Algemene Voorwaarden leasing
Vooraf
Wij danken u allereerst voor het vertrouwen dat u in onze onderneming stelt. Wij zetten uiteraard al
onze kennis en ervaring in voor een vruchtbare samenwerking. Heldere afspraken zijn daarbij
onmisbaar. Daarom zetten we in deze Raamovereenkomst de Algemene Voorwaarden van onze
leasing op een rij.
Uitleg bij de volgende begrippen :





De Algemene Voorwaarden worden hieronder als dusdanig vernoemd of kunnen ook als
Raamovereenkomst genoemd worden;
Bart Geeraerts – Computer, Multimedia & Archery Services heet ook “wij”, “we” of “ons”;
De klant heet ook “u”;
Bart Geeraerts – Computer, Multimedia & Archery Services en de klant samen heten ook “de
partijen”.

Tot stand komen van het leasingcontract
Op uw verzoek stellen wij een offerte op, rekening houdende met de looptijd, het materiaal dat u kiest
en de diensten die u kiest. Deze offerte is vrijblijvend en verplicht ons er geenszins toe het
leasecontract of te sluiten.
U kunt onze offertes enkel goedkeuren door ons een ondertekend exemplaar, waarop u de woorden
“voor akkoord” en uw handtekening plaatst, terug te bezorgen.
Zodra u onze offerte hebt goedgekeurd, komt het leasecontract tot stand, tenzij wij u binnen de tien
kalenderdagen na ontvangst van uw goedkeuring laten weten dat u niet voldoet aan de opschortende
voorwaarden zoals :



geen positieve beoordeling van uw financiële positie of solvabiliteit;
wanneer u hebt nagelaten de opgelegde zekerheden binnen de geldigheidstermijn van de
offerte te vestigen.

In dat geval vervalt de offerte.
Indien u onze offerte en deze Algemene Voorwaarden goedkeurt, stemt u ook in met de volgende
bepalingen :





u erkent dat wij het materiaal op uw aanwijzen hebben aangekocht en dat u aansprakelijk bent
voor alle gevolgen van deze vrije keuze;
zodra wij het materiaal leveren, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met het leasecontract
en deze Algemene Voorwaarden, zonder dat u dit apart moet handtekenen. Dit individuele
contract is immers gebaseerd op de offerte en deze Algemene Voorwaarden die u eerder
goedkeurde;
de leveringstermijnen gelden slechts als een benadering. Tenzij anders overeen gekomen
binden deze termijnen ons dus niet. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst
heeft de klant bij laattijdige levering het recht niet de overeenkomst eenzijdig te ontbinden.

Begin en einde van de leaseperiode
De leasing begint te lopen op de datum dat het materiaal wordt geleverd.
De leasing eindigt van rechtswege op de einddatum bepaald in het leasecontract. U krijgt dan de keuze
het materiaal over te nemen aan de afgesproken restwaarde teneinde het volledige eigendom ervan
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te verwerven of het materiaal terug te geven volgens de bepalingen verderop in deze Algemene
Voorwaarden. In bepaalde gevallen kan ingestemd worden met verlenging van de leaseperiode.

Levering van het materiaal
U neemt het materiaal bij ons in ontvangst of krijgt het per pakketdienst aangetekend opgestuurd. Bij
het in ontvangst nemen bevestigd u automatisch dat :




het materiaal overeenstemt met de offerte;
in goede staat is;
u het materiaal onvoorwaardelijk aanvaard.

Vanaf de leveringsdatum ligt het risico voor het bezit, het gebruik en de bewaring van het materiaal
bij u.
Annuleert u de bestelling voor het materiaal is geleverd of weigert u het materiaal binnen een redelijke
termijn in ontvangst te nemen, dan houden wij het recht voor dit verzuim gelijk te stellen met een
annulering van de bestelling. In dat geval kunnen wij u alle annulatiekosten aanrekenen met een
forfaitaire minimumvergoeding van 10% van de aanbevolen verkoopprijs van het materiaal, tenzij u
een regeling treft waardoor wij zonder kosten bevrijd worden van de bestelling.
Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door gebreken aan het materiaal of slecht
uitgevoerde onderhoudsbeurten of herstellingen die niet bij ons gebeurden. Wij zijn niet aansprakelijk
voor lichamelijke of materiële schade die voortvloeit uit het gebruik van het materiaal.

Gebruik van het materiaal
U gebruikt het materiaal als een “goede huisvader”. Dat betekent onder meer dat u :







geen technische wijzigingen aanbrengt aan het materiaal, tenzij u hiervoor vooraf een
schriftelijke toestemming van ons hebt ontvangen;
het materiaal niet gebruikt buiten de door de leverancier opgegeven specificaties, tenzij u
hiervoor vooraf een schriftelijke toestemming van ons hebt ontvangen;
geen reclame aanbrengt op het materiaal, tenzij u hiervoor vooraf een schriftelijke
toestemming van ons hebt ontvangen;
het materiaal niet gebruikt of laat gebruiken voor onwettige doeleinden;
het materiaal niet gebruikt of laat gebruiken voor een gebruik dat afwijkt van het normale
gebruik;
ons onmiddellijk op de hoogte brengt van elk schadegeval.

Wij behouden ons het recht voor om na te gaan of u de bepalingen over het gebruik van het materiaal
correct naleeft. Dat betekent dat wij op elk moment de mogelijkheid moeten krijgen om het materiaal
te inspecteren, ongeacht waar het zicht bevindt en zonder voorafgaande verwittiging. U stemt hiermee
uitdrukkelijk in en verleent hieraan uw volledige medewerking.

Herstelling en onderhoud
Onderhoud en alle herstellingen zitten inbegrepen in de leasingovereenkomst zolang ze door ons
uitgevoerd worden, binnen de beperkingen en met de uitzonderingen zoals verder bepaald.
Volgende kosten zijn NOOIT voor ons :



kosten van herstellingen door een gebrek aan onderhoud omdat de normen van de fabrikant
of onze aanwijzingen niet nageleefd zijn;
kosten van herstellingen als gevolg van ongevallen zoals dryfires;
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kosten van herstellingen veroorzaakt door accessoires;
kosten van herstellingen na gebruik van werktuigen die niet zijn voorgeschreven of niet zijn
toegelaten door de fabrikant van het materiaal;
kosten van herstellingen door nalatigheid of onvoorzichtigheid van de klant;
kosten van herstellingen en onderhoud omdat de verplichtingen van de punten onder “goede
huisvader” niet zijn nageleefd;
alle overige kosten voor gebruik van het materiaal, zoals kosten voor opberging, vervoer, etc.

Bij hoge herstellings- of onderhoudskosten kunnen wij uitzonderlijk het leasecontract onmiddellijk
stopzetten, zonder fout van de klant. U bent in dat geval geen verbrekingsvergoeding verschuldigd.
Heeft het materiaal schade geleden door abnormaal gebruikt of abnormale oorzaak, dan wordt de
oorzaak van het defect of de schade vastgelegd in een verslag, waarin ook de schade wordt begroot.
Dit verslag wordt u bezorgd. Wordt u verantwoordelijk gesteld, dan lichten wij u daarover schriftelijk
in. Aanvaardt u het verslag niet, dan kan u het betwisten. Uw protest is maar ontvankelijk als u :



het indient binnen de 8 werkdagen nadat wij u over het verslag hebben ingelicht;
de vermoedelijke oorzaak van de schade duidelijk uiteenzet en technisch onderbouwt.

Betwist u het verslag op tijd en op een geldige manier, dan zal uw uiteenzetting in overweging
genomen worden zodat eventueel de bepaling van de schade en de begroting ervan kan aangepast
worden. Indien geen overeenkomst gevonden wordt, wordt de fabrikant en/of de invoerder van het
materiaal als expert aangesteld. Partijen komen overeen de beslissing van de expert definitief,
onherroepelijk en zonder mogelijkheid van verhaal te aanvaarden, net als erelonen en kostenstaten
van de expert. Elke partij verleent haar volledige medewerking aan een onderzoek en reageert binnen
de gestelde termijnen, zodat de schade voor beide partijen niet vergroot, bijvoorbeeld doordat het
materiaal langer onbruikbaar wordt.

Geheel of gedeeltelijk tenietgaan van het materiaal
U draagt de risico’s op geheel of gedeeltelijk tenietgaan van het materiaal zelf. Bij gedeeltelijk
tenietgaan vergoedt u de schade integraal aan ons door onder meer de kostprijs van de herstellingen
of vervangingen aan ons (terug) te betalen.
Gaat het materiaal geheel teniet en/of wordt het gestolen ? Dan betaalt u aan ons de openstaande
boekwaarde van het materiaal, vermeerderd met een verbrekingsvergoeding van 5% op de
openstaande boekwaarde en met eventuele kosten.

Eigendomsbepalingen
Bart Geeraerts – Computer, Multimedia & Archery Service is eigenaar van het materiaal. U mag het
materiaal niet vervreemden of bezwaren met rechten ten gunste van anderen, behalve nadat u
hiervoor de schriftelijke toestemming van ons kreeg. Een leaseoverdracht, onderleasing, verhuur of
onderverhuring kan enkel na een schriftelijke toestemming van ons, ongeacht of dit kosteloos of tegen
betaling is.
Dreigen derden de eigendomsrechten op het materiaal van ons te schenden of schenden ze effectief
deze eigendomsrechten, dan brengt u deze derden onmiddellijk op de hoogte van de
eigendomsrechten van Bart Geeraerts – Computer, Multimedia & Archery Services of treft u de nodige
maatregelen om die schending te doen ophouden.
U waarschuwt ons onmiddellijk indien :


het materiaal geheel of gedeeltelijk gestolen, beschadigd of opgeëist wordt;
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het materiaal betrokken is bij een schadegeval dat lichamelijke of materiële schade tot gevolg
heeft;
een derde geheel of gedeeltelijk beslag legt of bezwarende maatregelen treft voor het
materiaal.

Om onze rechten te beschermen kunnen wij alle maatregelen treffen die we nodig achten. De kosten
daarvan zijn voor rekening van de klant, tenzij die maatregelen worden genomen na een fout die
uitsluitend door ons werd begaan.

Teruggave materiaal
Op het einde van de leasing of als het leasecontract verbroken wordt zonder dat u de volledige
eigendom van het materiaal verwerft, geeft u het materiaal en alle toebehoren en documenten die bij
de levering aanwezig waren terug op uw kosten. Geeft u niet al alle toebehoren en documenten terug,
dan bent u aansprakelijk voor alle schade en kosten voor het verlies ervan.
U geeft het materiaal terug binnen de vijf dagen nadat de leasing eindigde of nadat wij het materiaal
terugeisten. Geeft u het materiaal niet op tijd terug, dan kunnen wij het materiaal zonder formaliteit
en met behoud van andere rechten terugnemen, waar het zich ook bevindt. U betaalt hiervoor de
kosten en een schadeloosstelling voor het gebruik van het materiaal in die periode. Deze
schadeloosstelling is gelijk aan het bedrag van de maandelijkse leasevergoeding, waarbij elke
begonnen periode in haar totaliteit verschuldigd is. Deze bepalingen blijven van toepassing tot op de
datum waarop wij het materiaal terugnemen.
U moet het materiaal in goede en nette staat en onbeschadigd inleveren.
Wij kunnen u de kosten aanrekenen van de waardevermindering door :




onzorgvuldig beheer;
schade die niet als normale gebruiksschade en einde contract-schade beoordeeld wordt;
niet-naleving van de voorwaarden eerder vernoemd in deze Algemene Voorwaarden.

U mag zelf aangebrachte toebehoren, uitrusting, etc. verwijderen op voorwaarde dat u het materiaal
hierdoor niet beschadigd. Voor zaken die u niet verwijderde of demonteerde zijn wij geen enkele
schadevergoeding verschuldigd.

Betalingswijze
U betaalt de leasevergoeding en de overige kosten die in het leasecontract overeengekomen zijn en
die volgens deze Algemene Voorwaarden voor uw rekening zijn. De leasevergoeding wordt
maandelijks vooruitbetaald per domiciliering.
Leasebedragen voor een gedeelte van een maand worden pro rato berekend.
Alle andere betalingen die u aan ons verschuldigd bent, betaalt u contant en binnen 14 dagen na
factuurdatum.
In het geval van laattijdige betaling, hebben wij van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling recht op :



de wettelijke verwijlintrest tot op de dag van de integrale betaling;
een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het onbetaalde bedrag.

Dit geldt voor elk bedrag dat u op basis van het leasecontract verschuldigd bent aan ons.
Wij kunnen van u de terugbetaling vorderen van de reële en bewezen kosten door uw verzuim.
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Beëindiging leasecontract
De overeenkomst op basis van deze Algemene Voorwaarden wordt afgesloten voor onbepaalde duur.
Zowel u als wij hebben de mogelijkheid om op ieder ogenblik af te zien van nieuwe leasecontracten in
het kader van deze Algemene Voorwaarden. De toepassing van deze Algemene Voorwaarden eindigt
als het laatste leasecontract is afgelopen.
De rechten en plichten uit leasecontracten die gesloten zijn blijven bestaan tot alle leasecontracten
beëindigd zijn. Dat geldt ook voor de rechten en plichten die voortvloeien uit deze Algemene
Voorwaarden.
Wij kunnen van rechtswege en zonder ingebrekestelling het leasecontract en alle andere
leasecontracten die wij met u sloten met onmiddellijke ingang beëindigen in volgende situaties :












u betaalt twee leasevergoedingen niet op tijd;
u voert één van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden niet uit of leeft ze niet na;
wij oordelen dat uw financiële positie of uw solvabiliteit in het gedrag komt, zodat we vrezen
dat u niet langer in staat bent uw verplichtingen na te komen;
u hebt ons vertrouwen ernstig geschonden, bijvoorbeeld bij fraude of omkoping, of wij stellen
handelingen vast die niet stroken met de wettelijke, fiscale of deontologische voorschriften;
u (natuurlijk persoon) overlijdt;
bij (verzoek om) uitstel van betaling of faillissement, protest of beslag ten uwen laste;
u hebt zich in het buitenland gevestigd;
de eigendomsrechten dreigen geschonden te worden of worden effectief geschonden omdat
derden aanspraak maken op het materiaal;
als een leasecontract opeisbaar of geschorst wordt voor de afgesproken termijn;
als het contract niet kan uitgevoerd worden om een reden die niet aan ons kan worden
toegerekend;
als het materiaal geheel tenietgaat, onder meer bij diefstal, totaal verlies,…

In al deze situaties kunnen wij het materiaal terugnemen of verkopen, waarbij de kosten voor u zijn. U
bent tevens een forfaitaire verbrekingsvergoeding verschuldigd. Deze is definitief vastgelegd op de
openstaande boekwaarde, met een forfaitaire herbeleggingsvergoeding van 5% van dat bedrag, en
wordt verminderd met de waarde (ex. BTW) van het materiaal dat teruggegeven wordt volgens de
bepalingen eerder in deze Algemene Voorwaarden.
U kan één of meerdere bestanddelen van het leasecontract verbreken. In dat geval bent u hiervoor
wel een forfaitaire verbrekingsvergoeding verschuldigd, gelijk aan 15% van de normaal resterende
vergoedingen voor dat bestanddeel.

Overige bepalingen
Wij kunnen alle kosten voor de uitoefening en het behoud van onze rechten ten uwen laste brengen.
U betaalt deze kosten op het eerste verzoek. Voorbeelden zijn kosten voor incasso en gerechtelijke
procedures.
De afstand of wijziging van rechten is alleen mogelijk bij uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst.
Wij voeren alle verbintenissen uit onder de opschortende voorwaarde dat u zelf al uw verbintenissen
vanwege deze of andere overeenkomsten met ons hebt uitgevoerd.
U aanvaard dat wij u per email met ontvangstbevestiging alle kennisgevingen mailen naar het
emailadres dat u ons bezorgde. Op onze beurt aanvaarden wij dat uw kennisgevingen per email met
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ontvangstbevestiging gemaild worden naar info@bartgeeraerts.net, tenzij er anders over bedongen
wordt. Deze emails hebben dezelfde bewijskracht als een onderhandse akte, zoals bepaald in het
Burgerlijk Wetboek. Een ontvangstbevestiging geldt als voldoende bewijs dat de email is afgeleverd.
U erkent en aanvaard dat wij de dossiers elektronisch kunnen bewaren, inclusief onder meer alle
contracten, contractuele documenten en briefwisseling. Bijgevolg kunnen wij het bewijs van eender
welk feit, handeling of verbintenis vanwege deze overeenkomst leveren met een afschrift van het
elektronisch bewaarde origineel, los van de aard of de waarde van het feit, de handeling of verbintenis
én tegenover iedereen. U aanvaardt dat deze afschriften dezelfde bewijskracht hebben als de originele
onderhandse akte uit het Burgerlijk Wetboek. Daarom doet u uitdrukkelijk afstand van het recht om
te eisen dat wij de originele documenten voorleggen.
U erkent dat een gescande handtekening een elektronische handtekening vormt die voldoet aan de
wettelijke vereisten voor toerekenbaarheid, authenticiteit en integriteit van de inhoud van
opdrachten, overeenkomsten en kennisgevingen. U erkent de rechtsgeldigheid van alle opdrachten,
overeenkomsten en kennisgevingen die uzelf of wij ondertekenen met een gescande handtekening.
Deze vormen een geldig en voldoende bewijs van akkoord met het bestaan en de inhoud van de
opdracht, de overeenkomst of de kennisgeving en van het feit dat u daardoor gebonden bent.
Deze overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Bij betwistingen zijn
alleen de rechtbanken van Turnhout bevoegd.
Naast de bepalingen uit het gemene recht, gelden alle rechten die wij uit deze Algemene Voorwaarden
kunnen putten. Wij kunnen deze rechten zo vaak uitoefenen dan wij nodig achten.
Deze Algemene Voorwaarden bevatten het geheel van onze afspraken over de leasing van materiaal.
Ze vervangen dan ook al onze eerdere afspraken en mededelingen.
Wij kunnen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wijzigen. Hiervoor brengen wij u via brief,
email of op andere gepaste wijze op de hoogte en dit twee maanden vóór de wijzigingen van
toepassing zijn. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op de bestaande en nieuwe
leasecontracten.



Aanvaardt u deze wijzigingen ? Dan hoeft u niets te doen, want twee maanden later wordt u
geacht de wijzigingen automatisch aanvaard te hebben.
Aanvaardt u deze wijzigingen niet ? Dan laat u in een aangetekende brief weten dat u de
overeenkomst opzegt binnen de twee maanden na de brief of email van ons, dus voordat de
wijzigingen van toepassing zijn. De rechten en plichten van de oorspronkelijke Algemene
Voorwaarden én van de leasecontracten, gesloten voordat de overeenkomst beëindigd is,
blijven bestaan tot alle leasecontracten beëindigd zijn.

U verklaart dat u de leasing bent aangegaan op eigen initiatief en verantwoordelijkheid en dat u op de
hoogte bent van de (para)fiscale en juridische gevolgen en risico’s ervan. U ontslaat ons van elke
aansprakelijkheid voor schade die hieruit voortvloeit.
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