en zo
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bescheiden over te leggen die op de gebeurtenis betrekking hebben.
11 VRIJWARING
De huurder vrijwaart de verhuurder of diens personeel voor alle aanspraken van
derden, zoals vergoeding van kosten of schade, voortvloeiende uit of verband
houdende met het gebruik van het object.
12 BETALING
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belasting hoe ook genaamd, welke daarover verschuldigd mocht zijn of worden,
tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
12.2 De huurder verbindt zich de verschuldigde huurtermijnen steeds tijdig aan de
verhuurder te betalen.
Alle betalingen vinden plaats op een door de verhuurder aan te geven wijze.
Aan de huurder staat geen beroep op verrekening open.
12.3 Niet tijdige betaling door enig door de huurder verschuldigd bedrag levert verzuim van de huurder 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.
12.4 Ten laste van de huurder komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten
van welke aard dan ook, die de verhuurder als gevolg van een niet-nakomen
door de huurder van diens verplichtingen heeft moeten maken.
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met ¤ 25,00 per geval.
12.6 Bij niet tijdige betaling kan het systeem 14 dagen na vervaldatum buiten werking
worden gesteld.
12.7 Op eerste vervaldatum wordt een termijn extra geïncasseerd als zijnde borg.
13 ONTBINDING
13.1 Indien niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan heeft de verhuurder het
recht om, zonder dat ingebrekestelling of sommatie is vereist, deze overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de huurder te ontbinden en het object
terstond weer tot zich te nemen, alles onverminderd de rechten die de wet en
deze overeenkomst aan de verhuurder toekennen bij niet-nakoming door de
huurder.
13.2 De huurder is verplicht de verhuurder terstond schriftelijk in kennis te stellen van
de hierboven genoemde feiten of omstandigheden.
e
dt
de e l le e de e e te e de de
de p l t e
titie, de bewindvoerder of de curator terstond inzage te geven in respectievelijk
bekend te maken met deze overeenkomst.
13.3 De huurder is verplicht onverwijld aan de verhuurder schriftelijk mededeling te
doen van zijn eventuele adresverandering, alsmede van alle feiten en gebeurtenissen welke van invloed kunnen zijn op de positie van de verhuurder ten
opzichte van de huurder of het systeem.
13.4 Indien huurder deze overeenkomst wenst te beëindigen vóór einddatum van de
overeenkomst, zal door de verhuurder de helft van de resterende termijnen in
rekening worden gebracht, met een minimum van 6 maanden.
14 TERUGGAVE
14.1 Direct na beëindiging van de huurovereenkomst zal de huurder het object op
zijn kosten en in goede en oorspronkelijke staat, normale slijtage in aanmerking
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14.2 Contractant heeft een voorkeursrecht om alle apparatuur die vermeld staan in dit
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van 10% van de oorspronkelijke nieuwwaarde bij een looptijd van 24 maanden
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ldaan. Deze worden aan het eind van de lease gefactureerd. Eventuele andere
facturen voortvloeiend uit de lease zijn ook voldaan.
Naast overname heeft contractant het recht om alle materialen te wisselen en
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einde van de looptijd een voorstel op maat gemaakt worden.
14.3 In het geval van een PayLess contract is 14.2 niet van toepassing.
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naar Apple-Lease.
Deze zal dan worden omgeruild tegen een nieuw model of ander gewenst
model, waar voor dan een nieuw contract ingaat.
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15 HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID:
15.1 Voor alle verplichtingen van huurder uit hoofde van deze overeenkomst zijn
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verbonden en is verhuurder gerechtigd ieder voor het geheel van de betreffende
verplichtingen aan te spreken.
16 RECHTSKEUZE
16.1 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
17 WIJZIGINGEN
17.1 Afwijkingen van of aanvullingen op deze lease-overeenkomst zijn slechts bindend na voorafgaande schriftelijke vastlegging tussen partijen.
18 CONTRACTSPECIFICATIES, BIJZONDERE BEPALING(EN) EN
TENAAMSTELLING
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estuurder wordt ondertekend.

