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Voorwaarden financial lease
1. Verplichtingen

Eigendom

Met dit krediet heeft u een voertuig gefinancierd. Dit voertuig blijft ons juridisch eigendom totdat u 
het hele krediet heeft afgelost. Op dat moment wordt u juridisch eigenaar van het voertuig.

Uw verplichtingen

Zo lang u geen juridisch eigenaar bent van het voertuig, heeft u de volgende verplichtingen:
§ U moet het voertuig op eigen kosten in goede staat houden. U volgt hierbij de richtlijnen en 

voorschriften van de fabrikant van het voertuig. Deze heeft u ontvangen van de leverancier, u 
kent de inhoud en u gaat hiermee akkoord.

§ U mag het voertuig niet aan iemand anders verkopen, verhuren, verpanden of in beheer of 
gebruik geven zonder onze schriftelijke toestemming. Ook mag u niet met het voertuig handelen 
in strijd met onze belangen, bijvoorbeeld op een manier die de waarde van het voertuig 
vermindert. 

§ U mag geen veranderingen aanbrengen aan het voertuig zonder dat wij u daar vooraf schriftelijk 
toestemming voor hebben gegeven. 

§ U of de door u aangewezen personen gebruiken het voertuig alleen voor de uitoefening van uw 
beroep of voor uw bedrijf. 

§ Als er sprake is van beslaglegging, surseance van betaling of faillissement, dan moet u dit 
meteen bij ons melden. Ook informeert u de deurwaarder, curator of bewindvoerder direct over 
de financieringsovereenkomst.

§ Wij mogen op ieder moment controleren of het voertuig in goede staat is. 
§ U moet ervoor zorgen dat het voertuig is verzekerd tegen alle soorten schade (‘all-risk’). 
§ U mag de rechten en plichten uit de financieringsovereenkomst niet overdragen of verpanden 

aan iemand anders. 
§ Binnen 5 werkdagen nadat u bent verhuisd, moet u uw adreswijziging schriftelijk aan ons 

doorgeven.

Wettelijke verplichtingen 

U kunt op ieder moment aantonen dat u voldoet aan de wettelijke verplichtingen die gelden voor 
het voertuig, waaronder:
§ U heeft een geldig kentekenbewijs.
§ U heeft houderschapsbelasting betaald.
§ Het voertuig is APK-gekeurd.
§ Het voertuig is verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid.

2. Verzekering en schade

Rekening en risico
U bent economisch eigenaar van het voertuig. Dit betekent onder meer dat alle mogelijke kosten 
voor onderhoud, verzekering en schade voor uw rekening en risico zijn. 

Schade aan derden
Schade aan derden, die uw verzekering niet vergoedt, moet u zelf betalen. 

Onherstelbare schade

Als het voertuig total loss is of zodanig is beschadigd dat reparatie volgens ons geen zin meer 
heeft, dan eindigt de financieringsovereenkomst op de dag van de schade. 

Vergoeding verzekering

U moet ons een pandrecht geven op alle bedragen die u van uw verzekering krijgt ter vergoeding 
van het voertuig. Wij brengen uw verzekeraar hiervan schriftelijk op de hoogte. Wij laten het u 
meteen weten als wij ons pandrecht uitoefenen en overgaan tot het innen van bedragen. U heeft 
dan nog de gelegenheid om een vervangende zekerheid te stellen. 

3. Betalen

U moet de termijnen betalen voor de vervaldagen die in de kredietovereenkomst staan genoemd.

Onze administratie is leidend
Onze administratie is altijd leidend. Als uit onze gegevens blijkt dat u een termijn niet heeft 
betaald, dan moet u deze alsnog betalen. Blijkt achteraf dat u wel heeft betaald, dan krijgt u het te 
veel betaalde bedrag terug.

Betalingsverplichting

U bent verplicht om de termijnen te betalen, ook als u het voertuig om wat voor reden dan ook niet 
kunt gebruiken. 

Te laat betalen

Als u betaalt na de vervaldag, dan mogen wij u het volgende in rekening brengen:
§ 1,5% rente per maand over het bedrag dat u niet op tijd heeft betaald. Wij berekenen deze rente 

vanaf de vervaldag tot de dag dat u heeft betaald. 
§ 15% buitengerechtelijke incassokosten over het bedrag dat u niet op tijd heeft betaald, met een 

minimum van € 40,00. 

4. Wijziging en einde van de financieringsovereenkomst

Afwijkende afspraken

Afspraken die afwijken van de financieringsovereenkomst zijn alleen geldig als u deze schriftelijk 
met ons bent overeengekomen.

Einde overeenkomst

Als u alle verschuldigde bedragen aan ons heeft betaald, dan wordt u juridisch eigenaar van het 
voertuig. Daarmee eindigt de financieringsovereenkomst.

Overeenkomst eerder beëindigen

Als u de financieringsovereenkomst eerder wilt beëindigen, dan moet u alle termijnen die u ons 
nog verschuldigd bent in één keer betalen. Als u dit heeft gedaan, dan wordt u juridisch eigenaar 
van het voertuig. Daarmee eindigt de financieringsovereenkomst.

Ontbinden vóór verstrekking krediet

Als wij u het krediet nog niet daadwerkelijk hebben verstrekt, dan mogen wij de 
financieringsovereenkomst meteen en zonder ingebrekestelling ontbinden in de volgende 
gevallen: 
§ U heeft bewust gelogen, belangrijke informatie verzwegen of u heeft ons op een andere manier 

misleid (fraude). 
§ U heeft wijzigingen die belangrijk zijn voor de financiering niet op tijd aan ons doorgegeven.
§ U staat er financieel slechter voor dan u aan ons heeft doorgegeven.
§ Tussen de aanvraag en de daadwerkelijke verstrekking van het krediet is iets gebeurd dat 

volgens ons nadelig is voor uw financiële situatie. 

Ontbinden na verstrekking krediet

Nadat wij u het krediet hebben verstrekt, mogen wij uw schuld in één keer opeisen in de volgende 
gevallen:
§ U komt uw verplichtingen uit de financieringsovereenkomst niet, niet op tijd of niet helemaal na. 
§ U bent overleden.
§ U bent failliet verklaard, u staat onder curatele of er is sprake van surseance van betaling. 
§ U woont niet meer in Nederland of uw bedrijf is niet meer in Nederland gevestigd. 
§ U bent een rechtspersoon, vennootschap onder firma of u vormt een maatschap en u bent 

ontbonden of er is sprake van liquidatie. 
§ U bent zonder onze schriftelijke toestemming vooraf: 

- gestopt met uw werk of bedrijf; 
- een belangengemeenschap aangegaan met derden, zonder toestemming van de bestuurder, 
  aandeelhouder of eigenaar van het bedrijf dat verantwoordelijk is voor uw handelen.

§ U exploiteert en/of gebruikt het voertuig permanent in het buitenland.
§ Er is beslag gelegd op het voertuig.
§ Wij vinden dat exploitatie van het voertuig economisch niet langer mogelijk is of wij vinden 

vervanging wenselijk. 
§ De verzekeringsmaatschappij stopt uw verzekering vanwege uw gedrag. 

Teruggave voertuig
U bent verplicht om het voertuig bij ontbinding van de financieringsovereenkomst meteen aan ons 
terug te geven. Of u maakt het ons mogelijk om het voertuig zelf weer in bezit te nemen. Dit geldt 
ook als het voertuig om een andere reden weer in ons bezit moet komen. 

Machtigen voor toegang 

Met de ondertekening van de financieringsovereenkomst machtigt u ons of door ons aangewezen 
personen om het gebouw of terrein te betreden waar het voertuig zich bevindt, zodat wij het 
voertuig weer in ons bezit kunnen nemen. Hiervoor hebben wij geen uitspraak van de rechter 
nodig. 

Kosten ontbinden overeenkomst en inname voertuig
Als wij de financieringsovereenkomst ontbinden volgens de regels bij onderdeel Ontbinden na 
verstrekking krediet onder 4, dan betaalt u het volgende:
§ het totaal van alle nog niet betaalde termijnen;
§ de verschuldigde achterstandsrente en vergoedingskosten;
§ de kosten voor inname van het voertuig;
§ de restwaarde van het voertuig, gelijk aan het totale leasebedrag aan het begin van de 

financieringsovereenkomst, minus de vastgestelde waardevermindering, minus de dagwaarde 
van het voertuig en minus de rente over te vroeg betaalde termijnen. Onze administratie is 
hierbij leidend.

5. Aansprakelijkheid en overdracht

Aansprakelijkheid

Alle personen die de financieringsovereenkomst ondertekenen, zijn hoofdelijk aansprakelijk. Dit 
betekent dat wij hen aansprakelijk mogen stellen als de afspraken uit de overeenkomst niet 
worden nagekomen.

Overdracht rechten

Wij mogen de rechten en verplichtingen uit de financieringsovereenkomst helemaal of gedeeltelijk 
overdragen aan een derde partij. Door de financieringsovereenkomst te tekenen heeft u ons hier 
toestemming voor gegeven. 

6. Vrijwaring en garanties

Gebreken

Met de ondertekening van de financieringsovereenkomst verklaart de leverancier dat hij u het 
voertuig in goede staat heeft geleverd. Als er toch gebreken zijn, dan kunt u alleen bij de 
leverancier aanspraak doen op de garantie- en/of vrijwaringsbepalingen die gelden voor het 
voertuig. U kunt Volkswagen Leasing B.V. hiervoor niet aansprakelijk stellen. 

7. Meer informatie

Bureau Krediet Registratie

Wij zijn aangesloten bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Dit betekent dat wij in bepaalde 
gevallen bij de aanvraag van een krediet navragen of u al een krediet heeft. In dat geval laten wij 
de financieringsovereenkomst registreren bij BKR en informeren hen als u niet volgens afspraak 
betaalt.

Geschillen

Als u en wij het niet eens zijn over de interpretatie of uitvoering van één of meer onderdelen uit de 
financieringsovereenkomst, dan doet een hiertoe bevoegde rechter van Rechtbank Utrecht hier 
uitspraak hierover.


