
	  
	  
EEZEE	  Lease	  BV	  
Daendelsstraat	  27,	  3531	  GB	  Utrecht	  
	  
Aanvullende	  voorwaarden	  
	  
1. Alle	  betalingen	  aan	  EEZEE	  Lease	  zullen	  geschieden	  zonder	  verrekening,	  opschorting	  of	  enig	  ander.	  
2. EEZEE	  Lease	  blijft	  eigenaar	  van	  de	  apparatuur	  gedurende	  de	  	  gehele	  looptijd	  van	  deze	  overeenkomst.	  
3. Het	  is	  aan	  de	  Lessee	  niet	  toegestaan	  om	  de	  eigendom	  van	  de	  apparatuur	  over	  te	  dragen	  ,	  te	  verpanden	  of	  

anderszins	  te	  vervreemden	  of	  bezwaren.	  De	  	  Lessee	  	  is	  verplicht	  tegenover	  derden,	  zoals	  beslag	  leggende	  
schuldeisers,	  te	  doen	  blijken	  van	  het	  eigendomsrecht	  van	  EEZEE	  Lease	  op	  de	  apparatuur.	  

4. Vanaf	  het	  moment	  van	  afgifte	  	  van	  de	  apparatuur	  aan	  de	  Lessee	  is	  deze	  geheel	  voor	  risico	  van	  de	  Lessee.	  
De	  Lessee	  zal	  de	  	  zaken	  behoorlijk	  dienen	  te	  onderhouden.	  Kosten	  voortvloeiend	  uit	  nalatigheid	  zijn	  voor	  
rekening	  van	  de	  Lessee.	  

5. Alle	  onkosten,	  belastingen,	  heffingen	  en	  dergelijke	  ,	  waaronder	  begrepen	  de	  omzetbelasting	  welke	  uit	  
deze	  gebruikersovereenkomst,	  het	  bezit	  en	  het	  gebruik	  van	  de	  apparatuur	  voortvloeit,	  zijn	  voor	  rekening	  
van	  de	  Lessee.	  

6. Wanneer	  de	  Lessee	  niet	  tijdig	  voldoet	  aan	  zijn	  betalingsverplichting	  is	  de	  Lessee	  over	  het	  achterstallige	  
bedrag	  de	  wettelijke	  (handels)	  rente	  verschuldigd	  vanaf	  de	  dag	  waarop	  	  Lessee	  in	  gebreke	  is	  tot	  en	  met	  de	  
dag	  der	  betaling,	  één	  en	  ander	  te	  vermeerderen	  met	  eventuele	  buitengerechtelijke	  incassokosten	  van	  15%	  
van	  de	  vervallen	  hoofdsom	  met	  een	  minimum	  van	  €	  500,-‐	  en	  onverminderd	  het	  recht	  van	  EEZEE	  Lease	  om	  
de	  daadwerkelijk	  gemaakte	  kosten	  (indien	  hoger)	  te	  vorderen.	  

7. Totdat	  de	  Lessee	  aan	  haar	  verplichtingen	  uit	  hoofde	  van	  deze	  overeenkomst	  heeft	  voldaan	  en	  de	  
eigendomsoverdracht	  conform	  Leaseovereenkomst	  heeft	  plaatsgevonden,	  behoudt	  EEZEE	  Lease	  zich	  de	  
eigendom	  van	  de	  apparatuur	  voor.	  

8. De	  Lessee	  is	  verplicht	  om	  de	  apparatuur	  te	  verzekeren	  voor	  de	  te	  betalen	  	  prijs	  per	  maand	  vermenigvuldigd	  
met	  het	  aantal	  maandtermijnen.	  

9. In	  aanvulling	  op	  de	  algemene	  	  voorwaarden	  zal	  EEZEE	  Lease	  in	  de	  navolgende	  gevallen	  gerechtigd	  zijn	  deze	  
overeenkomst	  te	  ontbinden,	  	  in	  welk	  geval	  de	  Lessee	  verplicht	  is	  de	  zaken	  onverwijld	  ter	  beschikking	  van	  
EEZEE	  Lease	  te	  stellen	  en	  EEZEE	  Lease	  gerechtigd	  is	  de	  zaken	  tot	  zicht	  te	  nemen,	  onder	  meer	  door	  betreding	  
van	  de	  ruimte	  waarin	  de	  apparatuur	  zich	  bevindt,	  zulks	  onverminderd	  de	  mogelijkheden	  die	  de	  wet	  EEZEE	  
Lease	  voor	  het	  overige	  biedt:	  
	  
a. Indien	  de	  Lessee	  in	  gebreke	  blijft	  in	  het	  betalen	  van	  één	  of	  meerdere	  betalingsverplichtingen	  ingevolge	  

deze	  overeenkomst;	  
b. Indien	  de	  Lessee	  enige	  uit	  kracht	  der	  wet	  of	  van	  deze	  overeenkomst	  op	  hem	  rustende	  verplichtingen	  

niet	  nakomt;	  
c. Indien	  de	  Lessee	  handelt	  in	  strijd	  met	  enige	  andere	  op	  hem	  rustende	  verplichting;	  
d. Indien	  de	  Lessee	  in	  staat	  van	  faillissement	  	  wordt	  verklaard	  c.q.	  in	  staat	  van	  surseance	  komt	  te	  verkeren	  

c.q.	  daartoe	  een	  verzoek	  wordt	  ingediend;	  
e. Indien	  beslag	  op	  het	  geheel	  of	  een	  gedeelte	  van	  het	  vermogen	  van	  de	  lessee	  of	  op	  de	  apparatuur	  wordt	  

gelegd;	  
f. Indien	  het	  gekochte	  verloren	  mocht	  gaan,	  door	  welke	  oorzaak	  ook,	  diefstal	  en	  verduistering	  daaronder	  

begrepen.	  
	  

10. In	  geval	  van	  ontbinding	  is	  de	  Lessee	  tevens	  schadevergoeding	  verschuldigd,	  die	  in	  ieder	  geval	  bestaat	  uit	  
betaling	  van	  de	  openstaande	  of	  nog	  te	  vervallen	  leasetermijnen,	  onverminderd	  de	  overige	  aanspraken	  uit	  de	  
wet.	  

11. Op	  deze	  overeenkomst	  is	  Nederlands	  recht	  van	  toepassing.	  
12. Alle	  geschillen	  die	  tussen	  partijen	  mochten	  ontstaan	  naar	  aanleiding	  van	  de	  onderhavige	  overeenkomst,	  dan	  

wel	  van	  nadere	  overeenkomsten	  die	  daarvan	  het	  gevolg	  mochten	  zijn,	  	  zullen	  bij	  uitsluiting	  worden	  beslecht	  
door	  de	  bevoegde	  rechter	  in	  het	  arrondissement	  waar	  EEZEE	  Lease	  is	  gevestigd.	  

13. Wij	  behouden	  ons	  het	  recht	  voor	  genoemde	  betalingscondities	  te	  wijzigen,	  indien	  kredietinformatie	  daartoe	  
aanleiding	  geeft.	  

	  
www.eezeelease.nl	  -‐	  info@eezeelease.nl	  -‐	  KvK	  te	  Utrecht	  nr.	  63144972	  -‐	  ING	  Bank	  nr.	  NL12INGB0006860905	  -‐	  BTW	  nr.	  NL855111628B01	  
Al	  onze	  leveringen	  en	  diensten	  geschieden	  uitsluitend	  volgens	  onze	  algemene	  voorwaarden,	  depeponeerd	  bij	  de	  de	  KvK	  te	  Utrecht.	  


