ALGEMENE VOORWAARDEN

–

ASN-Team B.V.

A. OVEREENKOMST
Artikel 1 Onderwerp
1. Een tussen ASN-Team B.V. en de wederpartij te sluiten (mantel)leaseovereenkomst strekt ertoe dat ASN-Team
B.V., nadat zij het gebruiksrecht heeft verkregen van het door de wederpartij te specificeren voertuig, het
betreffende voertuig in lease aan de wederpartij ter beschikking zal stellen, zulks inclusief de overige tussen
partijen overeengekomen aanvullende diensten. Voormelde terbeschikkingstelling geschiedt voor een vaste
periode en tegen betaling van een vastgestelde prijs, een en ander op basis van de voorwaarden en condities
zoals genoemd in de (mantel)leaseovereenkomst en in deze algemene voorwaarden. Het type en de uitrusting
van het ter beschikking gestelde voertuig is omschreven in de tussen ASN-Team B.V. en de wederpartij
gesloten (mantel)leaseovereenkomst.
2. Ingeval in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over de voertuigen wordt hiermee bedoeld een of
meerdere door ASN-Team B.V. aan de wederpartij ter beschikking gestelde voertuigen.
Artikel 2 Totstandkoming
1. Alle aanbiedingen, offertes en calculaties door of namens ASN-Team B.V. verstrekt, met alle daarin begrepen
bijzonderheden en prijsopgaven, zijn te allen tijde geheel vrijblijvend en geldig gedurende 14 kalenderdagen,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door ASN-Team B.V. is aangegeven. De aanbiedingen, offertes en
calculaties zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door de wederpartij verstrekte gegevens. ASN-Team B.V.
behoudt zich te allen tijde het recht voor om een door haar verstrekt aanbod binnen twee dagen na ontvangst
van de aanvaarding ervan te herroepen.
2. Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat ASN-Team B.V. de aan haar gegeven opdracht schriftelijk heeft
aanvaard respectievelijk heeft bevestigd, dan wel door een begin van feitelijke uitvoering door ASN-Team B.V.
3. Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk zijn overeengekomen of
schriftelijk door ASN-Team B.V. zijn bevestigd. Na aanvang van de opdracht worden wijzigingen – schriftelijk en
in duidelijke bewoordingen en/of omschrijvingen opgegeven door de wederpartij – pas door ASN-Team B.V.
doorgevoerd indien zij schriftelijk door ASN-Team B.V. zijn bevestigd.
4. ASN-Team B.V. is gerechtigd meerwerkzaamheden ten gevolge van gewijzigde of aanvullende
werkzaamheden, uitgevoerd op verzoek c.q. in opdracht van de wederpartij dan wel uitgevoerd daar zulks naar
het oordeel van ASN-Team B.V. strikt noodzakelijk was, aan de wederpartij in rekening te brengen.
Artikel 3 Uitvoering
1. De wederpartij geeft ASN-Team B.V. nu reeds voor alsdan toestemming de overeenkomst in gedeelten uit te
voeren en ter zake hiervan telkens per deeluitvoering de wederpartij afzonderlijk te factureren. Iedere
deeluitvoering geldt als afzonderlijke uitvoering in de zin van deze voorwaarden.
2. ASN-Team B.V. is bevoegd de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan
gemachtigden over te laten, die bevoegd zijn namens ASN-Team B.V. overeenkomsten aan te gaan met
wederpartijen.
3. Overeenkomsten, door bemiddeling van vertegenwoordigers of gemachtigden van ASN-Team B.V. tot stand
gebracht, binden ASN-Team B.V. pas nadat de overeenkomsten door ASN-Team B.V. schriftelijk zullen zijn
bevestigd, dan wel nadat ASN-Team B.V. tot uitvoering zal zijn overgegaan.
4. De wederpartij draagt ervoor zorg dat alle gegevens die ASN-Team B.V. nodig heeft voor het naar haar oordeel
adequaat uitvoeren van de gegeven opdracht dan wel gegevens met betrekking tot specifieke wensen in de
gewenste vorm tijdig in het bezit komen van ASN-Team B.V. Indien ASN-Team B.V. om haar moverende
redenen besluit dat de specifieke eisen van de wederpartij niet zullen worden uitgevoerd, zal ASN-Team B.V.
zulks aan de wederpartij berichten. De wederpartij kan ASN-Team B.V. daarvoor niet aansprakelijk stellen en
ASN-Team B.V. is nergens toe verplicht.
5. Het is de wederpartij verboden om rechten of verplichtingen voortvloeiend uit een door haar met ASN-Team
B.V. gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan na schriftelijke goedkeuring door ASNTeam B.V.
Artikel 4 Duur
Door ASN-Team B.V. met de wederpartij aangegane overeenkomsten worden in beginsel aangegaan voor een
looptijd van 24 maanden, tenzij in de overeenkomst expliciet anders wordt overeengekomen. Een
overeenkomst vangt aan op het moment van ter beschikkingstelling van het voertuig door ASN-Team B.V. aan
de wederpartij, zijnde het moment waarop het voertuig namens ASN-Team B.V. aan de wederpartij in gebruik
zal worden gegeven en door de wederpartij als zodanig zal worden geaccepteerd, althans bij gebreke hiervan
de datum waarop het voertuig voor aflevering gereed staat.
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Artikel 5 Verlenging
1. Een tussen ASN-Team B.V. en de wederpartij gesloten overeenkomst eindigt automatisch en van rechtswege
aan het einde van de looptijd van de betreffende overeenkomst. Binnen een termijn van drie maanden
voorafgaand aan het einde van de looptijd van de overeenkomst heeft de wederpartij de gelegenheid om ASNTeam B.V. om een verlengingsvoorstel te verzoeken.
2. Ingeval de wederpartij het ter beschikking gestelde voertuig niet uiterlijk aan het einde van de looptijd van de
gesloten overeenkomst bij ASN-Team B.V. heeft ingeleverd conform de door ASN-Team B.V. daartoe gegeven
instructies, is ASN-Team B.V. gerechtigd om de door haar gemaakte extra kosten bij de wederpartij in rekening
te brengen. Onder deze extra kosten kunnen mede doch niet uitsluitend worden begrepen eventuele
verminderde restwaarde van en extra onderhoud aan het voertuig.
Artikel 6 Annulering
Ingeval van annulering van de gesloten overeenkomst vanwege oorzaken gelegen aan de zijde van de
wederpartij is de wederpartij verplicht tot vergoeding van alle door ASN-Team B.V. gemaakte kosten, alsmede
tot vergoeding van alle financiële gevolgen voor ASN-Team B.V. wegens de niet uitvoering van de
overeenkomst. De vergoeding bedraagt minimaal 25% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht
van ASN-Team B.V. om volledige schadevergoeding van de wederpartij te verlangen.
Artikel 7 Tussentijdse opzegging
1. Ingeval van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door de Wederpartij tijdens de looptijd van de
overeenkomst is de Wederpartij te allen tijde gehouden tot vergoeding van alle door ASN-Team B.V. als gevolg
hiervan geleden schade. Het voorgaande geldt met inachtneming van het bepaalde in lid 2.
2. Ingeval (minimaal) de helft van de looptijd van de overeenkomst is verstreken, de Wederpartij aantoonbaar aan
al haar contractuele verplichtingen jegens ASN-Team B.V. heeft voldaan en slechts ingeval van private lease,
biedt ASN-Team B.V. de Wederpartij de mogelijkheid om terzake van schadevergoeding een afkoopsom aan
haar te voldoen. Voormelde afkoopsom bedraagt de helft van het totaal restantbedrag dat de Wederpartij op het
moment van tussentijdse beëindiging nog aan ASN-Team B.V. verschuldigd is. Het bepaalde in dit artikellid
geldt enkel ingeval ASN-Team B.V. onmiskenbaar instemt met de tussentijdse beëindiging van de gesloten
overeenkomst, met gevolg dat de Wederpartij aan de inhoud van dit artikellid geen automatische rechten kan
ontlenen.
Artikel 8 Opschorting en ontbinding
1. ASN-Team B.V. heeft het recht om zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de
uitvoering van de overeenkomst tot nader order op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, dit zonder tot enige schadevergoeding of garantie gehouden te zijn ingeval:
a. de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig enige verplichting(en) uit de met ASN-Team B.V. gesloten
overeenkomst(en) nakomt;
b.er gerede twijfel bestaat of de wederpartij in staat is om aan zijn verplichting(en) voortvloeiende uit de met
ASN-Team B.V. gesloten overeenkomst(en) te voldoen;
c. van faillissement van de wederpartij, surseance van betaling, schuldsanering dan wel stillegging, liquidatie
of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de wederpartij.
2. Indien ASN-Team B.V. van dit recht gebruik maakt dient de wederpartij het/de door haar geleasde voertuig(en)
uiterlijk binnen 48 uur op een door ASN-Team B.V. aan te wijzen locatie in te leveren. De wederpartij draagt
alle met de opzegging gepaard gaande kosten.
3. De overeenkomst kan bovendien onmiddellijk door ASN-Team B.V. worden beëindigd indien de wederpartij
zich ten opzichte van ASN-Team B.V. dan wel tegen een met ASN-Team B.V. samenwerkende sponsor op
enigerlei wijze niet gedraagt op een wijze die van haar kan/mag worden verwacht.
Artikel 9 Overmacht
1. Overmacht, op welke wijze ook ontstaan, geeft ASN-Team B.V. te harer keuze het recht ofwel de levertermijn te
overschrijden ofwel de met de wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk
te ontbinden, zonder dat ASN-Team B.V. ter zake tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij verplicht
zal zijn en zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is.
2. Mocht de overmachtssituatie langer dan 2 maanden aanhouden, dan zijn beide partijen gerechtigd de
overeenkomst door een aldus luidende verklaring te ontbinden, in welk geval ASN-Team B.V. geen
schadevergoeding jegens de wederpartij verschuldigd is.
3. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid die valt buiten de invloedssfeer van ASN-Team B.V.
waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer van haar kan worden verlangd.
Artikel 10 Klachten
1. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken aan de door ASN-Team B.V. geleverde voertuigen dan wel
andere producten dienen onmiddellijk doch uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst hiervan schriftelijk of per e-mail
aan ASN-Team B.V. te worden gemeld.
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2. Klachten met betrekking tot niet zichtbare gebreken dienen onmiddellijk na de vaststelling ervan doch uiterlijk
binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst van de voertuigen c.q. producten aan ASN-Team B.V. te worden
gemeld.
3. Geringe afwijkingen kunnen geen grond opleveren voor een klacht en kunnen voor de wederpartij nimmer
aanleiding zijn om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren dan wel gehele of gedeeltelijke betaling
te weigeren, dan wel schadevergoeding te vorderen.
4. Door de wederpartij geuite klachten dienen tenminste te bevatten een zo uitvoerig en nauwkeurig mogelijke
omschrijving van het gebrek alsmede een opgave van de feiten.
5. Na het verstrijken van de termijnen zoals vermeld in dit artikel wordt de wederpartij geacht de geleverde
voertuigen c.q. producten te hebben goedgekeurd. Alsdan is ASN-Team B.V. niet meer gehouden om enige
klacht in behandeling te nemen.
B. VOERTUIG
Artikel 11 Terbeschikkingstelling
1. Door ASN-Team B.V. aangegeven termijnen en/of perioden waarbinnen voertuigen c.q. producten door haar
worden geleverd zijn te allen tijde geheel vrijblijvend en nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Zij gaan
bovendien pas in nadat ASN-Team B.V. de opdracht heeft bevestigd.
2. Bij overschrijding van de levertermijn dient de wederpartij ASN-Team B.V. schriftelijk in gebreke te stellen,
waarbij aan ASN-Team B.V. een redelijke termijn van tenminste 21 kalenderdagen dient te worden gesteld
waarbij zij alsnog aan de overeengekomen verplichtingen kan voldoen.
3. Overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn geeft de wederpartij nimmer aanspraak op enige
schadevergoeding, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van ASN-Team B.V..
4. Uitstel van een levertermijn op verzoek van de wederpartij kan slechts geschieden met uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van ASN-Team B.V., onder de voorwaarde dat de aan het uitstel verbonden kosten en verliezen
volledig voor rekening en risico van de wederpartij blijven. In dat geval is de door ASN-Team B.V. aan de
wederpartij te verstrekken kostenopgave bindend voor de wederpartij.
5. Tenzij anders aangegeven en/of overeengekomen, geldt als plaats van terbeschikkingstelling de door ASNTeam B.V. aan te wijzen locatie. Bij inschakeling van een expediteur en/of transporteur geldt als plaats van
terbeschikkingstelling de plaats van overdracht van de geleverde voertuigen c.q. producten aan de
ingeschakelde expediteur en/of transporteur.
6. Alle voertuigen worden door ASN-Team B.V. ter beschikking gesteld in de standaarduitrusting die de
wederpartij is aangeboden, tenzij anders overeengekomen.
7. De terbeschikkingstelling van het voertuig door ASN-Team B.V. vindt plaats door ondertekening van het
Voertuig Afleveringsformulier door de wederpartij. Door ondertekening van het Voertuig Afleveringsformulier van
ASN-Team B.V. verklaart de wederpartij dat de aan haar ter beschikking gestelde voertuigen in goede orde zijn
ontvangen en dat deze zich in goede staat bevinden. De wederpartij en/of haar gemachtigde die de ter
beschikking gestelde voertuigen in ontvangst neemt dient zich te legitimeren via het tonen van haar rijbewijs en
dient een afschrift hiervan aan ASN-Team B.V. te verstrekken.
Artikel 12 Gebruik
1. De wederpartij zal de aan haar ter beschikking gestelde voertuigen gedurende de looptijd van de overeenkomst
gebruiken naar juiste aard en bestemming en zal daarbij alle relevante voorschriften in acht nemen die vanwege
ASN-Team B.V. en (waar van toepassing) van overheidswege zijn gesteld. De gebruikmaking geschiedt tevens
conform de aanwijzingen van de fabrikant of importeur van de betreffende voertuigen, zoals deze zijn
opgenomen en vermeld in de daarbij behorende (instructie)documenten. De wederpartij zal erop toezien dat de
voertuigen steeds in goede staat (blijven) verkeren. Hieronder is mede begrepen het dagelijks onderhoud van
de voertuigen zoals voorgeschreven, waarbij de wederpartij er met name op zal toezien dat het waterpeil en de
olie-, koel- en remvloeistoffen alsmede de spanning van de banden steeds op het vereiste niveau zullen zijn.
2. Het gebruiksrecht ten aanzien van de voertuigen is beperkt tot hetgeen ASN-Team B.V. en de wederpartij
daartoe met elkaar zijn overeengekomen. Met name geldt dit met betrekking tot het aantal kilometers dat de
wederpartij met de voertuigen mag rijden.
3. Ingeval de wederpartij met de aan haar ter beschikking gestelde voertuigen het aantal overeengekomen
kilometers overschrijdt is zij de door ASN-Team B.V. opgegeven meerprijs van € 0,09 excl. Btw per extra
verreden kilometer aan ASN-Team B.V. verschuldigd, tenzij anders overeengekomen. De wederpartij zal ASNTeam B.V. zo spoedig mogelijk van een binnen afzienbare tijd verwachte overschrijding van het
overeengekomen aantal kilometers in kennis stellen. De wederpartij is verplicht ASN-Team B.V. op haar eerste
verzoek per ommegaand te informeren over de actuele kilometerstand van het voertuig.
4. Ingeval het door de wederpartij daadwerkelijk gereden aantal kilometers niet kan worden vastgesteld aan de
hand van de kilometerteller, zal het ontbrekend aantal kilometers door ASN-Team B.V. worden vastgesteld op
basis van de bij haar bekende gegevens.
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5. Ingeval het door de wederpartij in enig jaar werkelijk aantal gereden kilometers met meer dan 10% afwijkt van
het overeengekomen aantal kilometers behoudt ASN-Team B.V. zich het recht voor om het bij de wederpartij in
rekening te brengen leasetarief opnieuw te berekenen en het overeengekomen leasetarief dienovereenkomstig
aan te passen. Alsdan gaat het nieuw vastgestelde leasetarief met terugwerkende kracht in vanaf de
ingangsdatum van de leaseovereenkomst en vindt verrekening met de reeds in rekening gebrachte
leasetarieven plaats.
6. Het is de wederpartij in welke zin dan ook niet toegestaan veranderingen aan te brengen aan het/de aan haar
ter beschikking gestelde voertuig(en). Zo is het de wederpartij niet toegestaan om het/de voertuig(en) te
voorzien van extra accessoires, tenzij ASN-Team B.V. zich daarmee voorafgaand schriftelijk akkoord heeft
verklaard. De wederpartij is bovendien slechts gerechtigd deze extra accessoires van het/de voertuig(en) te
verwijderen indien deze verwijdering geen schade aan het voertuig teweegbrengt. Accessoires die niet zonder
schade verwijderd kunnen worden, worden zonder vergoeding eigendom van ASN-Team B.V. bij inlevering van
het/de voertuig(en). ASN-Team B.V. blijft te alle tijde gerechtigd om zelf, al dan niet via de inschakeling van
derden, over te gaan tot de verwijdering van deze accessoires, zulks op kosten van de wederpartij. De
wederpartij zal voormelde kosten op eerste verzoek aan ASN-Team B.V. vergoeden. Ingeval van opgetreden
schade in welke zin dan ook als gevolg van het verwijderen van de accessoires, waaronder
waardevermindering van het/de voertuig(en), zal de wederpartij deze schade op eerste verzoek aan ASN-Team
B.V. vergoeden. ASN-Team B.V. zal nimmer gehouden zijn tot betaling van enige vergoeding ter zake van niet
verwijderde accessoires of andere veranderingen aan het/de voertuig(en).
7. Het is de wederpartij niet toegestaan om het/de aan haar ter beschikking gestelde voertuig(en) (technisch) te
manipuleren of te wijzigen. Onder technische manipulaties wordt onder meer verstaan het aanbrengen van een
radar detector, carkit, chip of het boren van gaten in het/de voertuig(en).
8. Alle door de wederpartij ontvangen bekeuringen in het kader van het gebruik van de aan haar ter beschikking
gestelde voertuig(en) komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij, waarbij geldt dat zij ASNTeam B.V. hiervan zal vrijwaren. ASN-Team B.V. is gerechtigd om ingeval van eventuele ten aanzien van de
wederpartij ontvangen bekeuringen een bedrag van € 7,50 terzake van gemaakte administratiekosten en
eventuele verdere administratiekosten van een samenwerkende leasemaatschappij aan de wederpartij te
berekenen.
9. De wederpartij zal de aan haar ter beschikking gestelde voertuig(en) nimmer (mogen) gebruiken ten behoeve
van snelheidsproeven, rijlessen, het gebruik ervan als taxi, prestatieritten, het rijden op gesloten circuits en des
meer. De voertuigen zullen/mogen uitsluitend worden bereden door personen met een aantoonbaar Nederlands
of internationaal rechtsgeldig rijbewijs.
10.De wederpartij garandeert en zal erop toezien dat de aan haar ter beschikking gestelde voertuig(en) nimmer
worden bereden door personen die verkeren onder invloed van middelen die de rijvaardigheid beïnvloeden,
zoals medicijnen, drugs en alcohol.
11.De wederpartij zal het/de aan haar ter beschikking gestelde voertuig(en) nimmer brengen buiten het gebied
waarvoor de afgesloten verzekering volgens het internationale motorrijtuigenverzekeringbewijs (groene kaart)
dekking biedt. In het bijzonder mag de wederpartij het/de voertuig(en) niet gebruiken in landen die van
verzekering zijn uitgesloten. Evenmin mogen de voertuigen worden gebruikt voor doeleinden of op een wijze
waarvoor de verzekering geen dekking biedt. Als wederpartij het voertuig in het buitenland gebruikt is hij
verplicht de groene kaart bij zich te dragen. De wederpartij is ermee bekend en stemt ermee in dat de
verzekeraar geen dekking biedt ingeval de wederpartij het/de voertuig(en) in de regel in het buitenland stalt. Het
voorgaande leidt ertoe dat eventueel opgetreden schade in een dergelijk geval integraal voor rekening en risico
van de wederpartij zal komen.
12.De wederpartij is ermee bekend dat inbeslagname van het/de voertuigen(en) door de politie kan plaatsvinden bij
de vaststelling van een ernstige (snelheid)overtreding. In een dergelijk geval is de wederpartij aan ASN-Team
B.V. verschuldigd alle kosten (waaronder begrepen de juridische kosten) om afgifte van het/de voertuig(en) te
verkrijgen. Ingeval van verbeurdverklaring van de voertuigen door de rechter is de wederpartij gehouden om
ASN-Team B.V. terzake volledig schadeloos te stellen.
13.Een defect aan de kilometerteller van het/de voertuig(en) dient de wederpartij uiterlijk binnen 24 uur aan ASNTeam B.V. te melden. Het door de wederpartij aantal gereden kilometers gedurende de periode waarin de
kilometerteller defect was wordt in onderling overlegd door ASN-Team B.V. geschat. Ingeval de kilometerteller
wordt vervangen dient de wederpartij ASN-Team B.V. zo spoedig als mogelijk doch uiterlijk binnen 48 uur na
vervanging te informeren over de exacte kilometerstand op de vervangen kilometerteller en zulks via een
schriftelijke verklaring van de desbetreffende dealer.
14.De wederpartij zal ASN-Team B.V. op eerste verzoek per direct in kennis stellen van de persoonsgegevens van
de bestuurder(s) van het/de voertuig(en) op enig moment en zal een eventuele wijziging in dit verband binnen
72 uur aan ASN-Team B.V. berichten.
15.Tenzij anders overeengekomen, zal de wederpartij het/de voertuig(en) tijdig laten controleren c.q. keuren door
een daartoe van overheidswege goedgekeurde, erkende of aangewezen instelling. Eventueel geconstateerde
gebreken aan het/de voertuig(en) zal de wederpartij overeenkomstig het bepaalde in dit artikel zo spoedig
mogelijk laten herstellen. Kosten in dit verband zullen door de wederpartij worden voldaan, tenzij dergelijke
kosten in het leasetarief is begrepen dan wel tenzij terzake anders is overeengekomen.
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16.De kosten van regulier onderhoud van en reparatie aan het/de ter beschikking gesteld(e) voertuig(en), inclusief
vervanging van onderdelen en banden in geval van normale slijtage dan wel mechanische gebreken, komen
voor rekening van ASN-Team B.V., zulks behoudens voor zover deze kosten in het leasetarief zijn begrepen.
Kosten van onderhoud en reparatie ontstaan door niet normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, nalatigheid of
misbruik van de voertuigen komen steeds voor rekening van de wederpartij. Hetzelfde geldt voor de kosten van
herstel van schade, voor zover deze niet (volledig) door de verzekering zijn gedekt.
17.De kosten van het dagelijks onderhoud, inclusief wassen en poetsen, als ook die van onderhoud en reparatie
aan onderdelen, accessoires of opties die niet in de investering en derhalve het leasetarief zijn inbegrepen,
alsmede stallings-, parkeer- en tolgelden, etc. komen in ieder geval steeds voor rekening van de wederpartij.
Indien tussen partijen verschil van inzicht ontstaat omtrent de oorzaak van het ontstaan, de te verrichten
onderhouds- of reparatiewerkzaamheden en derhalve voor wiens rekening en risico deze werkzaamheden
komen, zal ASN-Team B.V. daartoe een onafhankelijk expertisebureau kunnen inschakelen. De kosten van
deze expertise komen voor rekening van de daarbij (het meest) in het ongelijk gestelde partij.
18.In geval van onderhoud en reparatie zal de wederpartij zorgdragen voor een (telefonische) goedkeuring voor
reparatie en/of onderhoud afgegeven door ASN-Team B.V. aan de betreffende dealer/garage. Eventuele
meerkosten ontstaan door het verrichten van werkzaamheden buiten de reguliere werkplaatsuren komen voor
rekening van de wederpartij. Indien kosten van onderhoud of reparatie noodzakelijkerwijs in het buitenland
moeten worden gemaakt, zal de wederpartij ook daartoe steeds de voorafgaande (telefonische) toestemming
van ASN-Team B.V. moeten hebben verkregen en zal de wederpartij de factuur op naam van ASN-Team B.V.
laten opmaken doch deze eerst zelf betalen, waarna ASN-Team B.V. de kosten na ontvangst van het origineel
van die factuur, onder aftrek van de berekende omzetbelasting aan de wederpartij zal vergoeden.
19.In geval zal blijken dat de kosten van onderhoud van het/de voertuig(en) onevenredig afwijken van de daarvoor
geschatte kosten, zal ASN-Team B.V. bevoegd zijn de aan de wederpartij in gebruik gegeven voertuig(en)
tijdelijk of permanent te vervangen door voertuig(en) van gelijk of nagenoeg gelijk type als de te vervangen
voertuigen. Door de wederpartij met toestemming van ASN-Team B.V. aangebrachte accessoires zal ASNTeam B.V. in dat geval voor haar eigen rekening laten overplaatsen.
20.Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ASN-Team B.V. is het de wederpartij niet toegestaan om
het/de voertuig(en) aan derden te wederverhuren dan wel deze met het oog op enigerlei vorm van commerciële
doeleinden ter beschikking te stellen.
21.Het/de voertuig(en) zal/mag uitsluitend worden bereden door personen met een aantoonbaar Nederlands of
internationaal rechtsgeldig rijbewijs (tenaamstelling bij privé lease op leasemaatschappij) voor het betrokken
(type) voertuig(en). De wederpartij is voorts verplicht te alle tijde in het bezit te zijn van de voor het vervoer
vereiste inschrijving of vergunning en zal het voertuig enkel dienovereenkomstig gebruiken. De wederpartij is
verantwoordelijk voor de in zijn bezit zijnde delen van het kentekenbewijs van het/de voertuig(en), alsmede voor
alle autosleutels, onderhoudsboekje(s), handleiding-/instructieboekje(s), codekaarten en codes van
audiovisuele apparatuur en de startblokkering van het/de voertuig(en). De kosten verbonden aan vermissing en
beschadigingen van deze zaken zijn te alle tijde voor rekening van de wederpartij. Ingeval van diefstal van
(delen van) het kentekenbewijs is de wederpartij verplicht om nieuwe kentekenplaten te laten aanbrengen en de
kosten daarvan te dragen.
22.De wederpartij zal zorgdragen voor doelmatige beveiliging van het voertuig tegen diefstal, joyriding, brand en
beschadiging. De wederpartij zal er voorts voor zorgdragen dat wanneer het voertuig gestald of geparkeerd
staat dit steeds adequaat zal zijn afgesloten en de sleutels en boorddocumenten zorgvuldig worden bewaard.
23.De wederpartij is ermee bekend en stemt ermee in dat de door ASN-Team B.V. aan haar ter beschikking
gestelde voertuigen rookvrij zijn en dat het haar dientengevolge niet is toegestaan om in de voertuigen te roken.
Handelt de wederpartij in strijd hiermee, dan is ASN-Team B.V. te allen tijde gerechtigd om de als gevolg
hiervan opgetreden (in)directe schade in of aan de voertuigen op de wederpartij te verhalen, hieronder mede
doch niet uitsluitend begrepen de kosten voor het geurvrij maken van de voertuigen middels een
ozonbehandeling. Op eerste verzoek zal de wederpartij de gemaakte kosten in dit verband aan ASN-Team B.V.
vergoeden.
Artikel 13 Sponsoring
1. Het is de wederpartij niet toegestaan zonder voorafgaand overleg en toestemming van ASN-Team B.V. het/de
aan haar ter beschikking gestelde voertuig(en) te gebruiken voor sponsordoeleinden, zulks onverminderd het in
lid 2 van dit artikel bepaalde. Opbrengsten voortvloeiend uit eventuele sponsordoeleinden zijn voor de
wederpartij. Kosten voor het aanbrengen het vervangen van de stickers, inclusief de kosten die besteed moeten
worden voor herstel van eventuele schade die is ontstaan bij het aanbrengen of verwijderen van de stickers zijn
ook voor de wederpartij.
2. De wederpartij staat toe dat tijdens de duur van de met ASN-Team B.V. gesloten overeenkomst sponsorstickers
door ASN-Team B.V. op het/de voertuig(en) worden aangebracht. De wederpartij zal er te allen tijde op toezien
dat de ASN-Team B.V. uiting in de vorm van een TSL sticker op de voorportieren en op de achterruit of bumper
van de auto’s zijn/blijven aangebracht. Deze uitingen mogen uitsluitend verwijderd worden na schriftelijke
toestemming of op last van ASN-Team B.V. Het bepaalde in dit artikellid is enkel van toepassing ingeval de
wederpartij te beschouwen is als een (top)sporter c.q. gerelateerd is aan de (top)sport.
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3. Bij verlies of beschadiging van bestickering zal de wederpartij binnen 48 uur na constatering hiervan contact
opnemen met ASN-Team B.V. ter herstel hiervan. In geen geval zal de wederpartij eigenhandig de bestickering
verwijderen. Het bepaalde in dit artikellid is enkel van toepassing ingeval de wederpartij te beschouwen is als
een (top)sporter c.q. gerelateerd is aan de (top)sport.
4. De wederpartij mag in geen geval eigenhandig zonder voorafgaand overleg met ASN-Team B.V. enige vorm
van bestickering en/of andere uitingen in de breedste zin van het woord op het/de voertuig(en) aanbrengen.
Ingeval van aantoonbaar verkregen toestemming van ASN-Team B.V. daartoe zullen alle door de wederpartij
gemaakte kosten voor het aanbrengen en het verwijderen van de bestickering en/of uitingen voor rekening en
risico van de wederpartij komen. De wederpartij zal ertoe zorgdragen dat de door haar aangebrachte
bestickering tijdig voor de inlevering van het voertuig bij ASN-Team B.V. zal zijn verwijderd. Ingeval blijkt dat de
bestickering ten tijde van de inlevering van het voertuig bij ASN-Team B.V. niet (volledig) is verwijderd, zulks ter
beoordeling van ASN-Team B.V., is ASN-Team B.V. gerechtigd om zelf daartoe, al dan niet via de inschakeling
van derden, over te gaan en zulks op kosten van de wederpartij. De wederpartij zal voormelde kosten op eerste
verzoek aan ASN-Team B.V. vergoeden. Ingeval van opgetreden schade in welke zin dan ook als gevolg van
het aanbrengen c.q. verwijderen van de bestickering en/of de uitingen op/van het voertuig door de wederpartij,
zal de wederpartij deze schade op eerste verzoek aan ASN-Team B.V. vergoeden.
5. In onderling overleg zal de wederpartij het/de voertuig(en) aan ASN-Team B.V. ter beschikking stellen met het
oog op mobiele reclame ten behoeve van relaties van ASN-Team B.V. In ieder geval is de wederpartij
gehouden het/de voertuig(en) voor dit doeleinde op verzoek ter beschikking van ASN-Team B.V. te stellen. Ten
behoeve hiervan heeft de wederpartij de keuze uit door ASN-Team B.V. genoemde vijf tijdstippen. Bij niet
naleving van het bepaalde in dit artikellid is de wederpartij aansprakelijk voor de vergoeding aan ASN-Team
B.V. van misgelopen sponsor inkomsten. Het bepaalde in dit artikellid is enkel van toepassing ingeval de
wederpartij te beschouwen is als een (top)sporter c.q. gerelateerd is aan de (top)sport.
6. Bij niet naleving van het bepaalde in dit artikel behoudt ASN-Team B.V. zich het recht voor om de met de
wederpartij gesloten overeenkomst(en) per direct te beëindigen.
Artikel 14 Onderhoud en reparatie
1. De wederpartij is er van op de hoogte dat ASN-Team B.V. contractuele relaties onderhoudt met door haar
gecontracteerde schadeherstel- en garagebedrijven. Voor onderhoud, schadeherstel en het oplossen van
beschadigingen zal de wederpartij nimmer tijdens de duur van de overeenkomst bij een ander dan door ASNTeam B.V. schriftelijk aangegeven contractspartijen de betreffende werkzaamheden laten uitvoeren. De
wederpartij is in dat geval verplicht het voertuig naar en van het betreffende bedrijf te vervoeren. Bij elke ASNTeam B.V. auto wordt een onderhoudsboekje afgegeven, welk boekje eigendom blijft van ASN-Team B.V.
2. Indien in het buitenland onderhouds- of reparatiewerkzaamheden moeten worden verricht dienen deze door de
wederpartij te worden betaald. ASN-Team B.V. zal ter zake een vergoeding aan de wederpartij verstrekken op
basis van de Nederlandse normen, zulks op voorwaarde dat de reparatiefactuur en eventuele defecte
onderdelen aan ASN-Team B.V. worden overgelegd. De wederpartij dient tevens voorafgaand aan de reparatie
in het buitenland toestemming aan ASN-Team B.V. te vragen, bij gebreke waarvan de wederpartij geen recht
heeft op vergoeding van de gemaakte kosten.
Artikel 15 Retournering
1. Na afloop van de looptijd van de overeenkomst zal de wederpartij de aan haar ter beschikking gestelde
voertuigen in deugdelijke originele staat en gewassen op de vastgestelde datum aan ASN-Team B.V.
retourneren. De wederpartij zal bij retournering van het/de voertuig(en) alle bijbehorende documenten en
toebehoren, zoals kentekenbewijs, tenaamstellingscode, autosleutels, codekaarten en codes van audiovisuele
apparatuur, startblokkering, onderhouds-en instructieboekjes en eventuele ter beschikking gestelde
brandstofpassen inleveren.
2. Tenzij anders aangegeven en/of overeengekomen, geldt als plaats van retournering de door ASN-Team B.V.
aan te wijzen locatie.
3. Retournering van de voertuigen vindt plaats door (verplichte) ondertekening van het Inname formulier door de
wederpartij. Door ondertekening van het Inname formulier van ASN-Team B.V. bevestigt de wederpartij de staat
van bevinding van het/de aan haar ter beschikking gestelde voertuig(en). De wederpartij en/of haar
gemachtigde die het/de ter beschikking gestelde voertuig(en) retourneert dient zich te legitimeren via het tonen
van haar rijbewijs en dient een afschrift hiervan aan ASN-Team B.V. te verstrekken. Dit kan ook middels het
schouwingsformulier van de samenwerkende partner van ASN-Team B.V.
4. Op de dag van inname stelt ASN-Team B.V. de wederpartij in de gelegenheid het voertuig in onderling overleg
te laten schouwen bij een door ASN-Team B.V. aangewezen expertisemaatschappij. De bevindingen van de
expertisemaatschappij zoals vervat in haar schouwrapport zijn bindend voor wat betreft eventuele schades aan
het/de voertuig(en). Ingeval de wederpartij van voormelde gelegenheid geen gebruik maakt om welke reden
dan ook, is zij verantwoordelijk voor de schades die bij retournering door de samenwerkende leasemaatschappij
van ASN-Team B.V. vastgesteld worden. ASN-Team B.V. behoudt zich het recht voor om vastgestelde
gebruiksschade zoals deuken en krassen alsmede reparatiekosten aan ruiten, dashboard, bekleding,
wieldoppen en antennes, te verhalen op de wederpartij.
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5. Indien de wederpartij het/de voertuig(en) niet binnen de overeengekomen of gestelde termijn aan ASN-Team
B.V. retourneert, zal ASN-Team B.V. gerechtigd zijn het/de voertuig(en) terug te (doen) halen. Alle daarmee
gepaard gaande kosten komen voor rekening en risico van de wederpartij.
Artikel 16 Rekening en risico
1. Vanaf het moment van terbeschikkingstelling door ASN-Team B.V. van de in lease ontvangen voertuigen aan
de wederpartij komen de voertuigen voor rekening en risico van de wederpartij en dit tot het moment dat de
voertuigen door ASN-Team B.V. retour in ontvangst zijn genomen.
2. Indien de wederpartij de voertuigen niet op de overeengekomen aanvangstijd en plaats van ASN-Team B.V.
heeft afgenomen, is het risico voor eventueel optredende schade voor de wederpartij. De betreffende
voertuigen worden alsdan voor rekening en risico van de wederpartij opgeslagen in de opslagruimte van ASNTeam B.V., dan wel elders op een door ASN-Team B.V. nader te bepalen locatie. Enige door ASN-Team B.V. te
maken kosten in dit verband komen alsdan voor rekening van de wederpartij.
3. Ingeval na het verstrijken van een termijn van een maand geen afname heeft plaatsgevonden heeft ASN-Team
B.V. het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder dat een aansprakelijkstelling vereist is. Alsdan is ASNTeam B.V. tevens gerechtigd de ter beschikking te stellen voertuigen aan derden ter beschikking te stellen. De
wederpartij is in een dergelijk geval gehouden om eventueel opgetreden schade aan de zijde van ASN-Team
B.V. aan haar te vergoeden.
Artikel 17 Eigendom
1. Alle door ASN-Team B.V. aan de wederpartij ter beschikking gestelde voertuig(en) met inbegrip van alle
eventuele accessoires en toebehoren blijven te allen tijde nadrukkelijk eigendom van de samenwerkende partij
van ASN-Team B.V.
2. Het is de wederpartij te allen tijde verboden enig aan haar ter beschikking geteld(e) voertuig(en) te
vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, te verhuren of op enigerlei wijze aan derden in gebruik
te geven of voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor het/de voertuig(en) bestemd is/zijn. De wederpartij
is verantwoordelijk voor de eventuele meer kilometers en bekeuringen.
3. Ingeval derden ten opzichte van het voertuig rechten willen doen gelden of maatregelen treffen, zal de
wederpartij deze derden terstond doen blijken van de eigendom van de samenwerkende partij van ASN-Team
B.V. en zal zij ASN-Team B.V. binnen 24 uren van dergelijke maatregelen of het voornemen daartoe in kennis
doen stellen. Zo nodig zal de wederpartij zelf alle redelijke (schade beperkende) voorzieningen daartegen
treffen. ASN-Team B.V. is te allen tijde gerechtigd om alle door haar noodzakelijk geachte maatregelen ter
bescherming van haar rechten te nemen. De kosten verbonden aan zodanige maatregelen komen alsdan voor
rekening en risico van de wederpartij.
4. ASN-Team B.V. heeft te allen tijde het recht om het voertuig te (laten) inspecteren. De wederpartij verleent
daaraan alle medewerking en geeft ASN-Team B.V. hierbij machtiging om de plaats waar het voertuig zich
bevindt te betreden.
Artikel 18 Schade
1. De wederpartij is aansprakelijk voor schade aan het/de voertuig(en) ontstaan na het moment van de ter
beschikking stelling van het/de voertuig(en) aan de wederpartij en dit tot het moment waarop ASN-Team B.V.
het/de voertuig(en) retour in ontvangst heeft genomen. Bij iedere ontstane schade, waaronder mede doch niet
begrepen vermissing van het voertuig, heeft de wederpartij een eigen risico van € 250,-. Het voorgaande geldt
tenzij anders overeengekomen via een addendum bij de (mantel)leaseovereenkomst. De wederpartij is ertoe
gehouden om de eigen kosten ingeval van eventuele noodzakelijkerwijs te voeren juridische procedures te
dragen.
2. De wederpartij is gehouden iedere schade, vermissing dan wel diefstal van de/het voertuig(en) onmiddellijk
doch uiterlijk binnen een termijn van 48 uur na het ontstaan ervan telefonisch aan ASN-Team B.V. te melden en
direct daarna tevens schriftelijk. Deze melding dient te geschieden via het daarvoor bestemde Europese
schadeformulier. De wederpartij is gehouden om alle correspondentie die hij terzake ontvangt onverwijld in
kopie aan ASN-Team B.V. door te zenden. De wederpartij is gehouden aan ASN-Team B.V. alle medewerking
te verlenen opdat een spoedige regeling van de schade kan worden bewerkstelligd. De wederpartij is gehouden
om alle door ASN-Team B.V. en de verzekeringsmaatschappij verschafte instructies stipt op te volgen.
3. Indien de verzekeringsmaatschappij op grond van het ontbreken van enige noodzakelijke gegevens of om
andere redenen niet tot uitkering van de schade mocht overgaan, zal de wederpartij voor de daardoor ontstane
schade ten opzichte van ASN-Team B.V. aansprakelijk zijn. Bovendien zal ASN-Team B.V. dan het recht
hebben de gesloten overeenkomst alsmede eventuele andere lopende overeenkomsten onmiddellijk tussentijds
te beëindigen. Voormeld recht komt ASN-Team B.V. eveneens toe ingeval de verzekeringsmaatschappij de
wederpartij van de verzekering voor het voertuig heeft uitgesloten dan wel de verzekeringsovereenkomst om
welke reden dan ook voortijdig wordt beëindigd.
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4. Indien een voertuig dermate ernstig is beschadigd dat er sprake is van een volgens de verzekering “total loss”
situatie, dan wel het voertuig is gestolen (met een termijn van 30 dagen) leidt dit in beginsel tot beëindiging van
de overeenkomst. In overleg met ASN-Team B.V. en de wederpartij kan een nieuw vervangend voertuig van
vergelijkbaar type worden aangeboden.
5. ASN-Team B.V. draagt in beginsel niet zorg voor vervangend vervoer ingeval van stilstand, pech, schade of een
gelijkaardige situatie, tenzij anders overeengekomen. In het laatste geval zullen ASN-Team B.V. en de
wederpartij de specifiek gemaakte afspraken terzake van vervangend vervoer schriftelijk met elkaar
overeenkomen.
C. FINANCIEEL
Artikel 19 Tarieven
1. Het leasetarief zal door ASN-Team B.V. worden vastgesteld en nader door haar worden gespecificeerd in de
betreffende leaseovereenkomst. ASN-Team B.V. zal bij de vaststelling van het leasetarief uitgaan van
maandelijkse vooruitbetaling van de verschuldigde leasetermijnen. Het leasetarief wordt berekend op basis van
de contractuele looptijd van de leaseovereenkomst in maanden en het geschatte gemiddelde aantal met het
voertuig per jaar te rijden kilometers.
2. Alle door ASN-Team B.V. in aanbiedingen en/of overeenkomsten vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en
gelden exclusief omzetbelasting, tenzij door ASN-Team B.V. anders is aangegeven en/of overeengekomen ,
zoals ingeval van private lease. Prijzen gelden af locatie van ASN-Team B.V. en exclusief vervoerskosten, tenzij
anders door ASN-Team B.V. is aangegeven.
3. De omzetbelasting en in het algemeen alle heffingen door de overheid opgelegd of toegestaan ter zake van het
sluiten van de overeenkomst, de uitvoering en de financiële afwikkeling daarvan, komen voor rekening van de
wederpartij.
4. ASN-Team B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om de door haar gehanteerde prijzen tussentijds te
wijzigen, zulks met inachtneming van een termijn van vijftien dagen. Ingeval een aangekondigde prijsverhoging
mede van toepassing is op een lopende overeenkomst heeft de wederpartij tot aan de ingangsdatum van de
tariefsverhoging het recht om de betreffende overeenkomst schriftelijk op te zeggen, mits de prijsverhoging de
aanvankelijk overeengekomen prijs met meer dan 10% overstijgt. Indien de prijsstijging meer dan 10% van de
oorspronkelijke prijs bedraagt heeft ASN-Team B.V. het recht om binnen 7 dagen na opgave van de
prijsverhoging de overeenkomst te ontbinden. Een dergelijke ontbinding geeft de wederpartij nimmer enig recht
op schadevergoeding.
5. De leasetermijn welke betrekking heeft op een gedeelte van een maand zal, indien ASN-Team B.V. dat wenst,
naar evenredigheid worden berekend en zal, indien dit gedeelte niet aanvangt op de 1ste van die maand
verschuldigd zijn op de dag van aflevering van het voertuig.
6. De te betalen leasetermijnen zijn samengesteld uit de hieronder uitgewerkte componenten, te weten
afschrijving, BPM (mits van toepassing), rente, houderschapsbelasting (mits van toepassing),
assurantiekosten, onderhoud, reparatie, administratiekosten, het aanbrengen en verwijderen van ASN-Team
B.V. stickers en het ter hand stellen van voor het dagelijkse gebruik benodigde autopapieren. De berekening
van de leasetermijnen is gebaseerd op het prijspeil op de datum van ondertekening van de betreffende
leaseovereenkomst.
7. ASN-Team B.V. heeft het recht tussentijds de leaseprijs aan te passen, indien bepaalde prijsbepalende
elementen die niet binnen de invloedsfeer van ASN-Team B.V. liggen, zoals wijziging van
verzekeringspremies, wijziging van (HSB) belasting tarieven, wijziging van BTW en dergelijke, leiden tot en
kostenverhoging. Naast de leaseprijs komen voor rekening van de wederpartij alle kosten van het gebruik en in
het bezit hebben van het voertuig die niet expliciet zijn genoemd als zijnde inbegrepen in de leaseprijs en die
niet zijn gedekt onder de ten behoeve van het voertuig afgesloten verzekering. Hieronder is mede doch niet
uitsluitend begrepen:
- wassen, poetsen, uit- en inwendig reinigen van de auto alsmede stalling-, parkeer- en tolgelden;
- de reparaties aan al datgene, dat niet behoort tot de uitvoering waarin het voertuig is geleased;
- directe evenals indirecte kosten die het gevolg zijn van onzorgvuldig beheer of onjuist gebruik van het
voertuig;
- vervanging of reparatie aan banden anders dan door normale slijtage en/of mechanismen
- tekortkomingen die veroorzaakt zijn door nalatigheid of onzorgvuldig gebruik;
- toevoegingen van accessoires, die op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk worden;
- kosten die gemaakt moeten worden voor de aanmaak van nieuwe sleutels en voor de vervanging van het
kentekenbewijs.
8. Voor rekening van de wederpartij zijn de kosten terzake van brandstof, tussentijds bijvullen van olie, wassen,
poetsen, bandenreparaties, uit- en inwendig reinigen van de voertuigen, reparaties aan eigen accessoires,
stalling, parkeer- en tolgelden, vervangen van banden anders ten gevolge van de normale slijtage en
geldboetes, veroorzaakt door het gebruik door of namens wederpartij, dan wel derden.
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9. Indien ASN-Team B.V. een boete ontvangt die is veroorzaakt met het voertuig van de wederpartij, is de
wederpartij verplicht de betreffende boete inclusief administratiekosten CJIB, eventuele verhogingen en
incassokosten aan ASN-Team B.V. te vergoeden, vermeerderd met € 7,50 administratiekosten en eventuele
verdere administratiekosten van een samenwerkende leasemaatschappij. ASN-Team B.V. is te allen tijde
gerechtigd om alle boetes betreffende het voertuig zelf te voldoen en deze vervolgens aan de wederpartij door
te berekenen.
10. Indien de wederpartij nadat het voertuig is geleverd ASN-Team B.V. verzoekt om extra accessoires aan het
voertuig te monteren, zal ASN-Team B.V. na goedkeuring en montage de accessoires in de investering van het
voertuig opnemen en voor de resterende looptijd het leasetarief aanpassen, tenzij anders overeengekomen.
11. De wederpartij zal de leasetermijnen ook na expiratie van de (mantel)leaseovereenkomst aan ASN-Team B.V.
verschuldigd blijven en zulks tot het moment waarop hij het voertuig, alsmede alle daarbij en toebehorende
zaken, zoals kentekenbewijzen, sleutels, reservesleutels, eventuele brandstofpas en dergelijke, bij ASN-Team
BV conform haar instructies correct en volledig zal hebben ingeleverd.
Artikel 20 Betaling
1. Alle betalingen geschieden via maandelijkse automatische incasso op iedere eerste dag van de maand,
waarbij wordt uitgegaan van maandelijkse vooruitbetaling, tenzij anders overeengekomen. Indien
ASN-Team B.V. een factuur aan de wederpartij toezendt dient betaling van het betreffend factuurbedrag
uiterlijk binnen een termijn van 7 dagen na factuurdatum via overboeking op de bankrekening van ASN-Team
B.V. te geschieden, tenzij de factuur een afwijkende betalingstermijn vermeldt of partijen terzake anders zijn
overeengekomen. Alle kosten van betalingsverkeer die aan de door de wederpartij te verrichten betaling
verbonden zijn komen voor rekening van de wederpartij. Alle overige bedragen die ASN-Team B.V. gerechtigd
is aan de wederpartij in rekening te brengen, zoals eigen risico, schade bij inname van het voertuig als wel
eventuele meerkilometers, worden eveneens via automatische incasso geïnd, tenzij anders overeengekomen.
2. Terzake van de in lid 1 bedoelde incasso zal de wederpartij het door ASN-Team B.V. aan haar voorgelegde
incasso(machtiging)formulier ondertekenen, teneinde ASN-Team B.V. het recht te verlenen om van haar
bankrekening alle bedragen af te boeken die de wederpartij op basis van de gesloten overeenkomst dan wel
uit hoofde van andere verplichtingen aan ASN-Team B.V. verschuldigd is. Hieronder vallen tevens kosten,
schades en boetes. De wederpartij zal de machtiging gedurende de looptijd van de overeenkomst tot
wederopzegging in stand houden en het rekeningnummer waarvan de bedragen worden afgeschreven met
voldoende saldo aanhouden bij een in Nederland gevestigde bank. Het tussentijds intrekken van de door de
wederpartij verstrekte machtiging dan wel het niet aanhouden van voldoende saldo op de bankrekening geeft
ASN-Team B.V. het recht de gesloten (mantel)leaseovereenkomst te beëindigen en de eventueel door haar
geleden schade als gevolg hiervan op de wederpartij te verhalen. Ingeval sprake is van herhaaldelijke
stornering als gevolg van een doen of nalaten aan de zijde van de wederpartij is ASN-Team B.V. gerechtigd
om een redelijk bedrag aan stornokosten, met een minimum van € 15,-, aan de wederpartij door te berekenen.
3. Betaling door de wederpartij geschiedt telkenmale zonder enige korting of verrekening, hoe ook genaamd,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Ingeval de wederpartij in gebreke blijft om binnen de vastgestelde termijn aan ASN-Team B.V. te voldoen
hetgeen zij aan haar verschuldigd is, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en derhalve zonder dat
daartoe enige mededeling, waarschuwing dan wel ingebrekestelling van de zijde van ASN-Team B.V. vereist
is. In dat geval is de wederpartij aan ASN-Team B.V. vanaf de datum van verzuim een vertragingsrente
verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als een maand wordt aangemerkt. De
in rekening gebrachte rente bedraagt maximaal de wettelijke handelsrente. Ingeval van private lease bedraagt
de in rekening gebrachte rente maximaal de wettelijke particuliere rente.
5. Door de wederpartij verrichte betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle
verschuldigde kosten en rente, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs
al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. ASN-Team B.V. is gerechtigd tot vergoeding van alle kosten verbonden aan de incassering van haar
vordering(en) op de wederpartij. ASN-Team B.V. is gerechtigd haar vordering ter zake van een onbetaald
gebleven factuur onmiddellijk aan een derde ter incassering uit handen te geven. Alle (buiten)gerechtelijke
kosten om te komen tot incassering van de vordering komen nadrukkelijk integraal voor rekening van de
wederpartij, welke buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag
vermeerderd met de omzetbelasting, zulks met een minimum van € 250,- vermeerderd met de omzetbelasting.
Ingeval van private lease zal ASN-Team BV aan de wederpartij een termijn van 14 dagen vergunnen om alsnog
tot de verschuldigde betaling over te gaan, zulks onder verwijzing naar de financiële gevolgen ingeval van niet
betaling. In een dergelijk geval wordt terzake van de in rekening te brengen buitengerechtelijke incassokosten
aansluiting gezocht bij de incassostaffels zoals vermeld in de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten
en het bijbehorend Besluit.
7. ASN-Team B.V. is gerechtigd leveringen uit hoofde van gesloten overeenkomsten op te schorten tot het
moment waarop de wederpartij zorg zal hebben gedragen voor de aflossing van al hetgeen zij aan ASN-Team
B.V. verschuldigd is.
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8. De niet-betaling van enig factuurbedrag op de vervaldag heeft tot gevolg dat alle vorderingen van ASN-Team
B.V. op de wederpartij onmiddellijk integraal opeisbaar worden (waarbij nadrukkelijk inbegrepen ook de
vorderingen die op dat moment nog niet opeisbaar zouden zijn) zonder dat daartoe enige mededeling,
waarschuwing, dan wel ingebrekestelling van de zijde van ASN-Team B.V. vereist is.
9. Ingeval de wederpartij langer dan 30 dagen met de betaling van enig verschuldigd factuurbedrag in verzuim
verkeert, is ASN-Team B.V. gerechtigd om het voertuig in te nemen. De wederpartij zal hieraan haar volledige
medewerking verlenen, door het voertuig op de door ASN-Team B.V. aangeduide locatie ter beschikking van
ASN-Team B.V. te stellen. Alle kosten verbonden aan voornoemde inname komen alsdan voor rekening en
risico van de wederpartij.
10. Indien de wederpartij door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van het voertuig ontslaat dit haar
niet van haar betalingsverplichtingen ten opzichte van ASN-Team B.V., noch kan zij daaraan enige rechten
jegens ASN-Team B.V. ontlenen. Onverminderd de overige bepalingen blijven de leasetermijnen tenminste
verschuldigd tot het moment van inname van het betreffende voertuig.
11. ASN-Team B.V. heeft het recht de bedragen die door de wederpartij met betrekking tot het gebruik van het
voertuig verschuldigd zijn en niet in de leasecalculaties zijn inbegrepen te voldoen aan de betreffende
crediteuren, indien deze de genoemde bedragen in rekening brengen aan ASN-Team B.V. Deze bedragen zal
ASN-Team B.V. vervolgens aan de wederpartij in rekening kunnen brengen.
Artikel 21 Borg
Alvorens ASN-Team B.V. overgaat tot de bestelling van het leasevoertuig, dient de wederpartij aan ASN-Team
B.V. een borgsom te voldoen die gelijk staat aan tweemaal het overeengekomen maandelijkse leasetarief
inclusief BTW. Het voorgaande geldt tenzij anders is overeengekomen via een addendum bij de
(mantel)leaseovereenkomst.
Artikel 22 Zekerheidsstelling
1. Indien de wederpartij de wens te kennen geeft één of meerdere voertuigen te willen leasen zal ASN-Team B.V.
steeds gerechtigd zijn met betrekking daartoe een kredietacceptatieprocedure uit te voeren. De wederpartij is
bij een zakelijke overeenkomst verplicht zich uiterlijk 6 maanden na het afsluiten van elk boekjaar ASN-Team
B.V. haar jaarrekening te overleggen. Indien ASN-Team B.V. de aanvragen accepteert, zal zij de wederpartij
dit zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen. ASN-Team B.V. is gerechtigd om op grond van de uitkomst van
het kredietwaardigheidsonderzoek aanvullende voorwaarden of zekerheden te vragen aan en overeen te
komen met de wederpartij. De bestelling van het voertuig zal plaatsvinden nadat aan de voorwaarden is
voldaan en/of de zekerheden zijn gesteld.
2. De wederpartij zal te allen tijde op redelijk verzoek van ASN-Team B.V. alle relevante bescheiden overleggen
en alle relevante informatie verstrekken en/of inzage hierin verschaffen, teneinde ASN-Team B.V. in staat te
stellen inzicht te verkrijgen in de financiële positie van de wederpartij.
3. ASN-Team B.V. is te allen tijde gerechtigd van de wederpartij te verlangen dat deze hetzij de overeengekomen
tegenprestatie(s) vooruitbetaalt, hetzij dat deze een in het bancaire verkeer aanvaardbaar geachte zekerheid
stelt (zoals een onherroepelijke bankgarantie) voor de nakoming van al hetgeen ASN-Team B.V. van de
wederpartij uit hoofde van de overeenkomst of uit welke hoofde dan ook te vorderen heeft of zal krijgen,
alvorens tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst over te gaan.
4. Indien de wederpartij niet de verlangde vooruitbetaling of zekerheid voldoet respectievelijk verstrekt heeft ASNTeam B.V. het recht de uitvoering van de gesloten overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd diens recht
schadevergoeding te vorderen.
5. ASN-Team B.V. behoudt zich het recht voor om het aangaan van een overeenkomst met de wederpartij te
weigeren, dan wel verdere uitvoering van een overeenkomst op te schorten, ingeval de wederpartij niet heeft
voldaan aan een van haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst dan wel uit hoofde van andere
overeenkomsten. Alsdan heeft de wederpartij geen recht op eventuele schadevergoeding.
D. AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 23 Aansprakelijkheid
1. Behoudens aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van ASN-Team B.V. of degenen die door
ASN-Team B.V. zijn ingeschakeld, wordt elke aansprakelijkheid voor directe of indirecte geleden schade (met
inbegrip van kosten) ontstaan bij of door de uitvoering van de overeenkomst, dan wel door gebreken van door
ASN-Team B.V. geleverde zaken bij de wederpartij of derden uitgesloten. Onder indirecte schade wordt
nadrukkelijk doch niet uitsluitend begrepen bedrijfsschade, gederfde winst, immateriële schade, stilligschade,
gevolgschade (ook bij derden) en andere vormen van vermogensschade, waaronder mede begrepen alle
mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords.
2. Ingeval van aansprakelijkheid aan de zijde van ASN-Team B.V. komt voor vergoeding alleen die schade in
aanmerking, waartegen ASN-Team B.V. is verzekerd.
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3. De vergoeding waartoe ASN-Team B.V. uit hoofde van aansprakelijkheid is verplicht bedraagt maximaal een
bedrag gelijk aan het factuurbedrag van de door ASN-Team B.V. geleverde diensten die aan de
aansprakelijkheid wettelijk en/of oorzakelijk ten grondslag liggen. Ingeval van een periodieke
betalingsverplichting aan de zijde van de wederpartij zal een dergelijke vergoeding niet meer bedragen dan de
door de wederpartij verschuldigde vergoeding met betrekking tot (maximaal) één maand.
4. ASN-Team B.V. is niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de wederpartij op het moment
waarop de schade toebrengende gebeurtenis zich voordoet in gebreke is met de nakoming van enige
verplichting jegens ASN-Team B.V. Het in de vorige zin bepaalde geldt niet indien sprake is van opzet of
bewuste roekeloosheid van ASN-Team B.V. zelve bij uitvoering van de overeenkomst, waaronder niet begrepen
haar niet-leidinggevende ondergeschikten.
5. ASN-Team B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuistheden in door haar verstrekte
adviezen en gegevens aan de wederpartij, behalve in geval van grove schuld of opzet aan haar zijde.
Artikel 24 Rechtsverwerking
1. De wederpartij dient eventuele opgetreden schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 48
uur na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij ASN-Team B.V. te melden. Schade die niet
binnen deze termijn door de wederpartij is gemeld komt niet voor vergoeding in aanmerking.
2. De mogelijkheid tot het instellen van enige rechtsvordering dan wel het aanhangig maken van enig geschil door
de wederpartij jegens ASN-Team B.V. ter zake van of naar aanleiding van enige overeenkomst vervalt c.q.
verjaart na verloop van één jaar nadat de wederpartij op de hoogte was c.q. op de hoogte had kunnen zijn van
de aanleiding daartoe.
E. VARIA
Artikel 25 Industriële en intellectuele eigendom
Alle eventuele rechten van industriële of intellectuele eigendom met betrekking tot de van ASN-Team B.V.
afkomstige dan wel door haar ontwikkelde of beschikbaar gestelde goederen worden en blijven uitdrukkelijk en
uitsluitend eigendom van ASN-Team B.V., ongeacht het aandeel van de wederpartij of van door hem
ingeschakelde derden (waaronder begrepen eigen personeel van ASN-Team B.V.) in de totstandkoming
daarvan. De uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na de uitvoering van de overeenkomst
uitdrukkelijk en uitsluitend aan ASN-Team B.V. voorbehouden. Het is de wederpartij niet toegestaan om enige
aanduiding omtrent rechten van intellectuele eigendom uit de door ASN-Team B.V. beschikbaar gestelde
goederen te verwijderen of te wijzigen.
Artikel 26 Overdracht van rechten
ASN-Team B.V. is bevoegd en de wederpartij geeft daar hierbij toestemming voor om haar rechten uit hoofde
van deze overeenkomst aan een derde over te dragen. De wederpartij verplicht zich alsdan jegens deze derde
op gelijke wijze als zij verplicht was jegens ASN-Team B.V. de overeenkomst na te komen. Het is de wederpartij
niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ASN-Team B.V. enig recht of enige
verplichting uit de overeenkomst over te dragen aan een derde.
Artikel 27 Wijzigingen
De wederpartij is verplicht adreswijzigingen of wijzigingen in de tenaamstelling en/of andere relevante
wijzigingen ten minste 10 dagen van tevoren per aangetekend schrijven aan ASN-Team B.V. kenbaar te
maken. Voorts is de wederpartij verplicht (indien van toepassing) om ASN-Team B.V. terstond te informeren
omtrent een verandering van rechtsvorm dan wel een (relevante) wijziging van haar inschrijving in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel.
Artikel 28 Geheimhouding
De wederpartij zal het bestaan, de aard en de inhoud van de met ASN-Team B.V. gesloten overeenkomst
evenals overige bedrijfsinformatie van ASN-Team B.V. geheimhouden en niets daaromtrent openbaar maken
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ASN-Team B.V., tenzij deze informatie van algemene
bekendheid is of partijen daartoe krachtens de wet gehouden zijn.
Artikel 29 Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Alle geschillen met betrekking tot de door deze algemene voorwaarden beheerste overeenkomsten zullen
uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank die op basis van de vestigingsgegevens van ASN-Team B.V.
bevoegd zou zijn, tenzij anders overeengekomen.
2. ASN-Team B.V. blijft steeds bevoegd de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de Wet of het toepasselijke
internationale verdrag bevoegde rechter. De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing
en worden uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Op alle door deze algemene voorwaarden beheerste overeenkomsten en overeenkomsten die daarvan een
uitvloeisel zijn of daarmee samenhangen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
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Artikel 30 Toepasselijkheid voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van alle aanbiedingen en
offertes van en onderhandelingen en (mantel)overeenkomsten aangegaan door ASN-Team B.V. met een
wederpartij waarbij ASN-Team B.V. producten en/of diensten levert c.q. zal leveren aan deze wederpartij. Het
voorgaande geldt ook ingeval ASN-Team B.V. opereert via tussenkomst van een gemachtigde en tevens geldt
dit onafhankelijk van de handelsnaam waaronder ASN-Team B.V. deelneemt aan het handelsverkeer.
Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Onder wederpartij
dient te worden verstaan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon.
2. De toepasselijkheid van de voorwaarden van de wederpartij wordt door ASN-Team B.V. nadrukkelijk van de
hand gewezen.
3. Een wederpartij die eenmaal op de (onderhavige) algemene voorwaarden van ASN-Team B.V. heeft
gecontracteerd wordt geacht ten aanzien van eventueel daarna met ASN-Team B.V. aangegane
overeenkomsten stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te hebben ingestemd.
4. Ingeval in het leasetarief kosten zijn begrepen van producten of diensten die door derden worden geleverd
zullen de door deze derden te hanteren algemene voorwaarden tevens van toepassing zijn op de tussen ASNTeam B.V. en de wederpartij gesloten overeenkomst.
5. ASN-Team B.V. is te allen tijde gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen.
6. In geval van strijdigheid prevaleren bijzonder overeengekomen verbintenissen boven deze algemene
voorwaarden.
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