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Algemene Bepalingen

- over de Relevante Periode.

Direct Lease

De Total Net Debt Service is de som van
- de netto rentelasten (zijnde alle verschuldigde rente- en
andere financieringskosten minus alle rente- en andere
financieringsbaten);
- de verplichte aflossingen op de schulden; en
- verplichtingen uit operational lease contracten en/of
huurovereenkomsten) over de Relevante Periode.

Algemeen

De Relevante Periode betekent
- wanneer gekozen is voor halfjaar: de voortschrijdende
perioden van 12 maanden die eindigen op de laatste dag
van de eerste helft van ieder boekjaar van Lessee
respectievelijk op de laatste dag van elk boekjaar van
Artikel 1 Begrippen
Lessee;
- wanneer gekozen is voor kwartaal: de voortschrijdende
Aanbetaling
perioden van 12 maanden die eindigen op de laatste dag
Dat gedeelte van het bedrag van de Aankoopfactuur Lessee
van elk kwartaal van het boekjaar van Lessee;
dat Lessee bij de koop van het Bedrijfsmiddel aan de
- wanneer gekozen is voor jaarlijks: de periode van 12
Leverancier voldoet en dat door de Leverancier in mindering
maanden die eindigt op de laatste dag van ieder boekjaar
zal worden gebracht op de Aankoopfactuur Lessor, dan wel
van Lessee.
dat bedrag dat Lessee ineens aan ING Lease aanvullend op
De Relevante Periode wordt in de Offerte resp in de
de Leasetermijnen voldoet voor of uiterlijk bij het in huurkoop Overeenkomst vastgesteld.
in gebruik nemen van het Bedrijfsmiddel en voordat Lessee
de periodiek verschuldigde Leasetermijnen voldoet;
Doorlopende Machtiging SEPA
De machtiging die Lessee conform het door ING Lease
Aankoopfactuur Lessee
aangereikte formulier aan ING Lease verstrekt om de door
de factuur die Leverancier aan Lessee zendt voor de
hem aan ING Lease verschuldigde bedragen automatisch te
aanschaf van het Bedrijfsmiddel;
incasseren van zijn bankrekening.
Aankoopfactuur Lessor
de factuur die Leverancier of Lessee aan ING Lease zendt
voor de aanschaf van het Bedrijfsmiddel;
Bedrijfsmiddel
ieder goed dat ING Lease in het kader van een Leasefaciliteit
in eigendom verkrijgt of door ING Lease wordt gefinancierd;
Beëindigingsgrond
een feit of situatie als vermeld of bedoeld in artikel 13 op
grond waarvan ING Lease een Leasefaciliteit voortijdig mag
beëindigen;
Contractrente
Het rentepercentage dat voor de Looptijd van de
Overeenkomst of Trekkingsovereenkomst is vastgesteld. De
Contractrente is gebaseerd op de marktrente (Interest Rate
Swap), in niet-afgeronde rentepercentages die voor de
Looptijd gelden, plus een opslag. De rentetarieven worden
gepubliceerd op INGLease.nl;
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
De Debt Service Coverage Ratio (“DSCR”) over de Relevante
Periode is de EBITDA gedeeld door de Total Net Debt Service.
De EBITDA is de som van:
- de winst voor aftrek van rente;
- belastingen;
- afschrijving op activa;
- afschrijvingen op leningen en goodwill; en
- verplichtingen uit operational lease contracten (en/of
huurovereenkomsten)
Algemene Bepalingen Direct Lease
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Financial Lease
Leaseproduct waarbij ING Lease een Bedrijfsmiddel in
eigendom krijgt van de Leverancier en aan Lessee in de vorm
van huurkoop in gebruik geeft. Als Lessee aan al zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan, wordt Lessee
eigenaar van het Bedrijfsmiddel;
Financial Lease Pandrecht
Leaseproduct waarbij ING Lease de aankoop van een
Bedrijfsmiddel door Lessee financiert. Lessee geeft ING Lease
daarvoor het eerste pandrecht op dat Bedrijfsmiddel. Lessee
betaalt het door ING Lease gefinancierde bedrag plus rente
terug aan ING Lease;
Financial Sales Lease
Leaseproduct waarbij ING Lease de door de Leverancier
voorbehouden eigendom van een Bedrijfsmiddel en de
(rest)vordering van de Leverancier op Lessee verkrijgt. ING
Lease geeft het Bedrijfsmiddel vervolgens in de vorm van
huurkoop in gebruik aan Lessee;
Gelieerde Onderneming
een onderneming die in dezelfde geconsolideerde balans als
Lessee is opgenomen of die een controlerend belang in
Lessee heeft;
ING Lease
ING Lease (Nederland) B.V., gevestigd te Amsterdam, of een
andere partij die volgens een Offerte, Overeenkomst,
Limietovereenkomst of Trekkingsovereenkomst (een deel
van) de Leasefaciliteit beschikbaar stelt;

Inruilbedrag
het bedrag dat Lessee en de Leverancier met elkaar zijn
overeengekomen als koopprijs voor het door Lessee aan de
Leverancier in eigendom over te dragen Inruilobject.
Inruilobject
een met het Bedrijfsmiddel vergelijkbaar bedrijfsmiddel dat
wordt ingeruild bij de koop van het Bedrijfsmiddel zoals
overeengekomen tussen Lessee en Leverancier.

- dat ING Lease volgens de Limietovereenkomst maximaal
aanwendt voor het verkrijgen van de eigendom van het
Bedrijfsmiddel; of
- dat ING Lease volgens de Limietovereenkomst maximaal
aan Lessee beschikbaar stelt zodat Lessee het
Bedrijfsmiddel kan financieren,
welk bedrag binnen de Beschikbaarheidsperiode gespreid
wordt opgenomen

Limietovereenkomst
Koopovereenkomst
Het schriftelijke aanbod van ING Lease aan Lessee waarin de
de overeenkomst waarin de rechtsverhouding tussen de
voorwaarden zijn vastgelegd dat een Limietbedrag gespreid
Leverancier en Lessee die geldt voor de koop en levering van kan worden opgenomen.
het Bedrijfsmiddel, wordt vastgelegd;
Looptijd
Leasebedrag
de periode waarvoor een Overeenkomst of
het bedrag:
Trekkingsovereenkomst wordt gesloten en waarbinnen alle
- dat ING Lease volgens de Overeenkomst of
Leasetermijnen door Lessee aan ING Lease moeten worden
Trekkingsovereenkomst aanwendt voor het verkrijgen van voldaan;
de eigendom van het Bedrijfsmiddel; of
- dat ING Lease volgens de Overeenkomst of
Operational Lease
Trekkingsovereenkomst aan Lessee beschikbaar stelt
Leaseproduct waarbij ING Lease een Bedrijfsmiddel in
zodat Lessee het Bedrijfsmiddel kan financieren
eigendom verkrijgt van de Leverancier en daarna aan Lessee
verhuurt;
Leasefaciliteit
de mogelijkheid die ING Lease aan Lessee biedt om het
Offerte
Bedrijfsmiddel te leasen. Dit in de vorm van: huur, huurkoop Het schriftelijke aanbod van ING Lease aan Lessee waarin de
of geldlening;
voorwaarden van de Leasefaciliteit zijn vastgelegd. Na
acceptatie van dit aanbod door Lessee wordt de Offerte
Leaseproduct
uitgewerkt in de Overeenkomst;
de door ING Lease gehanteerde direct lease producten:
Financial Lease, Financial Lease Pandrecht, Financial Sales
Overeenkomst
Lease, Operational Lease, Sale and Financial Lease Back en
De overeenkomst tussen ING Lease en Lessee die is
Sale and Operational Lease Back;
opgesteld als nadere uitwerking van de Offerte, of – wanneer
geen Offerte is opgesteld – als nadere uitwerking van
Leasesom
gemaakte afspraken op grond waarvan ING Lease het
het totaal van de Leasetermijnen die Lessee aan ING Lease
Leasebedrag aan Lessee beschikbaar kan stellen en waarin
verschuldigd is uit hoofde van een Overeenkomst of
de lease van het Bedrijfsmiddel of de Bedrijfsmiddelen en,
Trekkingsovereenkomst terzake huurkoop;
wanneer dit van toepassing is, de aanschaf daarvan wordt
geregeld. Nadat de rechtsgeldig getekende Overeenkomst
Leasetermijn
door ING Lease is ontvangen, vervangt de Overeenkomst de
de periodiek verschuldigde vergoeding:
Offerte of – wanneer de Overeenkomst niet is voorafgegaan
- voor het gebruik van het Bedrijfsmiddel; of
door een Offerte – alle terzake de Leasefaciliteit gemaakte
- waarmee Lessee het Leasebedrag en de rente daarover
afspraken.
aan ING Lease (terug)betaalt;
Sale and Financial Lease Back
Lessee
Leaseproduct waarbij ING Lease het Bedrijfsmiddel in
de (rechts)persoon, (rechts)personen of het
eigendom verkrijgt van Lessee en daarna aan Lessee in
samenwerkingsverband van (rechts)personen aan wie ING
huurkoop geeft.
Lease (een deel van) de Leasefaciliteit beschikbaar stelt;
Sale and Operational Lease Back
Leverancier
Leaseproduct waarbij ING Lease een Bedrijfsmiddel in
de (rechts)persoon, (rechts)personen of het
eigendom verkrijgt van Lessee en daarna aan Lessee
samenwerkingsverband van (rechts)personen met wie
verhuurt;
Lessee:
- een Koopovereenkomst heeft gesloten voor, en/of
Solvabiliteit:
- onderhandelingen heeft gevoerd over de aanschaf van het De Solvabiliteit is het Aansprakelijk Vermogen uitgedrukt in
Bedrijfsmiddel;
een percentage van het Gecorrigeerd Balanstotaal.
Limietbedrag
het bedrag:

Algemene Bepalingen Direct Lease
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- vermeerderd met het totaal van alle off-balance
financieringen (balans-verlengend);
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- verminderd met alle activa die ter becijfering van het
Aansprakelijk Vermogen in mindering zijn gebracht;
- vermeerderd met een eventuele overwaarde van het
onroerend goed.
Het Aansprakelijk Vermogen is het geplaatste en gestorte
aandelenkapitaal vermeerderd met:
i)Vrij Uitkeerbare Reserves;
ii)voorzieningen voor latente belastingverplichtingen;
iii)ten opzichte van ING Lease achtergestelde leningen; en
iv)overwaarde van het onroerend goed (vast te stellen aan
de hand van een recent taxatierapport opgesteld door een
ING Lease conveniërende beëdigd taxateur);
en verminderd met:
i)immateriële activa;
ii)buitenlandse deelnemingen; en
iii)vorderingen op groepsmaatschappijen en/of
aandeelhouders en/of bestuurders.
Vrij Uitkeerbare Reserves zijn alle reserves met uitzondering
van de wettelijke reserves.
Trekkingsovereenkomst
de onder de bepalingen van een Limietovereenkomst tussen
ING Lease en Lessee gesloten overeenkomst op grond
waarvan ING Lease het Leasebedrag aan Lessee beschikbaar
kan stellen en waarin de lease van het Bedrijfsmiddel of
groep van Bedrijfsmiddelen en, wanneer dit van toepassing
is, de aanschaf daarvan wordt geregeld;

2.5 ING Lease mag deze Algemene Bepalingen Direct Lease
eenzijdig wijzigen of aanvullen. ING Lease stelt Lessee
hiervan op de hoogte. Dat kan ING Lease schriftelijk,
elektronisch of op een andere manier doen. De wijzigingen of
aanvullingen zijn bindend vanaf dertig dagen nadat Lessee
op de hoogte is gesteld.
2.6 Als blijkt dat een bepaling uit de Offerte, Overeenkomst,
Limietovereenkomst en Trekkingsovereenkomst of deze
Algemene Bepalingen Direct Lease, nietig of vernietigbaar is,
blijven alle andere bepalingen volledig van kracht. ING Lease
vervangt de nietige of vernietigbare bepaling dan door een
geldige bepaling met een zoveel mogelijk gelijke strekking.
2.7 Als deze Algemene Bepalingen Direct Lease een wijziging,
aanvulling of vervanging zijn van eerdere Algemene
Bepalingen Direct Lease, dan geldt dat alle rechten op
zekerheden en bevoegdheid van ING Lease tot verrekening
uit die eerdere Algemene Bepalingen Direct Lease volledig
van kracht blijven, naast de overeenkomstige rechten en
bevoegdheden uit deze Algemene Bepalingen Direct Lease.
2.8 ING Lease zal de Algemene Bepalingen Direct Lease
steeds in redelijkheid en billijkheid uitleggen en toepassen.

Artikel 3 De Offerte, Overeenkomst, Limietovereenkomst en
Trekkingsovereenkomst
3.1 Lessee sluit de Offerte, Overeenkomst,
Limietovereenkomst en/of Trekkingsovereenkomst in het
kader van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf of ten
behoeve van het voeren van zijn onderneming.

Verzekeringspenningen
het bedrag dat door de verzekeraar daadwerkelijk wordt
uitgekeerd als het Bedrijfsmiddel is beschadigd, tenietgegaan
of verloren gegaan.
3.2 Het is Lessee niet toegestaan om de Offerte,
Overeenkomst, Limietovereenkomst of
Trekkingsovereenkomst op te zeggen.
Artikel 2 Deze Algemene Bepalingen Direct Lease
2.1 Deze Algemene Bepalingen Direct Lease zijn van
3.3 Aanvullingen op of afwijkingen van de Offerte,
toepassing op elke Offerte, Overeenkomst,
Overeenkomst, Limietovereenkomst en
Limietovereenkomst of Trekkingsovereenkomst die ING
Trekkingsovereenkomst zijn alleen geldig wanneer ING Lease
Lease aangaat met Lessee;
en Lessee deze vooraf schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2 Van deze Algemene Bepalingen Direct Lease kan alleen
schriftelijk worden afgeweken. E-mail en andere vormen van Artikel 4 Beschikbaarstelling van de Leasefaciliteit en het
digitale correspondentie gelden niet als schriftelijk, tenzij dit Leasebedrag
nadrukkelijk anders is vermeld en overeengekomen.
4.1 De Leasefaciliteit wordt door ING Lease beschikbaar
gesteld om bedrijfsmiddelen die door Lessee worden
2.3 Algemene voorwaarden van Lessee zijn niet van
gebruikt voor zijn normale bedrijfsactiviteiten, te financieren
toepassing op de Offerte, Overeenkomst,
ofwel deze bedrijfsmiddelen door Lessee te laten huren van
Limietovereenkomst of Trekkingsovereenkomst.
ING Lease.
2.4 Als de Offerte, Overeenkomst, Limietovereenkomst of
Trekkingsovereenkomst en deze Algemene Bepalingen Direct
Lease tegenstrijdig zijn, dan gaan de bepalingen in de
Offerte, Overeenkomst, Limietovereenkomst respectievelijk
Trekkingsovereenkomst voor.
Als de Limietovereenkomst en de Trekkingsovereenkomst
tegenstrijdig zijn, dan gaan de bepalingen van de
Trekkingsovereenkomst voor.

Algemene Bepalingen Direct Lease
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4.2 Lessee is verplicht om zorgvuldig gebruik te maken van
de Leasefaciliteit en de Leasefaciliteit alleen te gebruiken
waarvoor deze is bedoeld. Lessee zal daarbij naar beste
vermogen rekening houden met de belangen van ING Lease.
Als ING Lease daarom vraagt, stelt Lessee op eerste verzoek
ING Lease in staat om de verplichtingen van ING Lease uit de
wet of verplichtingen die intern zijn opgelegd aan ING Lease,
na te kunnen komen. Onder deze verplichtingen vallen in het
bijzonder de verplichtingen met betrekking tot
cliëntenonderzoek. Lessee mag van de Leasefaciliteit geen
oneigenlijk gebruik maken of laten maken. Onder oneigenlijk
gebruik valt ondermeer gebruik dat in strijd is met wet- en

regelgeving, gebruik dat dienstbaar is aan strafbare feiten,
dat schadelijk is voor ING Lease, haar reputatie, of voor de
integriteit van het financiële stelsel.

Bij Sale and Financial Lease Back vindt verrekening plaats van
de btw die is vermeld op de Aankoopfactuur Lessor, met de
btw die Lessee aan ING Lease moet betalen over de
huurkoop van het Bedrijfsmiddel en – indien van toepassing –
verrekening van de Aanbetaling.
Wanneer de rechtsgeldig ondertekende Overeenkomst
respectievelijk Trekkingsovereenkomst niet binnen 14 dagen
maar wel minimaal 3 werkdagen vóór het einde van de in de
Overeenkomst vastgestelde beschikbaarheidsperiode door
ING Lease is ontvangen, alle gevraagde zekerheden zijn
verstrekt en aan de bepalingen en (opschortende)
voorwaarden in de Overeenkomst respectievelijk
Trekkingsovereenkomst is voldaan, heeft ING Lease het recht
de Leasetermijnen te herberekenen, met welke
herberekening Lessee nu reeds voor alsdan akkoord gaat.

4.3 Bij Financial Lease, Financial Sales Lease en Operational
Lease geldt voor de beschikbaarstelling van de Leasefaciliteit
als voorwaarde dat de Leverancier die de Koopovereenkomst
met Lessee sluit of heeft gesloten, voor ING Lease acceptabel
moet zijn. Als de Leverancier voor ING Lease niet acceptabel
is, dan geldt voor Financial Lease en Operational Lease dat
ING Lease de in artikel 5 bedoelde overdracht van rechten en
plichten uit de Koopovereenkomst niet zal aanvaarden.
Daardoor zal de contractsoverneming niet tot stand komen.
Voor Financial Sales Lease geldt in dat geval dat ING Lease
de voorbehouden eigendom van het Bedrijfsmiddel en de
(rest)vordering van de Leverancier op Lessee niet overneemt.
Hierdoor zal ING Lease in die gevallen de Leasefaciliteit
4.7 Als ING Lease het Leasebedrag dat zij uit hoofde van de
geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar stellen, of verdere
Leasefaciliteit aan Lessee verschuldigd is, aan Lessee ter
uitvoering van de Leasefaciliteit staken.
beschikking stelt door de Aankoopfactuur Lessee aan de
Leverancier te voldoen, dan gebeurt dit onder de volgende
4.4 ING Lease stelt de Leasefaciliteit wanneer het
voorwaarden en op de volgende wijze:
Leasebedrag ineens zal worden opgenomen, beschikbaar
- Bij Financial Lease Pandrecht is het bedrag van de
aan Lessee als:
Aankoopfactuur Lessee, exclusief btw, gelijk aan de
- Lessee de Offerte rechtsgeldig heeft ondertekend en ING
geldlening. ING Lease voldoet namens en op verzoek van
Lease deze binnen een redelijke termijn vanaf de dag
Lessee de Aankoopfactuur Lessee exclusief de daarop
waarop de Offerte aan Lessee is aangeboden, heeft terug
vermelde btw, welke btw door Lessee aantoonbaar
ontvangen; en
voldaan moet zijn. De betaling geschiedt op het door
- aan de bepalingen en (opschortende) voorwaarden in de
Lessee aangegeven rekeningnummer van de Leverancier.
Offerte is voldaan.
Met deze betaling heeft ING Lease bevrijdend betaald en is
Wanneer Lessee opteert voor vastzetten van de
haar betalingsverplichting aan Lessee vervallen.
Contractrente, dan dient de door Lessee rechtsgeldig
- Bij Sale and Financial Lease Back is het bedrag van de
ondertekende Offerte binnen 14 dagen door ING Lease te zijn
Aankoopfactuur Lessee gelijk aan de Aankoopfactuur
ontvangen.
Lessor.
Wanneer Lessee ervoor kiest de Contractrente niet vast te
ING Lease voldoet namens en op verzoek van Lessee de
zetten, dan mag ING Lease bij het opstellen van de
Aankoopfactuur Lessee exclusief de daarop vermelde btw
Overeenkomst eenzijdig de Contractrente verhogen indien zij
en exclusief de eventuele Aanbetaling, welke btw en
op het moment dat zij de Overeenkomst opstelt, hogere
Aanbetaling door Lessee aantoonbaar aan Leverancier
kosten moet maken dan op het moment dat de Offerte werd
moeten zijn voldaan.
opgesteld.
De betaling geschiedt op het door Lessee aangegeven
rekeningnummer van de Leverancier. Na verrekening van
4.5 ING Lease stelt de Leasefaciliteit wanneer het
(i) de btw die is vermeld op de Aankoopfactuur Lessor met
Limietbedrag gespreid zal worden opgenomen, beschikbaar
de btw die Lessee aan ING Lease moet betalen over de
aan Lessee als:
huurkoop van het Bedrijfsmiddel, en (ii) indien van
- Lessee de Limietovereenkomst rechtsgeldig heeft
toepassing verrekening van de Aanbetaling, heeft ING
ondertekend en ING Lease deze binnen een redelijke
Lease met de betaling van de Leverancier bevrijdend
termijn vanaf de dag waarop de Limietovereenkomst aan
betaald en is de door haar van Lessee ontvangen
Lessee is aangeboden, heeft terug ontvangen; en
Aankoopfactuur Lessor voldaan.
- aan de bepalingen en opschortende voorwaarden in de
- Bij Sale and Financial Lease Back is het bedrag van de
Limietovereenkomst is voldaan.
Aankoopfactuur Lessee, exclusief btw, gelijk aan de
koopsom. ING Lease voldoet namens en op verzoek van
4.6 ING Lease stelt het Leasebedrag beschikbaar door dit
Lessee de Aankoopfactuur Lessee exclusief de daarop
bedrag, afhankelijk van het Leaseproduct, aan Lessee of de
vermelde btw, welke btw door Lessee aantoonbaar
Leverancier te betalen als;
voldaan moet zijn. De betaling geschiedt op het door
- Lessee de Overeenkomst respectievelijk
Lessee aangegeven rekeningnummer van de Leverancier.
Trekkingsovereenkomst rechtsgeldig heeft ondertekend en
Met deze betaling heeft ING Lease bevrijdend betaald en is
ING Lease deze binnen 14 dagen vanaf de dag waarop de
haar betalingsverplichting aan Lessee vervallen.
Overeenkomst respectievelijk Trekkingsovereenkomst aan
Lessee is aangeboden, heeft terug ontvangen; en
- alle gevraagde zekerheden zijn verstrekt; en
- aan de bepalingen en (opschortende) voorwaarden in de
Overeenkomst respectievelijk Trekkingsovereenkomst is
voldaan.
Algemene Bepalingen Direct Lease
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- Bij Sale and Operational Lease Back is het bedrag van de
Aankoopfactuur Lessee gelijk aan de Aankoopfactuur
Lessor. ING Lease voldoet namens en op verzoek van
Lessee de Aankoopfactuur Lessee aan de Leverancier op
het door Lessee aangegeven rekeningnummer van de
Leverancier. Met deze betaling heeft ING Lease bevrijdend
betaald en is de door haar van Lessee ontvangen
Aankoopfactuur Lessor voldaan.
- Lessee staat ervoor in dat na hiervoor bedoelde betaling
door ING Lease aan de Leverancier deze geen
eigendomsvoorbehoud op het Bedrijfsmiddel meer heeft.
4.8 Als ING Lease het Leasebedrag niet aan Lessee
beschikbaar kan stellen uiterlijk op de veertiende dag na de
dag waarop de Overeenkomst respectievelijk
Trekkingsovereenkomst aan Lessee is aangeboden, omdat:
- ING Lease de Overeenkomst respectievelijk
Trekkingsovereenkomst dan nog niet heeft terug
ontvangen; of
- een in de Overeenkomst respectievelijk
Trekkingsovereenkomst opgenomen zekerheid nog niet is
verstrekt en/of een (opschortende) voorwaarde nog niet is
vervuld;
mag ING Lease de Contractrente uit de Overeenkomst
respectievelijk Trekkingsovereenkomst eenzijdig verhogen,
tenzij Lessee de Contractrente heeft vastgezet en de
maximale periode waarvoor de Contractrente is vastgezet,
niet is overschreden.

Op de dag dat ING Lease de koopsom, al dan niet na
verrekening van het Inruilbedrag en/of aftrek van het bedrag
van de Aanbetaling, aan de Leverancier betaalt, vindt de
juridische levering en (daardoor ook) de overdracht van de
eigendom van het Bedrijfsmiddel door de Leverancier aan
ING Lease plaats. Vanaf die dag neemt Lessee het
Bedrijfsmiddel in gebruik op basis van huur en houdt het
Bedrijfsmiddel als houder voor ING Lease als eigenaresse.
Indien het Bedrijfsmiddel op die dag nog in bezit van de
Leverancier is, zal Lessee het Bedrijfsmiddel in huur nemen
en voor ING Lease houden op het moment waarop het
Bedrijfsmiddel door de Leverancier feitelijk aan Lessee is
geleverd of Lessee het Bedrijfsmiddel bij de Leverancier heeft
opgehaald.
Het Bedrijfsmiddel is en blijft eigendom van ING Lease. ING
Lease en Lessee beogen dat ING Lease als fiscaal eigenaar
wordt beschouwd. Lessee zal daarom geen beroep doen op
eventuele toepasselijke fiscale regelingen met betrekking tot
het Bedrijfsmiddel.

5.2 Bij Sale and Operational Lease Back geldt dat het
Bedrijfsmiddel eigendom wordt van ING Lease doordat ING
Lease het Bedrijfsmiddel koopt en in eigendom overgedragen
krijgt van Lessee. Op de dag dat ING Lease de koopsom aan
Lessee voldoet, vindt de eigendomsoverdracht plaats.
De voor de eigendomsoverdracht benodigde levering van het
Bedrijfsmiddel aan ING Lease vindt plaats doordat Lessee en
ING Lease verklaren dat Lessee het bezit van het
4.9 ING Lease zal de Contractrente alleen verhogen wanneer Bedrijfsmiddel aan ING Lease verschaft en Lessee het
ING Lease op de dag waarop zij het Leasebedrag beschikbaar Bedrijfsmiddel als houder voor ING Lease als eigenaresse
stelt, zelf hogere kosten moet maken dan dat zij had moeten onder zich houdt.
maken op de dag waarop de Overeenkomst respectievelijk
Lessee draagt het Bedrijfsmiddel vrij van voorwaardelijke en
Trekkingsovereenkomst aan Lessee werd aangeboden.
beperkte rechten en gebreken in eigendom over aan ING
Lessee gaat bij voorbaat akkoord met deze aanpassingen.
Lease.

Artikel 5 Eigendom
5.1 Bij Operational Lease geldt dat het Bedrijfsmiddel
eigendom wordt van ING Lease doordat ING Lease het
Bedrijfsmiddel koopt en in eigendom overgedragen krijgt van
de Leverancier. Daartoe draagt Lessee zijn rechten en
plichten uit de Koopovereenkomst die hij heeft gesloten met
Leverancier terzake de (ver)koop en levering van het
Bedrijfsmiddel en betaling van de koopsom over aan ING
Lease. Het gaat hier om contractsoverneming zoals bedoeld
in artikel 6:159 van het Burgerlijk Wetboek. Met de
voorgenomen overname van de Koopovereenkomst door ING
Lease zal een rechtsverhouding tot stand komen tussen de
Leverancier en ING Lease.
De rechtsverhouding tussen Leverancier en ING Lease omvat
uitsluitend de rechten en plichten die Lessee in de
Koopovereenkomst schriftelijk met de Leverancier is
overeengekomen en die aan ING Lease bekend zijn. Dat
betekent dat Lessee en de Leverancier zich tegenover ING
Lease niet kunnen beroepen op afspraken die zij niet
schriftelijk zijn overeengekomen en (om die reden) niet aan
ING Lease bekend zijn.
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Vanaf de dag dat de eigendom van het Bedrijfsmiddel op ING
Lease is overgegaan, neemt Lessee het Bedrijfsmiddel in
gebruik op basis van huur en houdt hij het Bedrijfsmiddel als
houder voor ING Lease als eigenaresse.
ING Lease en Lessee beogen dat ING Lease als fiscaal
eigenaar wordt beschouwd. Lessee zal daarom geen beroep
doen op eventuele toepasselijke fiscale regelingen met
betrekking tot het Bedrijfsmiddel.
5.3 Bij Financial Lease geldt dat het Bedrijfsmiddel eigendom
wordt van ING Lease doordat ING Lease het Bedrijfsmiddel
koopt en in eigendom overgedragen krijgt van de
Leverancier. Daartoe draagt Lessee zijn rechten en plichten
uit de Koopovereenkomst die hij heeft gesloten met
Leverancier terzake de (ver)koop en levering van het
Bedrijfsmiddel en betaling van de koopsom over aan ING
Lease. Het gaat hier om contractsoverneming zoals bedoeld
in artikel 6:159 van het Burgerlijk Wetboek. Met de
voorgenomen overname van de Koopovereenkomst door ING
Lease zal een rechtsverhouding tot stand komen tussen de
Leverancier en ING Lease.

De rechtsverhouding tussen Leverancier en ING Lease omvat
uitsluitend de rechten en plichten die Lessee in de
Koopovereenkomst schriftelijk met de Leverancier is
overeengekomen en die aan ING Lease bekend zijn. Dat
betekent dat Lessee en de Leverancier zich tegenover ING
Lease niet kunnen beroepen op afspraken die zij niet
schriftelijk zijn overeengekomen en (om die reden) niet aan
ING Lease bekend zijn.
Op de dag dat ING Lease de koopsom, al dan niet na
verrekening van het Inruilbedrag en/of aftrek van het bedrag
van de Aanbetaling, aan de Leverancier betaalt, vindt de
juridische levering en (daardoor ook) de overdracht van de
eigendom van het Bedrijfsmiddel door de Leverancier aan
ING Lease plaats. Vanaf die dag neemt Lessee het
Bedrijfsmiddel in gebruik op basis van huurkoop en houdt het
Bedrijfsmiddel als houder voor ING Lease als eigenaresse.
Indien het Bedrijfsmiddel op die dag nog in bezit van de
Leverancier is, zal Lessee het Bedrijfsmiddel in huurkoop
nemen en voor ING Lease houden op het moment waarop
het Bedrijfsmiddel door de Leverancier feitelijk aan Lessee is
geleverd of Lessee het Bedrijfsmiddel bij de Leverancier heeft
opgehaald.
Het Bedrijfsmiddel blijft eigendom van ING Lease. Op het
moment dat Lessee al zijn (betalings)verplichtingen uit de
Overeenkomst respectievelijk Trekkingsovereenkomst aan
ING Lease heeft voldaan, de door ING Lease geïncasseerde
bedragen niet heeft gestorneerd en stornering van de
geïncasseerde bedragen niet (meer) mogelijk is, gaat de
eigendom van het Bedrijfsmiddel over op Lessee.

De voor de eigendomsoverdracht benodigde levering van het
Bedrijfsmiddel aan ING Lease vindt plaats doordat Lessee en
ING Lease verklaren dat Lessee het bezit van het
Bedrijfsmiddel aan ING Lease verschaft en Lessee het
Bedrijfsmiddel als houder voor ING Lease als eigenaresse
onder zich houdt.
Lessee draagt het Bedrijfsmiddel vrij van voorwaardelijke en
beperkte rechten en gebreken in eigendom over aan ING
Lease.
Vanaf de dag dat de eigendom van het Bedrijfsmiddel op ING
Lease is overgegaan, neemt Lessee het Bedrijfsmiddel in
gebruik op basis van huurkoop en houdt hij het
Bedrijfsmiddel als houder voor ING Lease als eigenaresse.
Het Bedrijfsmiddel blijft eigendom van ING Lease. Op het
moment dat Lessee al zijn (betalings)verplichtingen uit de
Overeenkomst respectievelijk Trekkingsovereenkomst aan
ING Lease heeft voldaan, de door ING Lease geïncasseerde
bedragen niet heeft gestorneerd en stornering van de
geïncasseerde bedragen niet (meer) mogelijk is, gaat de
eigendom van het Bedrijfsmiddel over op Lessee.
5.6 Bij Financial Lease Pandrecht geldt dat het Bedrijfsmiddel
eigendom van Lessee is en blijft.

Artikel 6 Pandrecht
6.1 Lessee is verplicht om ten gunste van ING Lease – voor
zover nodig bij voorbaat - een pandrecht eerste in rang op
het Bedrijfsmiddel te vestigen. Elk pandrecht op het
Bedrijfsmiddel ten gunste van ING Lease strekt zich ook uit
tot een eventueel voorwaardelijk of gedeeld eigendom van
5.4 Bij Financial Sales Lease geldt dat de juridische levering
het Bedrijfsmiddel. ING Lease mag zich ook een pandrecht op
en (daardoor ook) de overdracht van de (voorbehouden)
het Bedrijfsmiddel voorbehouden. Het pandrecht op het
eigendom van het Bedrijfsmiddel en de (rest)vordering van
Bedrijfsmiddel dient als zekerheid voor alles wat Lessee aan
Leverancier op Lessee door de Leverancier aan ING Lease zal ING Lease schuldig is op grond van de Offerte, de
plaatsvinden op de dag dat ING Lease de koopsom aan de
Overeenkomst, de Limietovereenkomst en/of de
Leverancier betaalt. Vanaf die dag neemt Lessee het
Trekkingsovereenkomst of om welke reden dan ook, nu en in
Bedrijfsmiddel in gebruik op basis van huurkoop en houdt het de toekomst. Indien i) het Bedrijfsmiddel een bodemzaak is
Bedrijfsmiddel als houder voor ING Lease als eigenaresse.
als bedoeld in artikel 22 Invorderingswet en ii) sprake is van
Indien het Bedrijfsmiddel op die dag nog in bezit van de
een aankoopfinanciering als bedoeld in de Leidraad
Leverancier is, zal Lessee het Bedrijfsmiddel in huurkoop
Invordering, dient het pandrecht op het Bedrijfsmiddel
nemen en voor ING Lease houden op het moment waarop
uitsluitend tot zekerheid voor de vordering van ING Lease op
het Bedrijfsmiddel door de Leverancier feitelijk aan Lessee is Lessee op grond van de relevante Offerte, Overeenkomst,
geleverd of Lessee het Bedrijfsmiddel bij de Leverancier heeft Limietovereenkomst en/of Trekkingsovereenkomst, tenzij ING
opgehaald.
Lease anders aan Lessee (heeft) bericht.
Het Bedrijfsmiddel blijft eigendom van ING Lease. Op het
moment dat Lessee al zijn (betalings)verplichtingen uit de
Overeenkomst respectievelijk Trekkingsovereenkomst aan
ING Lease heeft voldaan, de door ING Lease geïncasseerde
bedragen niet heeft gestorneerd en stornering van de
geïncasseerde bedragen niet (meer) mogelijk is, gaat de
eigendom van het Bedrijfsmiddel over op Lessee.
5.5 Bij Sale and Financial Lease Back geldt dat het
Bedrijfsmiddel eigendom wordt van ING Lease doordat ING
Lease het Bedrijfsmiddel koopt en in eigendom overgedragen
krijgt van Lessee. Op de dag dat ING Lease de koopsom aan
Lessee voldoet, vindt de eigendomsoverdracht plaats.
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6.2 Alleen ING Lease (als pandhouder) mag de
voorzieningenrechter toestemming vragen om het
Bedrijfsmiddel te verkopen op een manier die afwijkt van de
openbare verkoop die in het Burgerlijk Wetboek (artikel
3:250) wordt voorgeschreven. Lessee (als pandgever) mag dit
niet vragen. Dit wijkt af van het Burgerlijk Wetboek (artikel
3:251).

Artikel 7 Zekerheidsstelling
7.1 Als ING Lease daarom vraagt, moet Lessee op eerste
verzoek (aanvullende) zekerheid geven voor alle vorderingen
die ING Lease op Lessee heeft. Dit geldt voor alle
vorderingen, nu en in de toekomst, ongeacht hoe deze zijn
ontstaan, tenzij in de Offerte, Overeenkomst,
Limietovereenkomst en/of Trekkingsovereenkomst anders is
bepaald. Onder het verschaffen van door ING Lease
verlangde zekerheden valt ook het door de Lessee verlenen
van medewerking aan het realiseren van een
overwaardearrangement of wederzijds zekerheden
arrangement tussen meerdere financiers.
7.2 ING Lease bepaalt of de zekerheid die Lessee ter
vervanging of aanvulling biedt, voldoende doorlopende
zekerheid biedt, nu en in de toekomst. Hierbij zijn de
volgende factoren van belang:
1. het risicoprofiel van Lessee;
2. de dekkingswaarde van de zekerheden; en
3. andere factoren die voor ING Lease relevant zijn.

8.3 Als Lessee gebruik wil maken van een koop- of
verlengingsoptie, dan moet hij ING Lease hiervan minstens
drie maanden voor afloop van de Looptijd schriftelijk op de
hoogte stellen.
8.4 Bij Operational Lease en Sale and Operational Lease Back
geldt dat wanneer er geen koopoptie is toegekend, Lessee
het Bedrijfsmiddel beschikbaar moet houden voor
demonstratie aan en inspectie door kandidaat-kopers of
nieuwe gebruikers. Dit kan plaatsvinden vanaf drie maanden
voor afloop van de Looptijd, inclusief een mogelijke
verlenging. Dit geldt ook wanneer er wel een koopoptie is
toegekend, maar Lessee hiervan geen gebruik maakt of
hiervan geen gebruik kan maken.
8.5 Lessee mag de koop- en/of verlengingsoptie en de
daaruit voortvloeiende rechten alleen overdragen aan een
derde als ING Lease daar vooraf schriftelijk toestemming
voor heeft gegeven.

7.3 Als Lessee een (nieuwe) zekerheid stelt, heeft dit niet tot Artikel 9 Hoofdelijkheid
gevolg dat bestaande zekerheden hierdoor worden
9.1 Het kan zijn dat Lessee uit verschillende (rechts)personen
vervangen of dat bestaande zekerheden worden vrijgegeven. bestaat. Dan is elke (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk
voor alle vorderingen die ING Lease op deze (rechts)personen
7.4 Lessee mag het Bedrijfsmiddel niet (gedeeltelijk) aan een heeft, op grond van de Leasefaciliteit(en) of uit welken
andere partij vervreemden. Lessee mag ook niet ten gunste andere hoofde ook, nu of in de toekomst.
van een andere partij een pandrecht of ander
zekerheidsrecht op het Bedrijfsmiddel vestigen. Lessee mag 9.2 Het kan zijn dat een van deze (rechts)personen (een)
met een andere partij ook geen afspraken maken over
vordering(en) op grond van regres, waaronder mede wordt
mogelijke vervreemding of bezwaring, behalve wanneer ING verstaan omslag in de zin van artikel 6:13 Burgerlijk Wetboek,
Lease hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft
heeft of in de toekomst verkrijgt op een van de andere
gegeven.
(rechts)personen, hierna: de Regresvordering(en).
De Regresvordering(en) die de (rechts)persoon heeft
7.5 Lessee geeft ING Lease bij voorbaat toestemming om een respectievelijk krijgt op de andere (rechts)perso(o)n(en),
borgtocht voor de verplichtingen van Lessee af te geven aan is/zijn achtergesteld respectievelijk zal/zullen achtergesteld
ING Bank N.V. en aan de rechtspersonen die aan ING Bank
ontstaan ten opzichte van de vorderingen die ING Lease uit
N.V. gelieerd zijn. ING Lease mag zich ten behoeve daarvan
welken hoofde ook heeft of krijgt op de andere
verhalen op de zekerheden die Lessee aan ING Lease heeft
(rechts)perso(o)n(en).
gesteld.
De (rechts)perso(o)n(en) verpandt/verpanden de
Regresvordering(en) – voor zover nodig bij voorbaat – aan
ING Lease tot meerdere zekerheid voor de nakoming van de
Artikel 8 Koop- of verlengingsoptie
vorderingen die ING Lease, uit welken hoofde ook, op een
8.1 Als de Overeenkomst of Trekkingsovereenkomst expliciet (rechts)persoon of enkelen van die (rechts)personen heeft of
een koop- of een verlengingsoptie voor Lessee bevat, dan
krijgt.
kan deze worden uitgeoefend op de laatste dag van de
Looptijd en onder de voorwaarde dat Lessee alles heeft
9.3 De Regresvorderingen zullen niet verrekenbaar en niet
betaald wat verschuldigd is op grond van de relevante
opeisbaar zijn totdat alle tegenwoordige en toekomstige
Overeenkomst respectievelijk Trekkingsovereenkomst. Het
vorderingen die ING Lease, uit welken hoofde ook, op een
gaat om:
andere (rechts)persoon of enkelen van die andere
- alle Leasetermijnen; en
(rechts)personen heeft of krijgt, volledig en onvoorwaardelijk
- alle andere bedragen die Lessee volgens de relevante
zijn voldaan. ING Lease mag de vorderingen die ING Lease nu
Overeenkomst respectievelijk Trekkingsovereenkomst aan of te eniger tijd, al dan niet opeisbaar of onder voorwaarde,
ING Lease moet betalen.
op een (rechts)persoon of enkelen van die (rechts)personen
heeft of krijgt, verrekenen met de vorderingen die de
8.2 Als er een verlengingsoptie is toegekend, dan mag Lessee (rechts)persoon of enkelen van die (rechts)personen, nu of te
de Overeenkomst respectievelijk Trekkingsovereenkomst
eniger tijd, al dan niet opeisbaar, op ING Lease heeft/hebben
voortzetten. De Looptijd verandert dan en de hoogte van de of krijgt/krijgen, ongeacht de valuta. De verrekening vindt
Leasetermijn en van een eventuele koopoptie kan
plaats tegen de waarde per de dag van verrekening. ING
veranderen; de overige afspraken blijven volledig van kracht. Lease zal vrij zijn in de wijze van verrekening.
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9.4 Wanneer ING Lease uitstel van betaling verleent aan één
van de (rechts)personen, geldt dat alleen voor die
(rechts)persoon. Datzelfde geldt bij ontslag uit hoofdelijke
verbondenheid en bij (een aanbod tot) afstand om niet of om
baat.

Artikel 10 Geen rechten van derden
10.1 Op de dag van ondertekening van de Overeenkomst
respectievelijk Trekkingsovereenkomst en gedurende de
Looptijd geldt dat derden geen (beperkt) recht op het
Bedrijfsmiddel mogen hebben.

11.2 Lessee machtigt ING Lease om alle bedragen die hij op
basis van de Offerte, Overeenkomst, Limietovereenkomst of
Trekkingsovereenkomst verschuldigd is, automatisch te
incasseren. Lessee ondertekent daartoe een Doorlopende
Machtiging SEPA, of in geval ING Lease als voorwaarde voor
het beschikbaar stellen van de Leasefaciliteit de afgifte van
een machtiging tot een zakelijke Europese incasso heeft
gesteld, een Zakelijke (business-to-business) doorlopende
machtiging SEPA.
11.3 De bedragen worden geïncasseerd van de bankrekening
die in de machtiging staat vermeld. Lessee moet zorgen voor
voldoende saldo op deze rekening.

10.2 Als bewijs hiervan geeft Lessee aan ING Lease een
rechtsgeldig ondertekende verklaring van de bank waar hij
bankiert, dat Lessee ten gunste van deze bank geen
pandrecht op zijn zaken heeft gevestigd. De bankverklaring
moet gericht zijn aan ING Lease.
Als Lessee bij ING Bank bankiert en er is geen sprake van een
(andere) pandhouder, is deze bankverklaring niet
noodzakelijk.

11.4 Lessee blijft onverminderd de aan ING Lease gegeven
machtiging tot automatische incasso verplicht ervoor te
zorgen dat ING Lease alle uit hoofde van de Leasefaciliteit
verschuldigde bedragen tijdig ontvangt. Dit geldt ook
wanneer de bankrekening waarvan wordt geïncasseerd, niet
op naam van Lessee staat. Wanneer bijvoorbeeld door
gebrek aan voldoende saldo op de incassorekening de
incasso niet kan worden uitgevoerd, moet Lessee ervoor
10.3 Het kan zijn dat Lessee op de dag van ondertekening
zorgen dat het verschuldigde bedrag alsnog terstond door
van de Overeenkomst respectievelijk Trekkingsovereenkomst hem of door een ander aan ING Lease wordt betaald.
niet of beperkt bevoegd is om over het Bedrijfsmiddel te
beschikken. Dan moet Lessee alle medewerking verlenen om 11.5 Als de machtiging een zakelijke Europese incasso
die beschikkingsonbevoegdheid op te heffen. Wanneer een
betreft, die Lessee moet registreren bij zijn bank, moet
andere partij een pandrecht of ander (beperkt) recht op het
Lessee ING Lease voorzien van een kopie van de
Bedrijfsmiddel heeft, dan moet Lessee alle medewerking
registratiebevestiging.
verlenen om dit recht te doen opheffen. Als bewijs hiervan
geeft Lessee aan ING Lease een rechtsgeldig ondertekende
11.6 Alle bedragen die door of ten gunste van Lessee aan
verklaring waarin de andere partij afstand doet van het
ING Lease worden betaald, worden in mindering gebracht:
voorbehouden eigendomsrecht, pandrecht of (een) ander(e) - eerst: op de betalingen die ING Lease voor rekening van
(beperkte) recht(en) op het Bedrijfsmiddel.
Lessee heeft gedaan;
Lessee machtigt ING Lease – wanneer ING Bank N.V. een
- daarna: op kosten, verbeurde boetes of andere
pandrecht op het Bedrijfsmiddel heeft – om namens Lessee
vergoedingen, vervallen rente, provisies en overige
het volgende te aanvaarden:
kostenvergoedingen;
- afstand van het pandrecht op het Bedrijfsmiddel door ING - daarna: op achterstallige Leasetermijnen; en
Bank N.V., of,
- ten slotte: op de meest recente Leasetermijn.
- als ING Lease met ING Bank N.V. een rangwisseling met
betrekking tot het pandrecht op het Bedrijfsmiddel
11.7 Lessee mag betalingen niet opschorten of betalen via
overeenkomt, deze rangwisseling.
verrekening.
10.4 In de situatie dat het Bedrijfsmiddel door natrekking,
zaaksvorming of vermenging haar goederenrechtelijke
zelfstandigheid verliest of dreigt te verliezen, geldt dat Lessee
tegenover ING Lease aansprakelijk is voor alle schade die ING
Lease hierdoor lijdt en nog zal lijden. Dit geldt ook wanneer
het Bedrijfsmiddel om een andere reden verloren gaat.
Daarnaast moet Lessee alle medewerking verlenen om de
rechtsverhouding en de (zekerheids)positie van ING Lease die
ING Lease en Lessee beoogden, zoveel mogelijk (alsnog) te
realiseren.

Artikel 11 Betaling door Lessee
11.1 Lessee zorgt ervoor dat ING Lease alle betalingen
uiterlijk op de vervaldag ontvangt. Betalingen moeten
worden bijgeschreven op de rekening die ING Lease daarvoor
aangeeft.
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11.8 Als ING Lease Lessee uitstel van betaling geeft, dan
gebeurt dat altijd onder voorbehoud van alle rechten van ING
Lease.
11.9 Als er geen achterstanden zijn en Lessee één of meer
Leasetermijnen vooruitbetaalt, moet hij zich toch houden
aan de verplichtingen uit de Offerte, Overeenkomst,
Limietovereenkomst en/of Trekkingsovereenkomst. Het
bedrag dat Lessee te vroeg of te veel heeft betaald, wordt in
mindering gebracht op de Leasetermijn die Lessee als laatste
aan ING Lease verschuldigd zal zijn. Lessee kan daarbij geen
aanspraak maken op korting of teruggave van mogelijk
teveel betaalde rente.

11.10 Als Lessee een aan ING Lease verschuldigd bedrag niet - ING Lease heeft een andere zwaarwegende reden om de
op tijd betaalt, dan geldt dat Lessee over dat bedrag een
vordering toch te verrekenen.
vertragingsrente van 1,5% per kalendermaand verschuldigd
is. ING Lease hoeft Lessee daarvoor niet eerst in gebreke te
12.3 ING Lease verrekent vorderingen in vreemde valuta
stellen. Bij de berekening van de vertragingsrente geldt de
tegen de koers op de dag van verrekening.
kalendermaand die al is ingegaan, als een volledige
kalendermaand.
Artikel 13 Voortijdige beëindiging
11.11 De vertragingsrente is dagelijks opeisbaar. ING Lease
13.1 In de volgende situaties kan ING Lease de Offerte,
hoeft Lessee niet eerst in gebreke te stellen.
Overeenkomst, Limietovereenkomst en
Trekkingsovereenkomst voortijdig beëindigen. Deze situaties
11.12 Naast de vertragingsrente mag ING Lease van Lessee gelden dus elk als Beëindigingsgrond:
eisen dat hij zijn verplichtingen alsnog nakomt. ING Lease
a. Lessee:
mag ook integrale schadevergoeding eisen.
- betaalt niet op tijd; of
- verzoekt zijn bank (ten onrechte) om een incassotransactie
11.13 Bedragen die Lessee aan een andere partij
niet uit te voeren; of
verschuldigd is in enig verband met de Offerte,
- laat een geïncasseerd bedrag (ten onrechte) terugboeken;
Overeenkomst, Limietovereenkomst en/of
of
Trekkingsovereenkomst en/of het Bedrijfsmiddel, voldoet
- komt een andere verplichting uit de Offerte,
Lessee rechtstreeks aan die andere partij.
Overeenkomst, Limietovereenkomst en/of
Trekkingsovereenkomst niet, niet op tijd of niet behoorlijk
11.14 Heeft ING Lease om welke reden dan ook bedragen
na; of
betaald aan een andere partij die volgens de Offerte,
- een (rechts)persoon of meer (rechts)personen uit het
Overeenkomst, Limietovereenkomst en/of
samenwerkingsverband en/of de groep van
Trekkingsovereenkomst of in verband met het Bedrijfsmiddel
(rechts)personen waartoe Lessee behoort, komt/komen
verschuldigd zijn door Lessee, of die verband houden met
verplichtingen die verband houden met de door ING Lease
een verplichting waartoe Lessee nalatig is gebleven, dan
ter beschikking gestelde Leasefaciliteit tegenover ING
moet Lessee die bedragen op eerste verzoek van ING Lease
Lease niet na.
aan ING Lease terugbetalen. Ook wanneer de schade van ING b. Het Bedrijfsmiddel:
Lease door een verzekering wordt gedekt.
- is verloren gegaan of dat dreigt te gebeuren; of
- is tenietgegaan of dat dreigt te gebeuren; of
11.15 Het kan zijn dat ING Lease niet op tijd of niet volledig
- raakt zo ernstig beschadigd dat het permanent
gebruik maakt van haar rechten. Dat betekent niet dat ING
onbruikbaar en/of economisch of technisch total loss is, of
Lease afstand doet van haar rechten.
dit dreigt te gebeuren.
c. Er wordt conservatoir of executoriaal beslag gelegd op het
11.16 Een door Lessee verschuldigd bedrag wordt geacht te Bedrijfsmiddel, of (een belangrijk deel van) de goederen van
zijn betaald wanneer ING Lease dat bedrag heeft ontvangen Lessee.
of wanneer dat bedrag door ING Lease is geïncasseerd.
d. Alle goederen van Lessee, of een belangrijk deel daarvan:
Wanneer het bedrag door ING Lease is geïncasseerd, wordt
- worden vervreemd, bezwaard, onteigend of verbeurd
het bedrag geacht te zijn betaald wanneer het bedrag niet
verklaard, of
door Lessee is gestorneerd of stornering van geïncasseerde
- zijn tenietgegaan of beschadigd.
bedragen niet (meer) mogelijk is.
En bovendien dreigen de belangen van ING Lease daardoor
naar het oordeel van ING Lease te worden geschaad.
Artikel 12 Verrekeningsrecht
e. Lessee:
12.1 Als ING Lease een vordering heeft op Lessee, mag ING
- betaalt zijn schulden niet meer; of
Lease deze vordering verrekenen met tegenvorderingen van - schort het betalen van zijn schulden op; of
Lessee.
- erkent dat hij zijn schulden niet kan betalen; of
Verrekenen mag ook wanneer de (tegen)vordering nog niet - begint onderhandelingen met zijn schuldeiser(s) over
opeisbaar is of aan voorwaarden is gebonden. Het maakt
sanering van zijn schulden, of
niet uit in welke valuta deze vorderingen zijn.
- biedt zijn schuldeiser(s) een onderhands akkoord aan; of
- gaat een schuldsaneringsregeling aan.
12.2 Als een vordering van ING Lease op Lessee nog niet
f. Lessee heeft een financierings- of garantieovereenkomst
opeisbaar is, zal ING Lease geen gebruik maken van haar
gesloten met een andere partij, maar:
recht om de vordering te verrekenen, behalve wanneer de
- komt een verplichting uit die overeenkomst niet, niet op
vordering en de tegenvordering in dezelfde valuta zijn en
tijd of niet behoorlijk na; of
wanneer zich bovendien één of meer van de volgende
- die overeenkomst wordt voortijdig beëindigd.
situaties voordoet:
En bovendien dreigen de belangen van ING Lease daardoor
- Op de tegenvordering van Lessee wordt beslag gelegd, of naar het oordeel van ING Lease te worden geschaad.
op een andere manier verhaal gezocht.
g. Lessee:
- Op de tegenvordering van Lessee wordt een beperkt recht - vraagt zelf zijn faillissement aan of dit wordt aangevraagd
gevestigd.
door een andere partij; of
- Lessee draagt zijn tegenvordering onder bijzondere titel
- vraagt surseance van betaling aan; of
over.
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- doet een verzoek tot toepassing van de wettelijke
schuldsaneringsregeling.
h. In het buitenland doet zich met betrekking tot Lessee een
gebeurtenis voor van vergelijkbare strekking of met
vergelijkbare gevolgen als een faillissement, surseance van
betaling of toepassing van de wettelijke
schuldsaneringsregeling in Nederland.
i. Lessee:
- wordt onder curatele gesteld; of
- overlijdt.
j. Lessee:
- besluit zijn onderneming te ontbinden of te liquideren; of
- staakt zijn onderneming; of
- wijzigt zijn bedrijfs- of beroepsactiviteiten aanmerkelijk; of
- vestigt zich in het buitenland; of
- fuseert of besluit te fuseren; of
- splitst zijn onderneming of besluit te splitsen; of
- wordt overgenomen door een andere partij.
En bovendien dreigen de belangen van ING Lease daardoor
naar het oordeel van ING Lease te worden geschaad.
k. Bij een Gelieerde Onderneming en/of een Hoofdelijk
Medeschuldenaar:
- doet zich een van de situaties onder c t/m j voor; of
- die Gelieerde Onderneming of die Hoofdelijk
Medeschuldenaar komt/komen een verplichting met
betrekking tot een Leasefaciliteit die ING Lease aan
deze(n) beschikbaar heeft gesteld, niet na.
l. Lessee:
- wordt geschorst in de uitoefening van zijn beroep, ambt of
functie; of
- wordt daaruit ontzet; of
- wordt daaruit ontslagen; of
- verliest een bevoegdheid, vergunning of inschrijving die
noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn beroep of
bedrijf of het voeren van zijn onderneming; of
- handelt in strijd met een wettelijk voorschrift voor de
uitoefening van zijn beroep of bedrijf of het voeren van zijn
onderneming; of
- wordt strafrechtelijk vervolgd.
Of een van deze omstandigheden doet zich (ook) voor ten
aanzien van een Hoofdelijk Medeschuldenaar en/of een
Gelieerde Onderneming.
m. De zekerheden die Lessee of zijn medeschuldenaren of
borgen hebben gesteld, worden op de een of andere wijze
aangetast of ingetrokken. Hiervan zal tevens sprake zijn
wanneer een derde financier die zich in een wederzijds
zekerhedenarrangement tot borg heeft gesteld:
- zonder medeweten van ING Lease afstand doet van (een
deel van) de aan haar verstrekte zekerheden; of
- zonder medeweten van ING Lease de limiet die is
overeengekomen in de financierings- of
garantieovereenkomst verhoogt.
n. Lessee of een andere (rechts)persoon uit het
samenwerkingsverband en/of de groep van
(rechts)personen waartoe Lessee behoort:
- heeft een verklaring afgegeven of een opgave gedaan, of
deze is namens Lessee of die andere (rechts)persoon
afgegeven of gedaan, die in strijd is met de waarheid; of
- heeft een omstandigheid verzwegen die voor ING Lease
van belang is.
o. Een aan ING Lease verstrekte zekerheid is nietig,
vernietigbaar of niet van de vereiste rang, of een toegezegde
zekerheid wordt niet tijdig verstrekt of vervalt voortijdig.
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p. Lessee (of een andere (rechts)persoon in het geval Lessee
deze niet zelf kan of mag geven) geeft de informatie waarom
ING Lease heeft verzocht niet, of niet voldoende, of niet
binnen een redelijke termijn aan ING Lease, of ING Lease kan
deze informatie niet of onvoldoende verifiëren;
q. De omstandigheden bij Lessee, bij een Hoofdelijk
Medeschuldenaar of bij een Gelieerde Onderneming,
veranderen en daardoor:
- wordt het risico van ING Lease aanmerkelijk zwaarder; of
- kan de normale afwikkeling van de Offerte, Overeenkomst,
Limietovereenkomst en Trekkingsovereenkomst worden
belemmerd.
Dit wordt beoordeeld door ING Lease.
r. De voortzetting van de Offerte, Overeenkomst,
Limietovereenkomst en Trekkingsovereenkomst leidt er naar
oordeel van ING Lease toe dat ING Lease niet (meer) in staat
is haar wettelijke en/of contractuele en/of intern geldende
verplichtingen na te kunnen komen of de voortzetting van de
Offerte, Overeenkomst, Limietovereenkomst en/of
Trekkingsovereenkomst is naar oordeel van ING Lease in
strijd met enige wet- en/of regelgeving, dienstbaar aan
strafbare feiten, of schadelijk voor ING Lease, de reputatie
van ING Lease, of de integriteit van het financiële stelsel als
gevolg van (een wijziging van):
- de activiteiten of doeleinden van Lessee;
- de redenen van Lessee of (uiteindelijke) aandeelhouder(s)
of belanghebbende(n) van Lessee om de Leasefaciliteit af
te (laten) nemen;
- het gebruik van de Leasefaciliteit;
- de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van Lessee, of
een of meer van de rechtspersonen uit het
samenwerkingsverband of de groep van (rechts)personen
waartoe Lessee behoort;
- de identiteit van Lessee, of een of meer van de
(rechts)personen uit het samenwerkingsverband of de
groep van (rechts)personen waartoe Lessee behoort;
- de identiteit van de (rechts)perso(o)n(en) die uiteindelijk
aandeelhouder(s) is/zijn van Lessee en/of op enige andere
wijze uiteindelijk belanghebbende(n) is/zijn bij de
afgenomen Leasefaciliteit;
- de herkomst van gelden waarmee de betalingen worden
verricht die Lessee aan ING Lease verschuldigd is, of
- enige andere van belang zijnde omstandigheid, waaronder
de omstandigheid dat de Leverancier niet acceptabel is
voor ING Lease;
s. Zonder schriftelijke toestemming van ING Lease wordt een
wijziging doorgevoerd in:
- de rechtsvorm, de statuten of reglementen van Lessee, of
- de leiding, het bestuur, de (uiteindelijke) aandeelhouder(s)
van Lessee of op een andere wijze in de zeggenschap over
(de activiteiten van) Lessee, of
- de (samenstelling van) partners of de vennoten of
(rechts)personen van Lessee in het geval dat Lessee een
samenwerkingsverband van (rechts)personen is, of tot een
groep van (rechts)personen behoort, of
- een van de hiervoor genoemde omstandigheden doet zich
voor ten aanzien van een Gelieerde Onderneming.

Dit geldt als Beëindigingsgrond wanneer ING Lease onder de
nieuwe omstandigheden de Offerte, Overeenkomst,
Limietovereenkomst en/of Trekkingsovereenkomst niet zou
hebben gesloten. Of wanneer ING Lease de Offerte,
Overeenkomst, Limietovereenkomst en/of
Trekkingsovereenkomst niet onder dezelfde voorwaarden
zou hebben gesloten.
t. De Offerte, Overeenkomst, Limietovereenkomst en/of
Trekkingsovereenkomst moet(en) worden aangepast omdat:
- de wetgeving of de uitleg van de wetgeving is gewijzigd
wat gevolgen kan hebben voor de Offerte, Overeenkomst,
Limietovereenkomst en/of Trekkingsovereenkomst of de
waarde van de verstrekte zekerheden, of
- de overheid of een ander partij een maatregel heeft
genomen die gevolgen kan hebben voor de Offerte,
Overeenkomst, Limietovereenkomst en/of
Trekkingsovereenkomst, of voor de waarde van de
verstrekte zekerheden.
Dit geldt als Beëindigingsgrond wanneer Lessee en ING Lease
niet binnen een door ING Lease te stellen redelijke termijn
schriftelijk overeenstemming bereiken over hoe de Offerte,
Overeenkomst, Limietovereenkomst en/of
Trekkingsovereenkomst en/of de zekerheden moeten worden
aangepast. Uitgangspunt daarbij is dat de positie van ING
Lease naar het oordeel van ING Lease niet mag
verslechteren.
13.2 Als zich een Beëindigingsgrond voordoet, mag ING
Lease:
1. de Offerte, Overeenkomst, Limietovereenkomst en/of
Trekkingsovereenkomst met onmiddellijke ingang
(gedeeltelijk) opzeggen of ontbinden;
2. het Bedrijfsmiddel met onmiddellijke ingang (weer) onder
zich nemen of onmiddellijke afgifte van het Bedrijfsmiddel
vorderen;
3. de financiering onmiddellijk en in zijn geheel opeisen als er
sprake is van een Financial Lease Pandrecht; en/of
4. alle andere maatregelen nemen en rechten uitoefenen
waartoe ING Lease volgens de wet en/of de Offerte,
Overeenkomst, Limietovereenkomst of
Trekkingsovereenkomst gerechtigd is. ING Lease zal geen
gebruik maken van haar recht als dit gelet op de geringe
betekenis van het verzuim zoals bedoeld in 13.1.a niet
gerechtvaardigd is.
13.3 ING Lease mag de Offerte, Overeenkomst,
Limietovereenkomst en/of Trekkingsovereenkomst zonder
ingebrekestelling of sommatie beëindigen met een
eenzijdige schriftelijke verklaring aan Lessee. Alleen bij een
Leasefaciliteit in de vorm van huurkoop geldt dat wanneer
Lessee zijn verplichtingen niet tijdig nakomt, ING Lease
Lessee eerst in gebreke moet stellen of moet sommeren te
betalen.
13.4. Bij Sale and Financial Lease Back en bij Sale and
Operational Lease Back geldt dat wanneer een
Overeenkomst of Trekkingsovereenkomst wordt ontbonden,
de daarin opgenomen koop door en de
eigendomsoverdracht van het Bedrijfsmiddel aan ING Lease
die daarvan het gevolg zijn geweest, niet worden ontbonden.
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13.5 Als ING Lease de Offerte, Overeenkomst,
Limietovereenkomst en/of Trekkingsovereenkomst op grond
van artikel 13.1 voortijdig beëindigt, zijn alle
(voorwaardelijke) vorderingen van ING Lease op Lessee op
grond van dat contract direct opeisbaar. ING Lease heeft
hierdoor recht op integrale vergoeding van:
- alles wat Lessee aan ING Lease verschuldigd is;
- (vertragings)rente en kosten; en
- de schade die ING Lease lijdt, nog zal lijden of heeft
geleden.
13.6 Bij Operational Lease en Sale and Operational Lease
Back geldt dat de in artikel 13.5 bedoelde schadevergoeding
minstens gelijk is aan:
- de achterstallige Leasetermijnen, plus
- het totaal van de toekomstige Leasetermijnen, plus
- alle kosten van terugname, bewaring en/of verkoop en/of
het aan een nieuwe gebruiker in huur(koop) of lease geven
van het Bedrijfsmiddel, plus
- de vertragingsrente.
13.7 Bij huur geldt verder dat ING Lease ook recht heeft op de
vooraf vastgestelde restwaarde van het Bedrijfsmiddel,
vermeerderd met de kosten van terugname van het
Bedrijfsmiddel wanneer:
- het Bedrijfsmiddel technisch of economisch total loss is; of
- wanneer het Bedrijfsmiddel niet of niet in de
overeengekomen staat kan worden teruggegeven.
13.8 Bij huurkoop geldt dat de schadevergoeding minstens
gelijk is aan:
- de achterstallige Leasetermijnen; plus
- het totaal van de toekomstige Leasetermijnen; plus
- de kosten van terugname, bewaring en/of verkoop van het
Bedrijfsmiddel, plus
- de vertragingsrente; min
- de opbrengst uit verkoop van het Bedrijfsmiddel aan een
derde.
13.9 Bij Financial Lease Pandrecht geldt dat de
schadevergoeding minstens gelijk is aan:
- de achterstallige Leasetermijnen; plus
- het totaal van de toekomstige Leasetermijnen; plus
- de kosten van het uitwinnen van het pandrecht; plus
- de vertragingsrente.
13.10 Als zich een Beëindigingsgrond voordoet, of
waarschijnlijk gaat voordoen, moet Lessee dat direct aan ING
Lease laten weten. Dat moet Lessee ook doen bij andere
gebeurtenissen die invloed kunnen hebben op de positie van
ING Lease ten opzichte van Lessee of het Bedrijfsmiddel.
13.11 Als er sprake is van beslaglegging of executieverkoop,
moet Lessee de deurwaarder, politie of justitie, de
bewindvoerder of curator die beslag legt of executeert, op de
hoogte brengen van de inhoud van de Offerte,
Overeenkomst, Limietovereenkomst en/of
Trekkingsovereenkomst.

Artikel 14 Informatieplicht
14.1 Lessee geeft ING Lease op haar eerste verzoek ieder jaar
een exemplaar van zijn (geconsolideerde) balans en winsten verliesrekening, voorzien van een toelichting. De
(geconsolideerde) balans en winst- en verliesrekening
moeten door een accountant zijn gecontroleerd.

14.7 Als Lessee een rechtspersoon is en/of tot een
samenwerkingsverband en/of een groep van
(rechts)personen behoort, moeten Lessee en zijn
vertegenwoordigers ING Lease ook alle informatie geven die
nodig is om onder meer de volgende gegevens te kunnen
vaststellen en verifiëren:
14.2 Lessee verstrekt deze gegevens aan ING Lease binnen
- eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de
een half jaar na afloop van ieder boekjaar, behalve wanneer
rechtspersoon en/of het samenwerkingsverband en/of de
ING Lease en Lessee een andere frequentie of een ander
groep van (rechts)personen;
tijdstip hebben afgesproken.
- identiteit van de (rechts)personen die tot het
samenwerkingsverband en/of de groep van
14.3 Lessee garandeert dat de aangeleverde informatie:
(rechts)personen behoren;
1. voldoet aan de Nederlandse (of niet-Nederlandse wanneer - identiteit van de (rechts)personen die uiteindelijk
ING Lease Lessee daarvoor schriftelijk toestemming heeft
aandeelhouder(s) is/zijn en/of op enige andere wijze
gegeven) regelgeving en algemeen aanvaarde grondslagen
uiteindelijk belanghebbende(n) is/zijn bij de afgenomen
van financiële verslaggeving; en
Leasefaciliteit.
2. een waarheidsgetrouw beeld geeft van de financiële
situatie van Lessee en van de ondernemingen die in de
14.8 ING Lease mag deze gegevens registreren en bewaren.
(geconsolideerde) balans en winst- en verliesrekening zijn
ING Lease mag kopieën maken van documenten waaruit
opgenomen.
deze gegevens blijken. Als de gegevens wijzigen, moet
Lessee dat direct schriftelijk aan ING Lease laten weten.
14.4 Als er veranderingen in het financiële jaar of wijzigingen
in de grondslagen van de financiële verslaggeving worden
14.9 ING Lease stuurt alle stukken die voor Lessee bestemd
aangebracht, al dan niet op grond van voor Lessee geldende zijn, naar het (kantoor)adres of het mailadres dat in de
regelgeving, moet Lessee dat schriftelijk aan ING Lease
Overeenkomst respectievelijk Trekkingsovereenkomst staat
doorgeven. ING Lease maakt dan een redelijke en zo
of door Lessee schriftelijk aan ING Lease is gemeld. Bestaat
betrouwbaar mogelijke inschatting van de gevolgen voor de Lessee uit twee of meer (rechts)personen, dan stuurt ING
financiële rapportage en voor de (financiële) ratio’s die ING
Lease de documenten of de informatie naar het (mail)adres
Lease en Lessee eventueel hebben afgesproken. ING Lease
dat door die (rechts)personen aan ING Lease is opgegeven.
mag in deze situatie de (financiële) ratio’s aanpassen en
Als daarover geen overeenstemming (meer) bestaat tussen
andere wijzigingen aanbrengen in de Offerte, Overeenkomst, die (rechts)personen, mag ING Lease zelf kiezen naar welk
Limietovereenkomst en/of Trekkingsovereenkomst.
van die (rechts)personen zij de documenten of informatie
stuurt.
14.5 ING Lease mag Lessee om alle voor ING Lease relevante
informatie vragen. Lessee moet die informatie altijd meteen 14.10 Als ING Lease daarom vraagt, moeten Lessee en zijn
geven. Als Lessee die informatie niet zelf kan of mag geven, vertegenwoordigers een geschreven voorbeeld van hun
zal Lessee zich naar beste vermogen inspannen en alle
handtekening geven. ING Lease bepaalt hoe en in welke
medewerking verlenen die nodig is om die informatie door
vorm dat moet gebeuren. Het voorbeeld geldt als de actuele
anderen aan ING Lease te laten geven. Ook moet Lessee ING handtekening van de persoon, totdat ING Lease een
Lease altijd inzage geven in zijn boeken wanneer ING Lease
schriftelijke wijziging heeft ontvangen.
daarom vraagt.
14.11 Lessee geeft ING Lease toestemming om informatie
14.6 Lessee en zijn vertegenwoordigers moeten ING Lease
over Lessee op te vragen bij ING Bank N.V. en bij andere
alle informatie geven die nodig is om onder meer de
rechtspersonen die zijn gelieerd aan ING Bank N.V. en de
volgende gegevens van Lessee te kunnen vaststellen en
door Lessee aan ING Bank N.V. verstrekte informatie en
verifiëren:
stukken te gebruiken.
- identiteit;
- burgerservicenummer;
14.12 Lessee geeft ING Lease ook toestemming om
- geboortedatum;
informatie op te vragen bij:
- burgerlijke staat;
1. de (voormalig) accountant van Lessee;
- huwelijks- of partnerschapsgoederenregime;
2. andere partijen die aan Lessee financiële, fiscale, juridische
- handelingsbekwaamheid en -bevoegdheid;
of andersoortige diensten verlenen of hebben verleend.
- rechtsvorm;
ING Lease mag deze partijen alleen vragen om informatie die
- woon- en/of (statutaire) vestigingsplaats;
ING Lease nodig heeft of wenselijk acht bij het uitoefenen
- inschrijvingsnummer in het handelsregister of andere
van haar rechten uit de Leasefaciliteit(en).
registers;
- btw-nummer;
- activiteiten en doeleinden van Lessee;
Artikel 15 Machtigen
- de reden waarom Lessee de Leasefaciliteit wil aangaan of 15.1 Lessee mag iemand machtigen om namens hem met
wil voortzetten;
ING Lease te handelen. ING Lease kan eisen stellen aan de
- de herkomst van gelden waarmee de betalingen worden
manier waarop de machtiging wordt gegeven, en aan de
verricht die Lessee aan ING Lease verschuldigd is.
vorm en de procedure.
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15.2 Lessee is aansprakelijk voor het nakomen van de
verplichtingen die zijn gemachtigde aangaat.
15.3 Als een machtiging eindigt of verandert, moet Lessee
dat zo snel mogelijk schriftelijk aan ING Lease doorgeven. Dit
geldt ongeacht de inschrijving in openbare registers en
openbaarmaking daarvan. Tot het moment dat deze
mededeling ING Lease heeft bereikt, kan Lessee zich
tegenover ING Lease niet op de beëindiging of wijziging van
de machtiging beroepen.
15.4 Als Lessee zelf gemachtigd is, mag hij die machtiging
niet doorgeven aan een andere partij.

17.2 Als er voor het Bedrijfsmiddel een kentekenregistratie
geldt, dan mag ING Lease aan Rijksdienst voor het
Wegverkeer (RDW) doorgeven in welke verhouding zij tot het
Bedrijfsmiddel staat.
17.3 Het kan zijn dat derden zich tot borg of tot hoofdelijk
medeschuldenaar hebben gesteld, zekerheden hebben
verstrekt of verklaringen hebben afgegeven. Dan mag ING
Lease hen alle informatie over de financiële positie en het
betalingsgedrag van Lessee geven die ING Lease nodig acht.
Lessee is verplicht die derden regelmatig te informeren hoe
hij zijn financiële verplichtingen aan ING Lease voldoet en zal
kunnen blijven voldoen. Lessee moet hen ook op de hoogte
houden van alle relevante gebeurtenissen die van invloed
(kunnen) zijn op zijn (rechts)positie tegenover ING Lease.

Artikel 16 Persoonsgegevens
16.1 ING Lease mag persoonsgegevens van Lessee en zijn
vertegenwoordigers verwerken, en ook gegevens over de
producten en diensten die Lessee afneemt. Daarbij moet ING
Lease zich houden aan de geldende wet- en regelgeving en
aan intern bindende gedragscodes.

17.4 ING Lease mag informatie over Lessee geven aan:
- ING Bank N.V.;
- rechtspersonen die zijn gelieerd aan ING Bank N.V.;
- derden aan wie ING Lease (een deel van) haar rechten of
verplichtingen uit de Offerte, Overeenkomst,
Limietovereenkomst en/of Trekkingsovereenkomst
overdraagt of wenst over te dragen;
16.2 ING Lease mag deze persoonsgegevens uitwisselen
- derden die ING Lease laat of wil laten participeren in de
binnen ING Groep N.V.. ING Lease mag dat doen voor het
Offerte, Overeenkomst, Limietovereenkomst en/of
beheer van de relatie met Lessee, om criminaliteit te
Trekkingsovereenkomst; en/of
voorkomen of te bestrijden en voor commerciële doeleinden. - dienstverleners van ING Lease.
16.3 ING Lease kan deze persoonsgegevens ook uitwisselen
met partijen die worden ingeschakeld bij de bedrijfsvoering
of de uitvoering van de diensten van ING Lease. Dat kan
doorgifte meebrengen van gegevens aan partijen in landen
die niet hetzelfde beschermingsniveau kennen als Nederland.

17.5 ING Lease is bevoegd voor de beoordeling van de
financiële positie van Lessee informatie in te winnen bij
derden, waaronder begrepen bureaus die de
kredietwaardigheid beoordelen.

16.4 De persoonsgegevens kunnen zowel tijdens als na de
verwerking ervan onderzocht worden door de bevoegde
nationale autoriteiten van de landen waar de gegevens zich
vanwege het verwerkingsproces bevinden.

Artikel 18 Belastingen en heffingen
18.1 De bedragen, vergoedingen en kosten die worden
genoemd in de Offerte, Overeenkomst, Limietovereenkomst
en/of Trekkingsovereenkomst of in deze Algemene
Bepalingen Direct Lease zijn exclusief enige belasting of
16.5 Als Lessee zelf persoonsgegevens verwerkt, staat Lessee heffing die nu of in de toekomst betaald moet worden.
ervoor in dat hij zich stipt houdt aan alle wettelijke
Behalve wanneer dat in de Offerte, Overeenkomst,
voorschriften betreffende te verwerken gegevens. In het
Limietovereenkomst en/of Trekkingsovereenkomst anders
bijzonder aan de wettelijke regelingen en voorschriften die
staat vermeld.
gelden voor de bescherming van persoonsgegevens.
18.2 Alle belastingen en/of heffingen - hoe ook genaamd en
16.6 Als Lessee deze persoonsgegevens van derden aan ING geheven in relatie tot het Bedrijfsmiddel en/of de Offerte,
Lease verstrekt, vrijwaart hij ING Lease voor aanspraken als
Overeenkomst, Limietovereenkomst en/of
gevolg van schending van de wet- en regelgeving op het
Trekkingsovereenkomst - komen voor rekening van Lessee,
gebied van de bescherming van persoonsgegevens van deze behalve de btw die ING Lease voor de koop van het
anderen.
Bedrijfsmiddel verschuldigd is (wanneer dat zo is
overeengekomen).
Artikel 17 Informatie van en aan derden
17.1 Als Lessee een natuurlijk persoon is, of een
samenwerkingsverband van natuurlijke personen, worden de
gegevens van de Leasefaciliteit geregistreerd bij Bureau
Krediet Registratie (BKR) te Tiel. Dit gebeurt zodra de Offerte,
Overeenkomst, Limietovereenkomst en/of
Trekkingsovereenkomst tot stand komt.
Betalingsachterstanden en onregelmatigheden in de
betaling worden ook geregistreerd bij BKR.
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18.3 ING Lease doet geen bindende uitspraken over fiscale of
boekhoudkundige aspecten van de Offerte, Overeenkomst,
Limietovereenkomst en/of Trekkingsovereenkomst of het
Bedrijfsmiddel. Lessee kan wat dit betreft dus geen rechten
ontlenen aan een uitspraak door ING Lease.

Artikel 19 Kosten en vergoedingen
19.1 De volgende kosten zijn voor rekening van Lessee:
1. Kosten die samenhangen met:
- het transport;

- de aflevering van of naar plaats van afgifte of opslag; en/of
- de verzekering over de periode van transport en/of opslag.
Deze kosten kunnen zich voordoen bij het aangaan en het
(voortijdig) beëindigen van de Offerte, Overeenkomst,
Limietovereenkomst en/of Trekkingsovereenkomst.
2. Kosten die verband houden met de totstandkoming of
uitvoering van de Offerte, Overeenkomst,
Limietovereenkomst en/of Trekkingsovereenkomst en kosten
voor de vernieuwing of verlenging van de Leasefaciliteit,
waaronder de kosten van juridisch advies.
3. Kosten die ING Lease maakt of moet maken in verband
met de handhaving en uitoefening van de rechten van ING
Lease en voor de invordering van de verschuldigde bedragen,
waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
4. Kosten die ING Lease moet maken vanwege een
(contractueel wijzigings)verzoek van Lessee tijdens de
periode van beschikbaarheid van de Leasefaciliteit en/of de
Looptijd.
5. Administratiekosten.
6. En alle andere kosten die ING Lease moet maken voor de
handhaving en uitoefening van haar rechten op grond van
de Offerte, Overeenkomst, Limietovereenkomst en/of
Trekkingsovereenkomst.
7. Deze kosten kunnen in ieder geval maar niet uitsluitend
kosten zijn die ING Lease heeft gemaakt voor het inschakelen
van deskundigen, zoals advocaten, accountants en
adviseurs.
19.2 Lessee moet deze kosten meteen vergoeden wanneer
ING Lease daarom vraagt.
19.3 Als Lessee ervoor kiest de Contractrente vast te zetten,
dan is Lessee hiervoor een vergoeding verschuldigd. De
hoogte van deze vergoeding is in de Offerte, Overeenkomst,
Limietovereenkomst en/of Trekkingsovereenkomst
opgenomen. De vergoeding wordt berekend over een periode
gerekend vanaf de dag waarop de Contractrente wordt
vastgezet, tot en met de eerste van de volgende dagen:
1. de dag waarop het Leasebedrag door ING Lease aan
Lessee beschikbaar wordt gesteld, of
2. de dag waarop bekend wordt dat Lessee het bedrag
waarvoor de Contractrente is vastgezet, niet zal opnemen, of
3. de laatste dag van de beschikbaarheid van de
Leasefaciliteit, of
4. de dag waarop er zes maanden zijn verstreken na de dag
waarop de Contractrente is vastgezet.
Lessee is deze vergoeding verschuldigd op de laatste dag van
de hiervoor bedoelde periode.

19.5 Als dit is overeengekomen is Lessee een vergoeding
verschuldigd voor het sluiten van de Limietovereenkomst. De
hoogte van deze vergoeding is in de Offerte, Overeenkomst,
Limietovereenkomst en/of Trekkingsovereenkomst
opgenomen en deze vergoeding kan meteen nadat de
Limietovereenkomst is gesloten, door ING Lease worden
geïncasseerd.
19.6 Als dit is overeengekomen is Lessee een vergoeding
verschuldigd voor het opstellen van de Overeenkomst
respectievelijk Trekkingsovereenkomst. De hoogte van deze
vergoeding is opgenomen in de Offerte, Overeenkomst,
Limietovereenkomst en/of Trekkingsovereenkomst en deze
vergoeding wordt door ING Lease gelijk met de eerste
Leasetermijn geïncasseerd. Als de Overeenkomst of
Trekkingsovereenkomst om welke reden dan ook niet tot
stand komt, wordt deze vergoeding geïncasseerd binnen drie
maanden nadat ING Lease de Overeenkomst respectievelijk
Trekkingsovereenkomst aan Lessee heeft toegezonden.
19.7 ING Lease mag de opslag, de vergoedingen en de
kosten wijzigen wanneer een van de volgende situaties zich
voordoet:
- er is sprake van bijzondere omstandigheden zoals
bijvoorbeeld de situatie op de geld- of kapitaalmarkt of
kostenontwikkelingen binnen of buiten ING Lease of
nieuwe of gewijzigde wetgeving;
- Lessee voldoet niet meer aan specifieke ratio’s die zijn
afgesproken en overeengekomen voor de controle van de
kredietwaardigheid van Lessee;
- de kredietwaardigheid van Lessee wordt naar het oordeel
van ING Lease op een andere manier minder.

Artikel 20 Aansprakelijkheid en vrijwaring
20.1 ING Lease is niet aansprakelijk voor schade die Lessee
lijdt als gevolg van:
- de (uiteindelijke) kwalificatie van de Leasefaciliteit; of
- de uitvoering van de Offerte, Overeenkomst,
Limietovereenkomst en/of Trekkingsovereenkomst; of
- het al dan niet gebruiken van het Bedrijfsmiddel,
behalve wanneer deze schade is ontstaan doordat ING Lease
een verplichting aan Lessee niet is nagekomen en dit te
wijten is aan opzet of grove schuld van ING Lease.

20.2 Het kan zijn dat Lessee winst heeft gederfd, uitgaven
heeft gedaan, investeringen heeft gedaan, schade heeft
geleden of verplichtingen is aangegaan in verband met het
Bedrijfsmiddel en/of bij de uitvoering van de Leasefaciliteit.
19.4 De vergoeding voor het vastzetten van de Contractrente Het gaat daarbij naast directe schade ook om indirecte
wordt door ING Lease tegelijk met de eerste Leasetermijn
schade, gevolgschade of andere schade die Lessee lijdt
geïncasseerd. Als de Overeenkomst respectievelijk
doordat het Bedrijfsmiddel niet deugdelijk functioneert of
Trekkingsovereenkomst om welke reden dan ook niet tot
omdat de Leasefaciliteit wordt beëindigd, om welke reden
stand komt, wordt deze vergoeding geïncasseerd binnen een dan ook. ING Lease hoeft Lessee hiervoor niets te vergoeden
redelijke termijn nadat Lessee deze op grond van artikel 19.3 en niet schadeloos te stellen.
verschuldigd is.
20.3 Lessee is tegenover ING Lease aansprakelijk voor
- alle schade aan het Bedrijfsmiddel;
- alle schade die door het Bedrijfsmiddel is veroorzaakt;
en/of
- alle schade die met het Bedrijfsmiddel aan derden in welke
hoedanigheid dan ook is veroorzaakt.
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20.4 Lessee is tegenover ING Lease ook aansprakelijk voor
alle schade van welke aard dan ook die ING lease lijdt in de
volgende situaties:
- het Bedrijfsmiddel gaat verloren of teniet;
- ING Lease wordt door toedoen van Lessee ten onrechte in
een rechtszaak betrokken, of dat dreigt te gebeuren; en/of
- ING Lease blijkt niet de onbezwaarde eigendom van of – in
geval van Financial Lease Pandrecht – een eerste
pandrecht op het Bedrijfsmiddel te hebben.
20.5 Lessee is verplicht om - rechtstreeks en voor eigen
rekening en risico - verhaal te halen bij de Leverancier of de
producent van het Bedrijfsmiddel of op de verzekeraar, voor
alle aanspraken in verband met het Bedrijfsmiddel. Het gaat
hier ook om aanspraken in verband met:
- (leveranciers)garantie;
- onderhoud;
- niet in overeenstemming zijn met de Koopovereenkomst
of met de uitkomst van de onderhandelingen die tussen
Lessee en de Leverancier over het Bedrijfsmiddel zijn
gevoerd;
- (verborgen) gebrek in of aan het Bedrijfsmiddel; of
- schade in of aan het Bedrijfsmiddel.

21.2 Lessee moet de verzekeringspremies en andere kosten
op tijd voldoen. Doet Lessee dit niet, dan mag ING Lease de
achterstallige premies en/of andere bedragen voldoen en
deze vervolgens doorberekenen aan Lessee.
21.3 Als ING Lease daarom vraagt, moet Lessee ING Lease
meteen een afschrift van de verzekeringspolis geven en een
bewijs van premiebetaling.
21.4 Lessee is verplicht om bij voorbaat alle aanspraken die
hij op de verzekeraar krijgt in verband met de verzekering op
het Bedrijfsmiddel, aan ING Lease te verpanden.
Dit dient als zekerheid voor alles wat Lessee aan ING Lease
schuldig is op grond van de Leasefaciliteit(en), nu en in de
toekomst.
21.5 Lessee verklaart dat hij bevoegd is om deze aanspraken
te verpanden en dat er geen beperkte rechten van derden op
rusten. Met het ondertekenen van de Overeenkomst
respectievelijk Trekkingsovereenkomst herhaalt Lessee deze
verklaring.

21.6 Als ING Lease een pandrecht op het Bedrijfsmiddel
heeft, dan heeft ING Lease van rechtswege een pandrecht op
20.6 ING Lease machtigt Lessee om terzake deze aanspraken alle vorderingen tot vergoeding die in de plaats van het
bij de Leverancier, de producent of de verzekeraar verhaal te Bedrijfsmiddel treden, zoals vorderingen in verband met
halen. ING Lease zal de rechten en aanspraken, waaronder
waardevermindering van het Bedrijfsmiddel.
(leveranciers)garanties, die ING Lease vanwege de koop of de
eigendom van het Bedrijfsmiddel kan laten gelden, (doen)
21.7 Onmiddellijk nadat Lessee de Overeenkomst
overdragen aan Lessee wanneer Lessee ING Lease daarom
respectievelijk Trekkingsovereenkomst heeft getekend, moet
vraagt. ING Lease houdt daarnaast het recht om deze
Lessee aan de verzekeraar laten weten dat ING Lease een
rechten en aanspraken zelf uit te oefenen. Dit laatste
pandrecht op de rechten uit de verzekering heeft, en,
betekent niet dat Lessee deze rechten en aanspraken kan
wanneer dit van toepassing is, op het Bedrijfsmiddel. Lessee
verhalen op ING Lease.
moet de verzekeraar dan ook vragen om dit pandrecht op de
verzekeringspolis te vermelden. Doet Lessee dit niet, dan
20.7 Lessee vrijwaart ING Lease onvoorwaardelijk en volledig mag ING Lease de verzekeraar zelf laten weten dat zij een
voor alle aanspraken van derden die direct of indirect
pandrecht op deze zaken heeft.
verband houden met of veroorzaakt zijn door:
- (de eigendom van) het Bedrijfsmiddel;
21.8 ING Lease en Lessee kunnen ook overeenkomen dat
- het onderhoud of gebruik van het Bedrijfsmiddel of een
Lessee meteen mededeling van het pandrecht moet doen
onderdeel daarvan; en/of
aan de verzekeraar of dat ING Lease in de polis wordt
- elke inbreuk die het Bedrijfsmiddel mocht maken op enig
vermeld als (mede)verzekerde en uitkeringsgerechtigde. In
(intellectueel) eigendoms- of ander recht van een derde.
dat laatste geval geldt dat Lessee de aanwijzing van ING
Lease als (mede)verzekerde en uitkeringsgerechtigde niet
zonder schriftelijke toestemming van ING Lease zal
Artikel 21 Verzekering, risico en schade
herroepen.
21.1 Lessee moet ervoor zorgen dat het Bedrijfsmiddel vanaf
de dag waarop de Leasefaciliteit ter beschikking wordt
21.9 Als Lessee niet voldoet aan zijn
gesteld, voor eigen rekening en risico zo uitgebreid mogelijk verzekeringsverplichtingen uit dit artikel 21, mag ING Lease
verzekerd is tegen:
zelf, op eigen naam en voor rekening en risico van Lessee de
a. elke schade van Lessee en/of derden en aansprakelijkheid noodzakelijk geachte verzekeringen afsluiten. ING Lease
tegenover derden, die direct of indirect voortvloeit uit
hoeft Lessee hier niet vooraf voor in gebreke te stellen. ING
Lessees houderschap, bezit of gebruik van het Bedrijfsmiddel. Lease zal de bedragen die zij in dit kader heeft betaald,
Lessee moet hiervoor verzekerd zijn tegen een som die voor doorbelasten aan Lessee. ING Lease zal deze bedragen
zaken - die gelijkwaardig zijn aan het Bedrijfsmiddel - in de
incasseren van de bankrekening van Lessee, tenzij een
praktijk gangbaar en voor ING Lease acceptabel is;
andere wijze van betalen is overeengekomen.
b. (totaal) verlies, al dan niet door diefstal, van en schade aan
het Bedrijfsmiddel veroorzaakt door alle mogelijke
21.10 Als het Bedrijfsmiddel tenietgaat of verloren gaat of
verzekerbare risico's en gebeurtenissen;
wanneer er schade aan of door het Bedrijfsmiddel wordt
c. ieder ander risico waartegen een goede Lessee en/of
veroorzaakt, geldt dat Lessee dit binnen drie werkdagen na
eigenaar van zaken die gelijkwaardig zijn aan het
constatering schriftelijk aan ING Lease moet melden. Hierbij
Bedrijfsmiddel, die zaken zou verzekeren.
moet Lessee vermelden:
- de oorzaken van het tenietgaan of het verlies;
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- de schade en de geschatte omvang daarvan; en
- de adresgegevens van de verzekeraar en het
polisnummer.
21.11 Als het Bedrijfsmiddel tenietgaat of verloren gaat of
wordt beschadigd, al dan niet zodanig dat het economisch of
technisch total loss is, dan geldt dat ING Lease de
verzekeraar meteen zal mededelen dat zij een pandrecht op
de rechten uit de verzekering heeft en binnen dertig dagen
nadat zij hiervan schriftelijk door Lessee op de hoogte is
gesteld aan Lessee zal melden welk gevolg dit heeft voor de
relevante Overeenkomst respectievelijk
Trekkingsovereenkomst. Er zijn drie mogelijkheden:
1. Lessee moet het Bedrijfsmiddel (laten) repareren en in de
oude staat van voor het schade-incident herstellen, als dit
niet economisch of technisch total loss is.
2. Bij Financial Lease Pandrecht geldt dat Lessee het
Bedrijfsmiddel voor eigen rekening en risico kan vervangen
door een minimaal gelijkwaardige zaak, onder voortzetting
van de betreffende Overeenkomst respectievelijk
Trekkingsovereenkomst. De vervanging moet plaatsvinden
binnen een door ING Lease te stellen termijn. Het
vervangende Bedrijfsmiddel moet:
- voor ING Lease acceptabel en/of nieuw zijn;
- dezelfde of een hogere waarde hebben;
- van dezelfde specificaties en bruikbaarheid zijn; en
- geproduceerd zijn door de Leverancier of een andere voor
ING Lease acceptabele leverancier.
3. De relevante Overeenkomst respectievelijk
Trekkingsovereenkomst wordt voortijdig beëindigd op grond
van artikel 13.1.b. en Lessee moet de vergoeding betalen die
onder artikel 13.5 en 13.6 wordt genoemd.
ING Lease zal in goed overleg met Lessee oordelen of
reparatie of vervanging zoals beschreven onder 1 en 2
mogelijk is. Als gekozen wordt voor reparatie of vervanging,
dan zal ING Lease dit schriftelijk aan Lessee bevestigen met
vermelding van het overeengekomen uitvoeringsplan. Indien
naar het oordeel van ING Lease uitsluitend mogelijkheid 3
van toepassing is, zal ING Lease dat onmiddellijk melden aan
Lessee, onder vermelding van de verschuldigde vergoeding.

2. Lessee de kosten van herstel of de koopprijs van het
vervangende Bedrijfsmiddel, heeft voldaan aan de
reparateur of de Leverancier.

Het Bedrijfsmiddel

Artikel 22 Het Bedrijfsmiddel
22.1 Lessee verklaart met de ondertekening van de
Overeenkomst respectievelijk Trekkingsovereenkomst dat:
1. het Bedrijfsmiddel in goede staat verkeert;
2. het Bedrijfsmiddel beantwoordt aan de Koopovereenkomst
of aan de uitkomst van de onderhandelingen die tussen
Lessee en de Leverancier over het Bedrijfsmiddel zijn gevoerd
en daarmee voldoet aan de specificaties die hij heeft
opgegeven; en
3. het Bedrijfsmiddel door hem gebruiksgereed is bevonden.
22.2 Bij Sale and Operational Lease Back geldt dat Lessee
met de ondertekening van de Overeenkomst respectievelijk
Trekkingsovereenkomst bovendien verklaart dat:
1 het Bedrijfsmiddel zijn volledige, onbezwaarde en
onbeslagen eigendom is;
2. op het Bedrijfsmiddel geen eigendomsvoorbehoud van de
Leverancier rust; en
3. niemand anders een recht op levering van het
Bedrijfsmiddel heeft.
22.3 Als bewijs van lid 2 van artikel 22.2 geeft Lessee aan ING
Lease een kopie van de Koopovereenkomst en de
toepasselijke algemene leveringsvoorwaarden van de
Leverancier, meteen wanneer ING Lease daarom vraagt,
alsmede een kopie van de Aankoopfactuur Lessee en het
bewijs dat deze is voldaan.

22.4 Voor zover het Bedrijfsmiddel een voertuig is met een
kentekenregistratie dient Lessee op eerste verzoek van ING
Lease (een kopie van) de op het Bedrijfsmiddel betrekking
hebbende kentekencard aan ING Lease te overhandigen.
Indien ING Lease de (voorbehouden) eigendom van het
Bedrijfsmiddel verkrijgt of heeft verkregen, dient Lessee
tevens deel 1 en deel 2 van de tenaamstellingscode van het
Bedrijfsmiddel aan ING Lease te verstrekken. ING Lease zal
21.13 Bij Financial Lease Pandrecht geldt dat wanneer Lessee middels deze tenaamstellingscode bij de RDW een
het tenietgegane Bedrijfsmiddel door een nieuw
verstrekkingsvoorbehoud registreren zolang ING Lease dit
Bedrijfsmiddel mag vervangen, Lessee eigenaar wordt van
naar haar oordeel van belang acht met het oog op de
dat Bedrijfsmiddel. Hij vestigt vervolgens ten gunste van ING bescherming van haar bestaande en/of te verkrijgen rechten,
Lease een pandrecht eerste in rang op het vervangende
waaronder haar (voorbehouden) eigendomsrechten.
Bedrijfsmiddel.
22.5 Het kan zijn dat Lessee bij de koop van het
21.14 ING Lease voldoet de Verzekeringspenningen aan
Bedrijfsmiddel met de Leverancier afspraken heeft gemaakt
Lessee wanneer is aangetoond dat:
over een Inruilobject. In dat geval draagt Lessee zijn
1. het Bedrijfsmiddel in haar oude staat is hersteld of – als
vordering op de Leverancier met betrekking tot het
het om Financial Lease Pandrecht gaat – is vervangen en het Inruilbedrag aan ING Lease over (cessie), zodat ING Lease
pandrecht op het vervangende Bedrijfsmiddel rechtsgeldig
deze vordering kan verrekenen met de initiële koopsom van
tot stand is gekomen; en
het Bedrijfsmiddel.
21.12 Gedurende de periode dat het Bedrijfsmiddel nog niet
is gerepareerd of vervangen of tot het moment waarop ING
Lease de Leasefaciliteit opzegt, geldt dat Lessee verplicht is
de (achterstallige) Leasetermijnen en andere bedragen die
hij volgens de Offerte, Overeenkomst, Limietovereenkomst
en/of Trekkingsovereenkomst verschuldigd is, te betalen.
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Daarnaast is het mogelijk dat Lessee met de Leverancier
overeenkomt dat een Aanbetaling op de koopsom wordt
gedaan. Het bedrag dat resulteert na verrekening van het
Inruilbedrag en/of aftrek van het bedrag van de Aanbetaling
is gelijk aan het Leasebedrag.

Artikel 23 Gebruik van het Bedrijfsmiddel
23.1 Het is de bedoeling dat Lessee het Bedrijfsmiddel zelf
gebruikt.
23.2 Lessee mag het Bedrijfsmiddel alleen buiten Nederland
gebruiken wanneer ING Lease daarvoor vooraf schriftelijk
toestemming heeft gegeven. Deze toestemming geldt alleen
voor gebruik binnen het dekkingsgebied van de verzekering
en binnen de Europese Unie.

23.8 Lessee mag het Bedrijfsmiddel geheel of gedeeltelijk
verhuren, onderverhuren of in (mede)gebruik geven aan
(een) Gelieerde Onderneming(en),onder voorwaarde dat
Lessee, deze Gelieerde Onderneming(en) en alle andere
Gelieerde Ondernemingen van Lessee zich door middel van
een door ING Lease opgestelde overeenkomst tegenover ING
Lease verbinden om zich wederzijds hoofdelijk aansprakelijk
te stellen voor het nakomen van de verplichtingen van
Lessee en de Gelieerde Onderneming(en) tegenover ING
Lease.
23.9 Het kan zijn dat Lessee om een of andere reden op een
bepaald moment geen gebruik kan maken van het
Bedrijfsmiddel. Dit komt voor rekening en risico van Lessee.
Lessee moet aan alle (betalings)verplichtingen die in de
Offerte, Overeenkomst, Limietovereenkomst en/of
Trekkingsovereenkomst zijn beschreven, blijven voldoen.

23.3 Lessee moet goed zorgdragen voor het Bedrijfsmiddel
en het Bedrijfsmiddel gebruiken in overeenstemming met de 23.10 Lessee stelt zich actief op de hoogte van alle
bestemming ervan.
regelgeving, gebruiksvoorschriften en instructies die op het
Bedrijfsmiddel van toepassing zijn, en houdt zich daar ook
23.4 Lessee mag het Bedrijfsmiddel niet geheel of
strikt aan. Dat geldt in het bijzonder voor regels en
gedeeltelijk verhuren, in onderhuur geven of op een andere
voorschriften met betrekking tot het milieu en de veiligheid.
manier aan iemand in (mede)gebruik geven, behalve
wanneer ING Lease daar vooraf schriftelijk toestemming voor 23.11 Als Lessee zich niet of niet volledig aan deze regels,
heeft gegeven. Lessee moet altijd al zijn verplichtingen uit de voorschriften en instructies houdt, is hij aansprakelijk voor de
Offerte, Overeenkomst, Limietovereenkomst en/of
schade die daaruit voortvloeit.
Trekkingsovereenkomst tijdig en correct blijven nakomen.
23.12 ING Lease of haar gemachtigde heeft altijd het recht
23.5 Indien ING Lease Lessee toestemming geeft het
om de plaats of plaatsen te betreden waar het Bedrijfsmiddel
Bedrijfsmiddel geheel of gedeeltelijk aan derden, niet zijnde zich bevindt en dit te onderzoeken. Zij zal dit zoveel mogelijk
een Gelieerde Onderneming, te verhuren, in onderhuur te
tijdens normale werkdagen doen. Lessee moet hieraan zijn
geven of op een andere manier aan deze derde(n) in
medewerking verlenen. ING Lease zal dit bezoek vooraf
(mede)gebruik te geven, is dat onder de volgende
aankondigen.
voorwaarden. Lessee is in dat geval verplicht om de
(onder)huur en/of het gebruik zodanig in haar administratie
op te nemen dat zij op het moment dat ING Lease dat
Artikel 24 Onderhoud van het Bedrijfsmiddel
wenselijk of noodzakelijk acht, terstond de volgende
24.1 Lessee moet het Bedrijfsmiddel in goede staat
gegevens met betrekking tot elk van de door ING Lease
(onder)houden of laten onderhouden. Dit moet
gefinancierde Bedrijfsmiddelen kan verstrekken: merk, type, overeenkomen met de instructies en gebruiksvoorschriften
chassisnummer of serienummer, kenteken indien van
van de Leverancier en de van toepassing zijnde voorschriften
toepassing, het ING Lease contractnummer van de
van overheidswege, zoals de voorschriften van de
overeenkomst waarin het Bedrijfsmiddel is opgenomen,
arbeidsinspectie. De kosten voor onderhoud, herstel,
locatie van het Bedrijfsmiddel en de gegevens van de partij
vervanging van onderdelen en gebruik van het Bedrijfsmiddel
aan wie het Bedrijfsmiddel in (onder)huur of gebruik is
zijn voor rekening van Lessee.
gegeven
24.2 Lessee sluit een onderhoudsovereenkomst met de
23.6 Lessee garandeert dat hij bij verhuur, onderhuur of
Leverancier of met een derde die is aangewezen door ING
(mede)gebruik van het Bedrijfsmiddel minimaal dezelfde
Lease of de Leverancier, behalve wanneer ING Lease en
voorwaarden en condities stelt aan de eindgebruiker die ook Lessee vooraf hebben afgesproken om dit niet of anders te
gelden tussen Lessee en ING Lease met betrekking tot het
doen.
Bedrijfsmiddel.
24.3 Lessee moet ING Lease een kopie van de
23.7 De risico's van (onder)huur of (mede)gebruik komen
onderhoudsovereenkomst voor het Bedrijfsmiddel
voor rekening en risico van Lessee.
toezenden, meteen wanneer ING Lease daarom vraagt.

Artikel 25 Veranderingen aan of op het Bedrijfsmiddel
25.1 Lessee mag de aard, de bestemming en de inrichting
van het Bedrijfsmiddel niet veranderen.
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25.2 Lessee mag geen zaken aan of op het Bedrijfsmiddel
aanbrengen of het Bedrijfsmiddel wijzigen, behalve wanneer
ING Lease daarvoor vooraf schriftelijke toestemming heeft
gegeven. ING Lease kan aan die toestemming voorwaarden
verbinden.

26.3 Als Lessee het Bedrijfsmiddel niet afgeeft of niet opslaat
(zonder het Bedrijfsmiddel verder te gebruiken) zoals
beschreven in artikel 26.1, mag ING Lease ongehinderd de
plaats betreden waar het Bedrijfsmiddel zich bevindt, het
meenemen en – waar nodig – voor rekening van Lessee in
bewaring (laten) nemen. Lessee zal hier zijn medewerking
25.3 Bij huur en huurkoop geldt dat alles wat door of in
aan verlenen en doet bij voorbaat afstand van vorderingen
opdracht van Lessee op het Bedrijfsmiddel wordt
tot schadevergoeding vanwege de maatregelen die ING
gemonteerd of aangebracht, eigendom van ING Lease wordt. Lease mogelijk moet nemen.
Lessee mag dit alleen demonteren wanneer ING Lease dat
verzoekt danwel daarvoor vooraf schriftelijke toestemming
26.4 Lessee betaalt de kosten voor het verwijderen van
heeft gegeven.
wijzigingen of goederen die zijn aangebracht aan of op het
Bedrijfsmiddel. Het maakt daarbij niet uit of ING Lease
25.4 Bij Financial Lease Pandrecht geldt dat alles wat door of toestemming had gegeven voor het aanbrengen van de
in opdracht van Lessee op het Bedrijfsmiddel wordt
wijzigingen of goederen. Ook maakt het daarbij niet uit of
gemonteerd of aangebracht, onder het pandrecht van ING
Lessee zelf voor verwijdering kiest, of dat dit gebeurt op
Lease valt. Lessee mag dit alleen demonteren wanneer ING verzoek van ING Lease. Schade aan het Bedrijfsmiddel komt
Lease dat verzoekt danwel daarvoor vooraf schriftelijke
voor rekening en risico van Lessee.
toestemming heeft gegeven.
26.5 Als Lessee het Bedrijfsmiddel niet in de feitelijke macht
van ING Lease heeft gebracht binnen vijf werkdagen nadat
Artikel 26 Afgifte van het Bedrijfsmiddel
hij hiertoe verplicht was, dan geldt dat Lessee aan ING Lease
26.1 Meteen nadat de Offerte, Overeenkomst,
een direct opeisbare schadevergoeding moet betalen.
Limietovereenkomst en/of Trekkingsovereenkomst
Deze schadevergoeding is pro rata gelijk aan de Leasetermijn
(voortijdig) is beëindigd, moet Lessee het Bedrijfsmiddel op
die Lessee verschuldigd was onmiddellijk voor de datum van
het door ING Lease aangegeven tijdstip in de macht brengen (voortijdige) beëindiging van de relevante Overeenkomst
van ING Lease door:
respectievelijk Trekkingsovereenkomst, vanaf de dag waarop
1. het Bedrijfsmiddel af te leveren aan het adres van ING
het Bedrijfsmiddel teruggegeven had moeten worden tot de
Lease; of
dag waarop het Bedrijfsmiddel daadwerkelijk is afgeleverd en
2. het Bedrijfsmiddel af te leveren aan het adres van een
in de feitelijke macht van ING Lease is gebracht.
(rechts)persoon die ING Lease daarvoor heeft aangewezen.
Als ING Lease daarom vraagt, moet Lessee het
26.6 ING Lease kan ten aanzien van de afgifte van het
Bedrijfsmiddel daar ter plaatse direct opnieuw (laten)
Bedrijfsmiddel) specifieke retourcondities, hierna te noemen:
opstellen; of
de “Retourcondities” als voorwaarde stellen. Deze
3. het Bedrijfsmiddel in de ruimte of op de locatie waar het
Retourcondities zal zij vastleggen in de
Bedrijfsmiddel zich bevindt, te overhandigen aan - of te laten contractdocumentatie, al dan niet in de vorm van een bij de
demonteren en af te laten voeren door - ING Lease of de
Offerte, Overeenkomst, Limietovereenkomst respectievelijk
(rechts)persoon die ING Lease daarvoor heeft aangewezen.
Trekkingsovereenkomst behorende bijlage Retourcondities.
Lessee mag het Bedrijfsmiddel vanaf het moment van
Indien bij teruggave/afgifte van het Bedrijfsmiddel aan ING
beëindiging niet gebruiken. Behalve wanneer ING Lease
Lease of de door haar aangewezen derde mocht blijken dat
heeft aangegeven dat het Bedrijfsmiddel voor een bepaald
niet of niet volledig aan de afgifte- en/of Retourcondities is
doel of op een bepaalde wijze wel gebruikt mag of moet
voldaan, komt de hieruit voor ING Lease voortvloeiende
worden.
schade ten laste van Lessee. De hieruit door Lessee
4. het Bedrijfsmiddel in de ruimte of op de locatie waar het
verschuldigde schadevergoeding, waaronder in ieder geval
Bedrijfsmiddel zich op dat moment bevindt, op te slaan voor doch niet uitsluitend de kosten voor herstel en/of vervanging
een nader overeen te komen periode na (voortijdige)
van onderdelen en het negatieve verschil tussen de
beëindiging van de Offerte, Overeenkomst,
verkoopopbrengst en de (markt)waarde die het
Limietovereenkomst en/of Trekkingsovereenkomst. Tijdens
Bedrijfsmiddel zou hebben indien wel aan de afgifte- en
deze periode mag Lessee het Bedrijfsmiddel niet gebruiken, Retourcondities zou zijn voldaan, zal door ING Lease binnen
behalve wanneer ING Lease heeft aangegeven dat het voor
15 werkdagen na teruggave/afgifte van het Bedrijfsmiddel
een bepaald doel of op een bepaalde wijze wel gebruikt mag schriftelijk aan Lessee worden bekendgemaakt. De
of moet worden. ING Lease mag zelf bepalen welke
schadevergoeding is alsdan onmiddellijk verschuldigd. Bij
mogelijkheid zij kiest.
discussie over de hoogte van de schadevergoeding kan op
schriftelijk verzoek van Lessee, welke ING Lease binnen 15
26.2 Het Bedrijfsmiddel moet bij afgifte in dezelfde staat zijn werkdagen na de door haar gedane mededeling moet
als op de dag waarop ING Lease het Leasebedrag aan Lessee hebben bereikt, een, voor beide partijen acceptabele,
beschikbaar stelde, afgezien van normale slijtage en
onafhankelijke derde partij (de “Expert”) worden
veroudering.
ingeschakeld om de hoogte van de schadevergoeding vast te
stellen. De kosten van de Expert zijn voor rekening van de
partij die door de Expert in het ongelijk wordt gesteld.

Overig
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Artikel 27 Contractsoverneming
27.1 ING Lease kan met medewerking van Lessee haar
rechten en verplichtingen uit de Leasefaciliteit overdragen
aan een derde. Lessee verleent hieraan bij voorbaat zijn
medewerking.
27.2 De contractsoverneming komt tot stand op het moment
dat Lessee hiervan schriftelijk in kennis is gesteld. Behalve
wanneer in de schriftelijke kennisgeving een latere datum
wordt genoemd, dan geldt die datum als datum van
totstandkoming.

Artikel 30 Nederlands recht, klachten en geschillen
30.1 Op de betrekkingen tussen ING Lease en Lessee is
Nederlands recht van toepassing.
30.2 Als Lessee niet tevreden is over de dienstverlening van
ING Lease, moet hij dat eerst aan ING Lease laten weten. De
klachtenprocedure van ING Lease is te vinden op INGLease.nl
30.3 Als er een geschil ontstaat waar ING Lease en Lessee
samen niet uitkomen, kan de zaak aanhangig worden
gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam. De zaak kan
alleen ergens anders aanhangig worden gemaakt wanneer
wetgeving of internationale verdragen dat dwingend
voorschrijven.

Artikel 28 Geheimhouding
30.4 Als ING Lease de eisende partij is, mag ING Lease de
28.1 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 14, 16 en zaak ook aanhangig maken bij de voor Lessee in aanmerking
17, zijn ING Lease en Lessee verplicht tot geheimhouding
komende rechter.
tegenover derden van alle informatie van vertrouwelijke
aard, in welke vorm dan ook, die is verkregen van de ander.
Deze geheimhouding geldt niet als deze informatie:
1. algemeen bekend is, zonder dat dit veroorzaakt is doordat
de geldende geheimhoudingsplicht is geschonden;
2. door de ander zelfstandig ontwikkeld is zonder
gebruikmaking van informatie die is verkregen van de ander;
3. door de ander rechtmatig van een derde is verkregen en
deze derde niet aan een soortgelijke geheimhoudingsplicht is
gebonden of wanneer dat wel het geval was, zij de andere
partij niet van deze geheimhoudingsplicht op de hoogte
heeft gesteld; of
4. openbaar moet worden gemaakt op grond van wet- of
regelgeving, een rechterlijke uitspraak of een uitspraak van
een regelgevende instantie.
28.2 ING Lease en Lessee leggen personen die door hen
worden ingezet bij de totstandkoming en uitvoering van de
Leasefaciliteit, dezelfde verplichtingen op als in artikel 28.1
zijn opgenomen.

Artikel 29 Goedkeuring bescheiden, bewijskracht en
bewaartermijn
29.1 Als Lessee het niet eens is met een bevestiging, nota of
andere opgave van ING Lease, kan hij die binnen twaalf
maanden betwisten. Doet Lessee dit niet, dan betekent dit
dat hij akkoord gaat met de inhoud. De twaalf maanden
gelden vanaf het moment dat Lessee de stukken normaal
gesproken moet hebben ontvangen.
29.2 Als in een bevestiging, nota of andere opgave een
rekenfout voorkomt, mag ING Lease die fout herstellen. Dat
mag ook nadat de termijn van twaalf maanden na de datum
waarop Lessee de stukken normaal gesproken moet hebben
ontvangen, is verstreken.
29.3 Een uittreksel uit de administratie van ING Lease geldt
als volledig bewijs, behalve wanneer Lessee tegenbewijs
levert.
29.4 ING Lease hoeft haar administratie niet langer te
bewaren dan de wettelijke bewaartermijnen.
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Meer weten?
Kijk op INGLease.nl
of mail naar ing.lease.nederland@ing.nl

