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Algemene voorwaarden Financial Lease Subaru 
 

Artikel 1. Definities 

Lessee is in deze algemene voorwaarden de contractpartij waarmee FS een financial lease 

aangaat. Overeenkomst in deze algemene voorwaarden is een financial leaseovereenkomst. 

Deze overeenkomst strekt ertoe om aan Lessee tegen een vergoeding het gebruik van een 

zaak te verschaffen met volledig behoud van de eigendom van de zaak door FS. 
 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding van FS en iedere overeenkomst tussen 

Lessee en FS voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is 

afgeweken. Het bepaalde in deze algemene voorwaarden heeft gelding boven het 

bepaalde in eventueel door Lessee gehanteerde algemene voorwaarden. 
 

Artikel 3. Betaling van de leaseprijs 
Alcredis Finance B.V. te Vianen voert de administratie van de overeenkomst en is tevens 

met de inning van de termijnen belast. Betaling dient te geschieden zonder korting of 

verrekening, door automatische incasso of overmaking op de bankrekening. Betaling aan 

derden zonder schriftelijke toestemming van FS strekt niet in mindering op de 

betalingsverplichting jegens FS. Vervroegde betaling van termijnen is toegestaan. 
 

In geval van algehele vervroegde aflossing is Lessee de resterende termijnen onder aftrek 

van 5% per jaar over elke nog niet vervallen termijn verschuldigd. Voor iedere te late betaling 

zal Lessee een vertragingsvergoeding verschuldigd zijn van 1,5% per maand of een gedeelte 

van een maand. Lessee verleent hierbij machtiging aan FS om alle vorderingen, 

voortvloeiende uit de overeenkomst, te incasseren van zijn bankrekening, zulks in 

overeenstemming met de richtlijnen voor de bedrijfsincasso. Het saldo van de vordering van 

FS , zoals dat in de boeken van FS voorkomt, is bindend behoudens tegenbewijs. 
 

Artikel 4. Incassokosten 

In geval Lessee in gebreke of in verzuim is met de nakoming van een of meer van zijn 

verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor 

rekening van Lessee met een minimum van 15% van het verschuldigde bedrag en tenminste 

110 euro. Lessee is jegens FS de door FS gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle 

instanties, behoudens voor zover Lessee aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt 

alleen indien Lessee en FS met betrekking tot een overeenkomst, waarop deze algemene 

voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke 

uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij Lessee volledig of in overwegende mate in 

het ongelijk wordt gesteld. 
 

Artikel 5. Koopoptie 

FS is gerechtigd gedurende de looptijd van deze overeenkomst het overschrijvingsbewijs 

onder zich te houden. Lessee heeft aan het einde van de looptijd van de overeenkomst het 

recht de zaak te kopen voor de in de overeenkomst vermelde koopoptieprijs. De betaling 

van deze koopoptieprijs dient te geschieden gelijk met betaling van de laatste 

verschuldigde termijn. Na betaling van de koopoptieprijs zal, indien Lessee aan al de 

verplichtingen uit de overeenkomst voortvloeiende stipt heeft voldaan, de eigendom van de 

zaak op Lessee overgaan. Indien Lessee van zijn recht tot koop gebruik wenst te maken, 

dient hij daarvan FS uiterlijk een maand tevoren schriftelijk in kennis te stellen. 
 

De eventuele kosten en belastingen vallende op de eigendomsovergang zullen voor 

rekening van Lessee zijn. Lessee heeft gedurende de looptijd van de overeenkomst de 

bevoegdheid vervroegd van het koopoptierecht gebruik te maken door de nog 

openstaande termijnen en de koopoptieprijs te betalen. 
 

Indien Lessee niet van zijn koopoptierecht gebruik maakt, zal Lessee terstond na afloop van 

de duur van de overeenkomst op zijn kosten de zaak in goede staat -slijtage door normaal 

gebruik in aanmerking genomen- terug leveren op een door FS aangegeven adres in 



 

 
Nederland. 

 
Artikel 6. Risico en aansprakelijkheid 

Lessee verklaart de zaak in goede staat te hebben ontvangen. FS sluit aansprakelijkheid voor 

gebreken van de zaak uit. Lessee draagt vanaf de datum van ontvangst van de zaak het 

risico van de zaak. In geval de zaak geheel of gedeeltelijk verloren gaat of teniet gaat of de 

zaak om welke reden dan ook niet kan worden gebruikt voor het doel waarvoor het is 

bestemd, ontslaat dit Lessee niet van zijn betalings- en overige verplichtingen uit de 

overeenkomst. FS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook en door welke 

oorzaak dan ook ontstaan, aan de zaak of door de zaak toegebracht. 
 

Artikel 7. Verplichtingen van Lessee 

Zolang FS eigenaar van de zaak is, is Lessee verplicht: 

− de zaak zorgvuldig te bewaren, te gebruiken en op zijn kosten te onderhouden; 

− de zaak niet te verkopen, te verruilen, te bezwaren, te verhuren of in gebruik te geven; 

− te zorgen dat de zaak niet wordt gebruikt of behandeld in strijd met enig wettelijk 

voorschrift en ervoor te zorgen dat de zaak aan alle wettelijke voorschriften voor het 

gebruik daarvan voldoet. 

Alle heffingen en belastingen en andere kosten verband houdende met het gebruik of bezit 

van de zaak zullen door Lessee worden gedragen. Lessee is verplicht ieder, die enig recht ten 

aanzien van de zaak wil uitoefenen, mede te delen dat deze eigendom is van FS. 

Lessee dient FS onmiddellijk in kennis te stellen van dergelijke aanspraken en alle terzake 

dienende bescheiden te verstrekken. In geval dat de zaak van overheidswege wordt 

gevorderd, is FS, zolang zij niet ten volle is voldaan, gerechtigd schadeloosstelling of 

vergoeding mede namens Lessee naar eigen inzicht te regelen, te ontvangen en daarvoor 

kwijting te geven, alsmede het aldus ontvangene te verrekenen met haar vordering. Lessee 

zal FS nimmer kunnen verplichten de zaak door een ander geheel of gedeeltelijk te laten 

vervangen. 
 

Artikel 8. Verzekering 

De zaak zal door Lessee voor zijn rekening onmiddellijk worden verzekerd en verzekerd 

worden gehouden ter keuze van FS, ten name van FS of van Lessee en wel tegen risico's en 

op de voorwaarden ten genoegen van FS. Zolang FS enig belang bij de zaak heeft, blijft de 

polis bij haar berusten, indien FS zulks wenst. 
 

Voor zover verzekering ten name van Lessee heeft plaatsgevonden respectievelijk 

plaatsvindt, cedeert deze aan  FS als eigenaar van de zaak alle rechten uit die verzekering. 

FS aanvaardt deze cessie en is gerechtigd deze mede uit naam van en voor rekening van 

Lessee aan de verzekeraar mede te delen of te betekenen. Lessee is verplicht schade of 

teniet gaan van de zaak onverwijld aan FS te melden. In geval van schade, diefstal, geheel 

of gedeeltelijk teniet gaan van de zaak verplicht Lessee zich hetzij de zaak te herstellen, 

hetzij te vervangen, waarbij de door FS ontvangen schadepenningen uit hoofde van dit 

artikel dan voor herstel c.q. vervanging worden aangewend. 



 

 
 
 

Artikel 9. Opzegbaarheid / opeisbaarheid 

De overeenkomst kan door Lessee niet tussentijds worden opgezegd. FS is gerechtigd de 

overeenkomst terstond en zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke toestemming is 

vereist per aangetekend schrijven of per deurwaardersexploit te beëindigen en de zaak tot 

zich te nemen onverminderd haar recht om vergoeding van kosten, schade te vorderen, 

indien: 

a)  Lessee in strijd met enig artikel van deze overeenkomst handelt of nalatig 

is zijn uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen te voldoen; 

b)  Lessee surséance van betaling aanvraagt, een minnelijk of gerechtelijk akkoord 

aanbiedt, aangifte tot faillietverklaring doet of failliet verklaard wordt, indien Lessee 

een natuurlijk persoon is en een beroep doet op de Wet Schuldsanering Natuurlijke 

Personen, onder curatele wordt gesteld, Nederland metterwoon mocht verlaten, 

danwel zijn bedrijf verkoopt, stillegt of liquideert; 

c)  conservatoir of executoriaal beslag op de zaak wordt gelegd; 

d)  indien schade aan de zaak wordt toegebracht, die niet door verzekering is gedekt of 

niet door assuradeuren wordt betaald, danwel de verzekering wordt beëindigd; 

e)  indien blijkt dat Lessee, al is het te goeder trouw, voor of bij het aangaan van deze 

overeenkomst onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan of laten doen, danwel 

feiten of omstandigheden heeft verzwegen, die van dien aard zijn, dat FS de 

overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan, indien zij de 

ware stand van zaken had gekend, danwel FS daardoor de overdracht van de 

leasevordering niet zou hebben aanvaard. 

Lessee wordt in geval van beëindiging als in dit artikel bedoeld, behalve de reeds 

vervallen leasetermijnen, voorts direct de totale te vervallen leasetermijnen verschuldigd, 

vermeerderd met een boete van 10% over het totaal door Lessee verschuldigde. 
 

Artikel 10. Inspectie en recht van toegang 

Lessee is verplicht te allen tijde aan FS of aan een of meer door 

FS aan te wijzen experts gelegenheid te verschaffen de zaak te onderzoeken. Lessee 

machtigt bij deze FS of de door FS aangewezen experts om het gebouw of terrein te 

betreden waar de zaak zich bevindt, zonder dat hiervoor een rechterlijk vonnis of een 

rechterlijke machtiging zal zijn vereist, zulks opdat FS zich weer in het bezit van de zaak zal 

kunnen stellen. 
 

Artikel 11. Vrijwaring en schadevergoeding 
Lessee vrijwaart FS in de meest ruime zin van het woord voor alle vorderingen die tegen FS 

aanhangig worden gemaakt of tot betaling waarvan FS verplicht wordt terzake van de 

vergoeding van kosten en/of schade, schadeloosstellingen, die op enigerlei wijze kunnen 

voortvloeien uit of in verband gebracht kunnen worden met de eigendom, het bezit, de 

exploitatie en het gebruik van de zaak en die niet reeds door de verzekeringsmaatschappij 

aan FS worden vergoed. Lessee vrijwaart FS tegen alle aanspraken op grond van 

overtreding van wetten, verordeningen en geldende bepalingen betrekking hebbende op 

de staat en het gebruik van de zaak. 
 

Leverancier verbindt zich aan FS alle schade te zullen vergoeden die FS lijdt doordat enige 

verklaring van Leverancier niet juist blijkt of enige verplichting door Leverancier niet ten 

volle is of wordt nagekomen en voorts doordat Leverancier aan FS enige bijzonderheid 

omtrent de zaak, niet, niet volledig of onjuist heeft medegedeeld. Leverancier verklaart 

dat de handtekening van Leverancier voorkomend op de overeenkomst en de daarbij 

behorende bescheiden echt zijn en de zaak met juistheid is omschreven. 

 
Artikel 12. Overdraagbaarheid 

FS is gerechtigd alle vorderingen, bevoegdheden, rechten, voorrechten en actiën uit de 

overeenkomst voortvloeiende, aan een derde over te dragen. Lessee verklaart reeds thans, 

dat die derde in geval van zodanige overdracht alle rechten bij de overeenkomst aan FS 

toegekend tegenover Lessee zal kunnen uitoefenen. Lessee is niet gerechtigd een of 

meerdere vorderingen, bevoegdheden, rechten, volrechten en actiën uit de overeenkomst 



 

 
voortvloeiende aan een derde over te dragen. 

 
Artikel 13. Hoofdelijkheid 

Indien meerdere (rechts)personen als Lessee van de zaak optreden, zijn allen hoofdelijk 

aansprakelijk voor de betaling van de termijnen en voor de betaling van kosten en/of 

schade voortvloeiende uit niet correcte nakoming van de overeenkomst. 
 

Artikel 14. Adreswijzigingen 

Lessee is verplicht eventuele adreswijzigingen binnen 10 dagen schriftelijk aan FS mede te 

delen bij gebreke waarvan FS bevoegd is de in verband met de opsporing gemaakte kosten 

in rekening te brengen. 
 

Artikel 15. Registratie 

De overeenkomst en het betalingsverloop zal FS melden bij Bureau Krediet Registratie te Tiel, 

indien Lessee een natuurlijk persoon is. 
 

Artikel 16. Bestemming 

De overeenkomst wordt aangegaan ten behoeve van de uitoefening van het bedrijf of 

beroep van Lessee. 
 

Artikel 17. Toepasselijk recht/bevoegde rechter 

Alle geschillen tussen FS en Lessee zullen in eerste aanleg worden beslecht door de gewone 

rechter te Utrecht, met dien verstande dat FS steeds bevoegd is een geschil te brengen 

voor de volgens de regels bevoegde rechter. Op elke overeenkomst tussen FS en Lessee is 

het Nederlandse recht van toepassing. 
 

 


