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Algemene Voorwaarden EEZEE Lease 

Voor zover schriftelijk niet anders overeengekomen is, 
gelden voor de Lease- overeenkomst de volgende 
Algemene Voorwaarden. 

Artikel 1 Lease-overeenkomst/Object/financiering 

1. EEZEE Lease BV, statutair gevestigd te Utrecht, 
handelsregister nummer 63144972, hierna: “EEZEE 
Lease”, en lessee, hierna: “Lessee”, sluiten een lease-
overeenkomst, hierna: “de Lease-overeenkomst” op grond 
waarvan EEZEE Lease aan Lessee het in de Lease-
overeenkomst gespecificeerde object, hierna: "het Object, 
voor een bepaald fiancieringsbedrag, hierna “het 
Financieringsbedrag” vanaf een bepaalde datum, hierna: 
“de Ingangsdatum” voor de overeengekomen onopzegbare 
periode, hierna: “de Leaseperiode”, en tegen de 
overeengekomen periodieke betalingen, hierna: “de 
Leasetermijn” financiert en door vestiging van een bezitloos 
pandrecht op het Object, in gebruik ter beschikking laat aan 
Lessee. 

2. Door ondertekening van de Lease-overeenkomst 
verstrekt Lessee aan EEZEE Lease, tot meedere zekerheid 
voor al hetgeen EEZEE Lease van Lessee uit welken 
hoofde ook, te vorderen heeft of zal hebben, een eerste recht 
van pand op het Object, welk pandrecht door EEZEE Lease 
wordt aanvaard, en verklaart Lessee dat het Object hem 
toebehoort, dat hij tot het verpanden ervan bevoegd is en 
dat op het Object geen beslag is gelegd en geen ander 
pandrecht dan ten behoeve van EEZEE Lease of een recht 
van vruchtgebruik of een retentierecht rust. 

3. De financiering van het Object strekt zich niet verder uit 
dan de netto (gefacturee- de) waarde van het Object. Met 
het Object samenhangende belastingen (zoals BTW) en 
kosten worden niet in de financiering betrokken. 4. Indien 
het Object een gekentekend voertuig betreft, zal Lessee er 
zorg voor dragen dat EEZE Lease in het bezit wordt gesteld 
van de 9-cijferige tenaamstellings- code. EEZEE Lease 
behoudt zich het recht voor om een verstrekkings- 
voorbehoud voor de tenaamstellingscode toe te passen. 

Artikel 2 Aanbieding 

1. Voorafgaand aan de Lease-overeenkomst kan EEZEE 
Lease aan Lessee bevestigen dat zij bereid is om met Lessee 
ter zake van een nader genoemd Object voor een bepaald 
Financieringsbedrag een Lease-overeenkomst te sluiten 
voor een nader genoemde Leaseperiode, hierna: “de 
Aanbieding”. 

2. De Aanbieding vervalt van rechtswege 3 maanden na 

dagtekening óf indien EEZEE Lease BV tijdens de 
geldigheidsduur van een Aanbieding aan Lessee een nieuwe 
Aanbieding geeft voor hetzelfde Object. 3. Indien EEZEE 
Lease tijdens de geldigheidsduur van een Aanbieding een 
andere Aanbieding aan Lessee geeft voor andere Objecten, 
is EEZEE Lease gerechtigd de oude Aanbieding in te 
trekken. 

4. Op de Aanbieding zijn de onderhavige Algemene 
Voorwaarden EEZEE Lease van overeenkomstige 
toepassing. 

Artikel 3 Werking van het pandrecht 

1. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van 
EEZEE Lease is Lessee niet bevoegd het Object of een 
gedeelte daarvan te vervangen, te vervreemden of te 
bezwaren. Lessee geeft hierbij, reeds nu voor alsdan, aan 
EEZEE Lease in eerste pand ieder object dat bij vervanging 
van een Object aan Lessee zal toebehoren. Het in dit artikel 
bedoelde object wordt in de Lease-overeenkomst tevens 
geacht te zijn begrepen onder het begrip: "Object". 

2. Wordt anders dan tegen contante betaling verkocht, dan 
is Lessee gehouden alle vorderingen uit hoofde van de 
transactie met betrekking tot het Object in eerste pand te 
geven aan EEZEE Lease en/of de wissels of andere 
handelspapieren aan EEZEE Lease geëndosseerd, ten titel 
van verpanding aan haar te overhandigen. Het is Lessee 
verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van EEZEE Lease over deze vorderingen anders te 
beschikken. 

Artikel 4 Afstand van pandrecht 

EEZEE Lease is (desgevorderd) slechts gehouden een 
schriftelijke verklaring houdende afstand van het pandrecht 
af te geven, indien EEZEE Lease naar haar oordeel van 
Lessee niets meer te vorderen heeft en alle relaties tussen 
haar en Lessee zijn beëindigd. EEEZEE Lease is wel steeds 
zelfstandig gerechtigd eenzijdig van haar pandrecht(en) af 
te zien. 

Artikel 5 Gebruik 

1. Lessee is gehouden het Object in de uitoefening van zijn 
bedrijf of beroep en naar haar aard en bestemming te 
gebruiken. Lessee zal het Object niet buiten Nederland 
brengen zonder toestemming van EEZEE Lease, tenzij het 
een Object betreft dat niet bestemd is om op een vaste 
plaats gebruikt te worden. 

2. Lessee is voorts verplicht het Object goed te 
onderhouden en een beschadigd, versleten, verouderd of 
onbruikbaar geworden Object of onderdelen hiervan, door 
(een) nieuw(e) te (doen) vervangen. Lessee zal ten aanzien 
van het Object generlei handeling mogen verrichten of 
nalaten, waardoor de belangen van EEZEE Lease zouden 
kunnen worden geschaad. 

3. Ingeval mocht blijken, ter beoordeling van EEZEE 



Lease, dat Lessee tekort is geschoten in de nakoming van de 
in dit artikel bedoelde verplichtingen, komt aan EEZEE 
Lease het recht toe om ten laste van Lessee te doen wat 
Lessee had behoren te doen, onverminderd de overige 
rechten van EEZEE Lease. 

Artikel 6 Toegang 

Lessee is gehouden te allen tijde aan de door EEZEE Lease 
aan te wijzen persoon/personen terstond toegang te 
verschaffen tot het perceel (de percelen) waarin of waarop 
zich het Object bevindt, opdat EEZEE Lease zich kan 
vergewissen van de staat waarin het Object verkeert. 

Artikel 7 Vuistpand 

Lessee is verplicht het Object op eerste vordering van 
EEZEE Lease, terstond, naar de keuze van EEZEE Lease, te 
brengen in de macht van EEZEE Lease of in die van een 
door EEZEE Lease aan te wijzen derde en hem of EEZEE 
Lease desgevorderd toegang te verschaffen, conform artikel 
6. 

Artikel 8 Mededelingsplicht 

1. Lessee verbindt zich EEZEE Lease steeds en terstond in 
kennis te stellen van al hetgeen voor EEZEE Lease van 
belang kan zijn met betrekking tot het Object en/of Lessee, 
zoals: vordering tot afgifte, beslag, het bestaan/ontstaan van 
een retentierecht, of elk ander beperkt (zakelijk) recht, 
aanvraag tot faillissement, sursé- ance van betaling, 
ontbinding, onder bewindstelling c.q. onder curatelestelling, 
enz.. 

2. Lessee is tevens verplicht een ieder die afgifte van het 
Object vordert, zoals de faillissementscurator, de 
bewindvoerder, de beslagleggende deurwaarder, de curator 
of retentor, terstond mededeling te doen van het bestaan van 
het pandrecht van EEZEE Lease, bij gebreke waarvan 
EEZEE Lease gerechtigd is deze mededeling zelfstandig te 
doen. 

3. In het bijzonder is Lessee verplicht, indien hij gehouden 
is om aan het desbetref- fende uitvoeringsorgaan mede te 
delen dat hij niet tot betaling van premie- of belas- 
tingschuld in staat is, EEZEE Lease voorafgaand van deze 
onmogelijkheid in kennis te stellen. 

Artikel 9 Verzekering 

1. Lessee is gehouden, voor zover zulks nog niet mocht zijn 
geschied, het Object onverwijld ten genoege van EEZEE 
Lease tegen de gebruikelijke risico ́s te verzekeren en 
verzekerd te houden. 2. Op eerste verzoek van EEZEE 
Lease zal Lessee haar de polis(sen) van de desbetreffende 
verzekering(en) en betaalbewijzen terzake ter inzage 
verstrekken. Indien Lessee nalaat aan dit verzoek te 
voldoen, zal EEZEE Lease het recht hebben het Object, 
zonodig op eigen naam maar voor rekening van Lessee, te 
verzekeren. 

3. EEZEE Lease is bevoegd een aantekening van het 
pandrecht op de polis(sen) van de betreffende 
verzekering(en) te doen plaatsen. EEZEE Lease is 
gerechtigd ter zake van alle schadeuitkeringen in- en buiten 
rechte nakoming te eisen, schikkingen te treffen, 
vorderingen te innen en daarvoor kwijting te verlenen. 

Artikel 10 Betaling 

1. Lessee zal de door hem aan EEZEE Lease verschuldigde 
bedragen uit hoofde van de Lease-overeenkomst steeds stipt 
en zonder korting of verrekening voldoen. Lessee kan zijn 
in de Lease-overeenkomst bedongen verplichtingen nimmer 
opschorten, ook niet door betwisting van het verschuldigde. 

2. Een door EEZEE Lease getekend uittreksel uit haar 
boeken strekt tot volledig bewijs van de vordering van 
EEZEE Lease op Lessee, behoudens tegenbewijs. 

Artikel 11 Vertragingsvergoeding 

Onverminderd het in artikel 14 bepaalde is Lessee, ingeval 
hij enig door hem op grond van de Lease-overeenkomst 
verschuldigd bedrag niet op tijd betaalt, over dat bedrag een 
vertragingsvergoeding verschuldigd van 1,5% per maand 
tot de dag waarop het wordt voldaan, waarbij een gedeelte 
van een maand voor een gehele maand wordt gerekend. 

Artikel 12 Kosten 

1. Alle kosten door EEZEE Lease gemaakt ter uitoefening 
en behoud van haar rechten, waaronder gerechtelijke en 
buitengerechtelijke kosten, zullen door Lessee op eerste 
verzoek aan EEZEE Lease worden voldaan. 2. Bij de 
incasso van geldvorderingen worden de buitengerechtelijke 
kosten gefixeerd op het degressieve incassotarief van de 
Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van 
EUR 500,= (exclusief BTW), en onverminderd het recht 
van EEZEE Lease om de daadwerkelijk gemaakte kosten 
(indien hoger) te vorderen. 

3. Voor rekening van Lessee komen tevens alle met de 
uitvoering van de Lease- overeenkomst verband houdende 
kosten, waaronder belastingen, heffingen en/of 
registratiekosten alsmede eventuele door de banken in 
rekening gebrachte kosten van betalingsverkeer. 

Artikel 13 Tussentijdse beëindiging 

Het is Lessee toegestaan de Lease-overeenkomst door 
voortijdige aflossing van de financiering tussentijd te 
beëindigen. In dat geval zal Lessee, naast de reeds vervallen 
Leasetermijnen en eventuele opgekomen rente en kosten, de 
contante waarde van de nog niet verschenen Leasetermijnen 
zijn verschuldigd. 

Deze contante waarde zal worden berekend op basis van de 
in de Lease-overeen- komst gehanteerde contractrente 
verminderd met 3% of, indien lager, de marktrente welke 
geldt voor de duur van de resterende Leaseperiode. 



Artikel 14 Vervroegde opeisbaarheid 

1. Indien: 

a. Lessee in verzuim blijft met de betaling van enig door hem 
verschuldigd bedrag  uit hoofde van de Lease-overeenkomst 
en Lessee na een schriftelijke aanmaning daartoe van 
EEZEE Lease, dit verzuim niet binnen veertien dagen heeft 
hersteld;  

b. Lessee enige andere bepaling van de Lease-overeenkomst 
niet nakomt, c.q. daarmee in strijd handelt;  

c. Lessee zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
EEZEE Lease de vennootschapsrechtelijke structuur van 
zijn bedrijf wil wijzigen;  

d. Lessee, al dan niet gedwongen, tot liquidatie, gehele of 
gedeeltelijke staking, verplaatsing buiten Nederland of 
verkoop van zijn bedrijf besluit, danwel - indien Lessee een 
natuurlijk persoon is - wanneer Lessee overlijdt, onder 
curatele wordt gesteld of zijn veroordeling tot hechtenis of 
gevangenisstraf wordt uitgesproken;  

e. Lessee van rechtswege het beheer over zijn vermogen 
geheel of gedeeltelijk verliest, of een voor de uitoefening 
van zijn beroep of bedrijf noodzakelijke vergunning of 
inschrijving wordt ingetrokken;  

f. op het geheel of op een gedeelte van Lessee's zaken en/of 
vermogens-rechten beslag wordt gelegd, al dan niet op het 
onderhavige Object, dan wel indien het Object van 
overheidswege worden gevorderd;  

g. Lessee boedelafstand doet, enigerlei regeling met 
crediteuren treft, of opeisbare vorderingen van derden 
onbetaald laat, ofwel, dóór dan wel voor hem surséance van 
betaling of faillissement wordt aangevraagd;  

h. de door Lessee gestelde zekerheden, naar het oordeel van 
EEZEE Lease, niet meer voldoende zijn en Lessee niet 
binnen één maand na aanzegging door EEZEE Lease, tot 
haar genoegen andere persoonlijke of zakelijke zekerheden 
stelt, of laat stellen;  

i. Client voor, of bij het aangaan van de Lease-overeenkomst, 
onjuiste of onvolledige opgave(-n) of inlichting(-en) heeft 
verstrekt, of heeft laten verstrekken, of Lessee hem bekende 
feiten of omstandigheden heeft verzwegen, voorzover 
bedoelde onjuistheid, onvolledigheid of verzwijging van 
dien aard is, dat EEZEE Lease de Lease-overeenkomst niet 
of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten, 
indien EEZEE Lease de ware stand van zaken had gekend;  

j. zich omstandigheden aan de zijde van Lessee voordoen, 
welke naar het oordeel van EEZEE Lease een 
aanmerkelijke verzwaring van haar risico met zich 
meebrengen enlof de normale afwikkeling van de Lease-
overeen-komst kunnen belemmeren;  

 

 

k. het Object is tenietgegaan, verloren of ontvreemd, danwel 
zodanig is beschadigd dat het Object naar het oordeel van 
de door de assuradeuren benoemde expert niet herstelbaar 
is, is EEZEE Lease gerechtigd om alle overeengekomen 
Leasetermijnen, zowel de reeds vervallen en nog niet 
betaalde Leasetermijnen, eventueel vermeerderd met een 
vertragingsvergoeding conform artikel 11 en kosten 
conform artikel 12, als de nog niet vervallen Leasetermijnen 
in hun geheel en onmiddellijk opeisbaar te verklaren, 
zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling zal zijn 
vereist. 

2. Indien er sprake is van een omstandigheid als beschreven 
in lid 1.k. van dit artikel zal EEZEE Lease het door de 
assuradeuren aan EEZEE Lease uit te keren bedrag in 
mindering brengen op het op grond van lid 1 van dit artikel 
door Lessee verschuldigde bedrag. Indien de door EEZEE 
Lease van de assuradeuren ontvangen uitkering hoger 
mocht zijn dan het door Lessee aan EEZEE Lease 
verschuldigde bedrag, zal EEZEE Lease het meerdere aan 
Lessee doen toekomen. 

3. Lessee is gehouden EEZEE Lease terstond te melden, 
wanneer zich één of meer van de in lid 1 van dit artikel 
genoemde omstandigheden voordoen. 

Artikel 15 Verzuim en verkoop 

Indien Lessee in verzuim is jegens EEZEE Lease, is EEZEE 
Lease bevoegd het Object te (doen) verkopen en zich uit de 
opbrengst te voldoen. 

Artikel 16 Uitoefening pandrecht 

1. EEZE Lease is niet gehouden aan Lessee, of aan degene 
die op een of meer Objecten een pandrecht of recht van 
vruchtgebruik heeft gevestigd, of daarop beslag heeft 
gelegd, mededeling te doen van de wijze waarop, de plaats 
waar en de termijn waarbinnen de verkoop zal plaatsvinden. 
Evenmin is EEZEE Lease gehouden mededeling te doen 
van de verkoop zelve. 

2. Lessee doet hierbij afstand van zijn bevoegdheid aan de 
President van de Rechtbank te verzoeken om te bepalen dat 
het Object zal worden verkocht op een van art. 3:250 van 
het Burgerlijk Wetboek (BW) afwijkende wijze. 

Artikel 17 Opbrengst pand 

Na voldoening van de kosten van executie, zal EEZEE 
Lease de netto-opbrengst van het Object verrekenen met 
hetgeen zij van Lessee te vorderen heeft. EEZEE Lease zal 
een overschot, voorzover dit rechtens toekomt aan Lessee, 
te zijner beschikking houden totdat alle relaties tussen 
Lessee en EEZEE Lease zijn beëindigd. Lessee geeft hierbij 
deze vordering op EEZEE Lease reeds nu voor alsdan in 
éérste pand tot zekerheid voor al hetgeen EEZEE Lease nog 
te eniger tijd van Lessee te vorderen mocht hebben, welk 
pandrecht hierbij door EEZEE Lease wordt aanvaard. 

 



Artikel 18 Adreswijziging 

Lessee is verplicht EEZEE Lease terstond schriftelijk 
mededeling te doen van elke adreswijziging zijnerzijds. 
EEZEE Lease zal het door Lessee vóór, of bij het aangaan 
van de Lease-overeenkomst opgegeven adres, mogen 
blijven beschouwen als correct adres van Lessee, totdat aan 
EEZEE Lease schriftelijk en per aangetekende post een 
nieuw adres is medegedeeld. 

Artikel 19 BTW 

Alle door EEZEE Lease gehanteerde bedragen en tarieven 
zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.  

Artikel 20 Informatieverstrekking ���1. Door ondertekening 
van de Lease-overeenkomst verklaart de Lessee ervan op de 
hoogte te zijn en ermee in te stemmen, dat EEZEE Lease: 

a. de Lease-overeenkomst, alsmede het betalingsverloop, 
voor zover van toepassing, zal melden aan het Bureau 
Krediet Registratie; 

b. de persoonsgegevens van de Lessee en eventuele andere 
gegevens van de Lessee verwerkt voor het aangaan en het 
uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot financiële 
diensten en het beheren van de relaties die daaruit 
voortvloeien, met inbegrip van het voorkomen en bestrijden 
van fraude en het uitvoeren van activiteiten die gericht zijn 
op het vergroten van het klantenbestand van EEZEE Lease; 

c. de persoons- en andere gegevens van de Lessee met het 
oog op het voorgaande, voor administratieve doeleinden, 
alsook ter bevordering van de efficiency van de 
bedrijfsvoering van EEZEE Lease, ter beschikking stelt aan 
derden binnen en buiten de groep van vennootschappen als 
bedoeld in artikel 2:24b BW waartoe EEZEE Lease 

behoort, zowel binnen als buiten Nederland, met 
inachtneming van het bepaalde in de toepasselijke wet- en 
regelgeving; 

d. al dan niet van de Lessee ontvangen (vertrouwelijke) 
informatie ter beschikking stelt aan derden binnen en buiten 
de groep van vennootschappen als bedoeld in artikel 2:24b 
BW waartoe EEZEE Lease behoort, zowel binnen als 
buiten Nederland, te verstrekken, met inachtneming van het 
bepaalde in de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Artikel 21 Werkingsomvang 

1. Lessee en EEZEE Lease verklaren dat uitsluitend deze 
Algemene Voorwaarden tussen hen van toepassing zullen 
zijn met betrekking tot de invulling en uitvoering van de 
Lease-overeenkomst. Afspraken, welke afwijken van de 
Lease- overeenkomst en deze voorwaarden, zijn niet 
bindend, tenzij deze nadrukkelijk door EEZEE Lease 
schriftelijk zijn bevestigd. 

2. Indien onder Lessee meer dan één natuurlijke en/of 
rechtspersoon tezamen wordt verstaan, zal de 
kwijtschelding van de schuld aan één van die hoofdelijke 
medeschuldenaren, dan wel ontslag aan hem van zijn 
verplichtingen, geenszins de overblijvende schuldenaren 
van hun verplichtingen jegens EEZEE Lease bevrijden. 

Artikel 22 Rechtskeuze/bevoegde rechter 

1. Op de Lease-overeenkomst is Nederlands recht van 
toepassing. 2. Voor eventuele rechtsgeschillen is de 
bevoegde rechter te Utrecht bij uitsluiting competent, 
onverminderd het recht van EEZEE Lease een rechtsgeschil 
aanhangig te maken bij de rechtbank in het arrondissement 
waarin Lessee is gevestigd. 
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