Algemene Voorwaarden Financial Lease

1. Aansprakelijkheid
Alle partijen die als Cliënt worden genoemd en als zodanig hebben
getekend zijn ieder hoofdelijk en voor het geheel aansprakelijk
tegenover FCAC voor alle verplichtingen voortvloeiende uit deze
overeenkomst.
2. Betalingen
Betalingen dienen te geschieden door automatische incasso, waarvoor
door Cliënt een herroepelijke volmacht is verleend, of door overmaking
op de (Post)bankrekening. Betalingen aan derden zonder schriftelijke
toestemming van FCAC worden niet als betaling aangemerkt. Het
saldo zoals dat in de boeken van FCAC voorkomt is bindend,
behoudens tegenbewijs. Vervroegde betaling van termijnen is
toegestaan, met inachtneming van het gestelde onder Art. 4 van deze
voorwaarden.
3. Automatische Incasso
Cliënt kan FCAC machtigen de maandtermijn automatisch van zijn
daartoe opgegeven rekeningnummer te incasseren. Intrekken van de
machtiging dient schriftelijk aan FCAC te worden gemeld. FCAC is niet
gehouden om automatisch te blijven incasseren indien er een of meer
storneringen hebben plaatsgevonden.
Nadat aan alle verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst is
voldaan, vervalt de machtiging automatisch.
4. Vervroegde inlossing
Cliënt is bevoegd vervroegd af te lossen. Ingeval van algehele
vervroegde aflossing is Cliënt verschuldigd de restant kredietsom,
vermeerderd met 5% van de kredietsom, indien niet meer dan 3/5 van
de looptijd is verstreken.
Indien meer dan 3/5 deel van de looptijd is verstreken is geen
vergoeding meer verschuldigd bij vervroegde inlossing.
Bij gedeeltelijke vervroegde inlossing vindt geen aanpassing van het
termijnbedrag plaats. Gedeeltelijke vervroegde aflossing ontslaat Cliënt
niet van de verplichting tot betaling van het overeengekomen
termijnbedrag op de vervaldatum.
5. Vertragingsvergoeding
Ingeval van te late betaling is Cliënt een vertragingsvergoeding
verschuldigd over vervallen doch niet of niet tijdig betaalde
termijnbedragen van 1,33% per maand, waarbij een gedeelte van een
maand voor een volle maand wordt gerekend. Indien FCAC uitstel
van betaling toestaat zal dit haar rechten op generlei wijze aantasten of
verzwakken.
Nadat de vordering in zijn geheel opeisbaar is gesteld, is Cliënt
vertragingsvergoeding verschuldigd over het gehele opeisbare saldo.
6. Eigendomsvoorbehoud
Zolang Cliënt nog enig bedrag uit hoofde van de overeenkomst
verschuldigd is, behoudt FCAC zich de volledige eigendom van de
zaak voor. De voorbehouden eigendom van de zaak gaat van
rechtswege over op Cliënt, zodra Cliënt jegens FCAC aan al zijn
verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst heeft voldaan.

10. Belastingen
Cliënt is aansprakelijk voor alle kosten, zoals registratie, belastingen,
etc., welke met het gebruik van de zaak samenhangen.
11. Opeisbaarheid
In alle hieronder genoemde gevallen is FCAC gerechtigd het door
Cliënt verschuldigde ineens op te eisen, de overeenkomst terstond te
beëindigen en/of de zaak tot zich te nemen onverminderd het recht om
vergoeding van kosten, schaden en interesten te vorderen en
onverminderd haar recht ontbinding danwel nakoming te vorderen,
indien:
a)
b)

Cliënt in gebreke blijft met de betaling van een of meer termijnen;
Cliënt is verhuisd naar een gebied buiten Nederland danwel dat
redelijkerwijs kan worden aangenomen dat Cliënt binnen enkele
maanden Nederland metterwoon zal verlaten;
c)
Cliënt de tot zekerheid meeverbonden zaak heeft verduisterd,
schade aan de zaak ontstaat die niet dor verzekering is gedekt,
danwel de verzekering wordt beëindigd of door derden
beslag wordt gelegd op de zaak;
d)
Cliënt surseance van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard,
onder curatele wordt gesteld danwel dat ten aanzien van hem
een schuldsanering van toepassing wordt verklaard; hij zijn bedrijf
verkoopt, stillegt of liquideert of, als deze overeenkomst is
aangegaan door een rechtspersoon en deze rechtspersoon wordt
ontbonden;
e)
Cliënt is overleden en FCAC gegronde redenen heeft aan te
nemen dat betaling van het restantverschuldigde uit hoofde van
deze overeenkomst niet zal plaatsvinden (behoudens het
bepaalde omtrent kwijtschelding bij overlijden);
f)
Cliënt, met het oog op het aangaan van deze overeenkomst,
bewust onjuiste inlichtingen heeft verschaft, zodanig dat FCAC
deze overeenkomst niet, of niet onder dezelfde voorwaarden zou
zijn aangegaan, indien haar de juiste informatie bekend zou zijn
geweest.
Ingeval van opeisbaarheid dient Cliënt het totaal uit hoofde van deze
overeenkomst verschuldigde, vermeerderd met vertragingsvergoeding
en, na in gebreke te zijn gesteld, de buitengerechtelijke kosten van
maximaal 15% van de hoofdsom op het moment van opeisbaarheid,
aan FCAC te voldoen, voorzover dit wettelijk, gezien de hoogte van het
kredietbedrag, is toegestaan en voorzover de wet dit niet verbiedt
worden de maximale incassokosten in rekening gebracht.
12. Terugvordering van de zaak
In de in art. 11 genoemde gevallen heeft FCAC het recht de zaak terug
te vorderen. Afgifte van de zaak heeft ontbinding van de overeenkomst
tot gevolg, tenzij anders overeengekomen.
13. Wijzigingen
Wijzigingen van deze overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze
door FCAC schriftelijk zijn bevestigd.

7. Vrijwaring
FCAC is tegenover Cliënt of derden tot generlei garantie of vrijwaring
gehouden en niet aansprakelijk voor schade bij of door de levering
danwel het gebruik van de zaak ontstaan. Alle gevolgen hiervan zijn
geheel voor Cliënt, de FCAC hiertegen vrijwaart.

14. Meerdere verplichtingen
Zolang tussen FCAC en Cliënt meerdere overeenkomsten gelijktijdig
bestaan zal tot meerdere zekerheid van betaling de eigendom van alle
in die overeenkomsten genoemde zaken aan FCAC behouden blijven,
totdat aan de verplichtingen van al die overeenkomsten geheel zal zijn
voldaan. Toerekenbare tekortkoming terzake van een van die
overeenkomsten zal tevens als toerekenbare tekortkoming ten aanzien
van de andere overeenkomsten worden beschouwd.

8. Risico
Het risico van de zaak is vanaf het moment van ondertekening van
deze overeenkomst voor rekening van Cliënt. Ingeval de zaak geheel of
gedeeltelijk verloren gaat, al dan niet door toedoen van Cliënt, blijft
Cliënt aansprakelijk voor de volledige betaling van al hetgeen hij
krachtens deze overeenkomst verschuldigd is.

15. Adreswijziging
Cliënt is verplicht adreswijzigingen terstond schriftelijk aan FCAC
te melden.

9. Gebruik van de zaak
Cliënt is verplicht de zaak als een goed huisvader op zijn kosten
te onderhouden en overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken; hij
dient er steeds zorg voor te dragen dat de zaak in zijn bezit blijft en al
datgene te doen om verlies ervan te voorkomen; hij mag de zaak niet
vervreemden of verpanden. Bij beslaglegging of indien derden
aanspraken doen gelden op de zaak dient Cliënt door overlegging van
zijn afschrift van deze overeenkomst de eigendomsrechten van FCAC
onomstotelijk te bewijzen. Tevens dient Cliënt FCAC hierover terstond
te informeren. Cliënt verplicht zich de zaak voldoende te verzekeren
bij een maatschappij naar keuze en eventuele schadepenningen aan te
wenden voor herstel c.q. vervanging van de zaak. FCAC heeft een
pandrecht op de vordering die voor de zaak in de plaats komt. Dit
pandrecht eindigt indien Cliënt gelijkwaardige vervangende zekerheid
stelt danwel aan al zijn verplichtingen uit hoofde van deze
overeenkomst jegens FCAC heeft voldaan.

16. Leveranciersverklaring
Leverancier staat in voor de juistheid van de gegevens van Cliënt en de
zaak, zoals deze op de overeenkomst staan vermeld.
Leverancier verklaart dat de handtekening(en) door Cliënt(en)
eigenhandig op deze overeenkomst is (zijn) geplaatst en hij neemt
tegenover Cliënt alle verplichtingen op zich die gelden bij contante verkoop.
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17. Registratie
Cliënt verklaart hierbij ervan op de hoogte te zijn dat FCAC
de gegevens met betrekking tot deze overeenkomst registreert in haar
Cliëntenadministratie en –indien van toepassing ingevolge wettelijk
voorschrift - bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) Tiel.
18. Domicilie
Ingeval van geschillen over uitleg of uitvoering van een of meerdere
artikelen van deze overeenkomst of daarmee verband houdende
nadere overeenkomsten zal, indien het geschil tot een rechtszaak
komt, domicilie gekozen worden in de vestigingsplaats van FCAC of in
een naar keuze van FCAC te bepalen plaats.
19. Overdracht
a)
FCAC is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit deze
overeenkomst aan een derde over te dragen. Na een daartoe
strekkende schriftelijke mededeling is Cliënt aan deze overdracht
gebonden, onverminderd de bevoegdheid van Cliënt jegens de
derde alle verweermiddelen in te roepen die hem jegens FCAC ten
dienste stonden, met inbegrip van de bevoegdheid tot verrekening.
b)
Cliënt is slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van
FCAC gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit deze
overeenkomst aan een derde over te dragen. Leverancier verleent
bij deze bij voorbaat aan cliënt toestemming voor deze overdracht.
20. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Indien van toepassing: Bijzondere bepalingen Formula
21. Inhoud Formula
Indien Cliënt alle verschuldigde termijnen betaald heeft (uitgezonderd
de slottermijn), alsmede aan al zijn verplichtingen voortvloeiend uit
deze overeenkomst – waaronder begrepen de vergoeding voor
meergereden kilometers – heeft voldaan, heeft Cliënt de keuze tussen :
a)
betaling van de slottermijn, waardoor Cliënt eigenaar van de zaak
wordt. Deze verplichting geldt ook indien Cliënt niet (tijdig) voor
een van de hieronder vermelde opties heeft gekozen;
b)
het terugleveren van de zaak in plaats van betaling van de
slottermijn. Dit dient te gebeuren uiterlijk op de datum van de
laatste termijnbetaling. Voorwaarde is dat de zaak in goede
conditie verkeert en steeds is onderhouden volgens het door de
importeur voorgeschreven onderhoudsprogramma bij de op de
overeenkomst vermelde leverende dealer of een andere, door
FCAC aan te wijzen,dealer;
c)
inruil tegen een nieuwe auto van hetzelfde merk. Indien Cliënt in
plaats van betaling van de slottermijn de zaak wenst in te ruilen
bij de in de overeenkomst genoemde leverancier voor een nieuwe
auto, garandeert deze leverancier dat, uitgaande van een goede
conditie en goed onderhoud van de zaak, tenminste de
gegarandeerde inruilwaarde als genoemd in de overeenkomst zal
worden geboden. De door de leverancier vastgestelde
inruilwaarde, met als minimum de gegarandeerde inruilwaarde,
zal tussen de leverancier en Cliënt als aanbetalingop de nieuwe
auto verrekend worden. Daarbij geldt als voorwaarde dat het
overeengekomen kilometrage, als vermeld op de overeenkomst,
niet is overschreden, in welk geval de meergereden kilometers
door de leverancier worden verrekend, en dat de zaak in goede
conditie verkeert en steeds is onderhouden volgens het door de
importeur voorgeschreven onderhoudsprogramma bij de op
de overeenkomst vermelde leverende dealer of een andere, door
FCAC aan te wijzen, dealer.

In geval van schade, noodzakelijke reparaties of achterstallig
onderhoud is Cliënt hiervoor aan de leverancier de kosten van
herstel c.q. onderhoud verschuldigd, welke kosten door leverancier
met Cliënt kunnen worden verrekend. De zaak verkeert in “een
goede conditie” indien het gezien de leeftijd van de zaak en de
gereden kilometers een normale slijtage vertoont en is onderhouden
volgens het door de importeur voorgeschreven
onderhoudsprogramma door de in deze overeenkomst genoemde
leverancier of een door FCAC aan te wijzen andere leverancier.
Cliënt draagt hiervan de kosten. Cliënt dient de zaak in te leveren bij
de leverancier waar de zaak destijds is gekocht (danwel bij een door
FCAC aan te wijzen andere leverancier). Bij teruglevering van de
zaak, in plaats van volledige betaling, alsmede ingeval van de
hierna te bespreken inruil van de zaak, wordt de zaak eigendom van
de leverancier nadat deze de slottermijn aan FCAC heeft betaald.
22. Inname / Dealerverklaring
Cliënt is verplicht in de hierboven onder sub b en c genoemde
gevallen de zaak uiterlijk op de laatste dag van de op de
overeenkomst vermelde periode in te leveren bij de leverancier.
Indien Cliënt hiermee in gebreke is, is hij een boete van € 100,00
inclusief BTW per dag verschuldigd aan de leverancier. Leverancier
verplicht zich bij het einde van de overeenkomst de eventuele
schade, de herstellingskosten van de zaak, de juiste kilometerstand
en de staat van de zaak te vermelden op het inname rapport en
Cliënt hiervoor te laten tekenen. Cliënt dient deze extra kosten aan
de leverancier te voldoen en leverancier verklaart hierdoor deze bij
Cliënt te zullen incasseren, zonodig door middel van verrekening
met een door Cliënt betaalde waarborgsom. De leverancier zal de
door Cliënt bij het beëindigen van de overeenkomst ingeleverde
zaak voor zijn rekening en risico stallen. De leverancier voldoet in
alle gevallen aan FCAC op de vervaldatum van de overeenkomst de
slottermijn, zonder enige verrekening uit welken hoofde dan ook.
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