Algemene Voorwaarden Autogeld Lease B.V.
1.

Definities

In deze algemene voorwaarden van Autogeld Lease B.V. (“Autogeld Lease”) worden onder meer de
navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en
termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.
Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden van Autogeld Lease d.d.
18 januari 2021.
Autogeld Lease:
Autogeld Lease B.V.
Postadres
Telefoon
Fax
Email
Website
Kamer van Koophandel

- Postbus 1222, 3800 BE Amersfoort
- 030-6880061
- 030-8700271
- info@autogeld.nl
- www.autogeld.nl
- 74721437

Opdrachtgever: de partij die Autogeld Lease de opdracht heeft verstrekt om hem/haar te adviseren,
dan wel ten behoeve van hem/haar te bemiddelen, dan wel hem/haar financiering te verstrekken, in
het kader van enige financial of operational lease en/of enige aankoop en/of enige verkoop in de
automotive branche.
Leverancier: de partij die de financiering van het relevante voertuig (anders dan Autogeld Lease)
verstrekt en/of het relevante voertuig levert aan Opdrachtgever als gevolg van advies en/of
bemiddeling van Autogeld Lease.
2.

Toepasselijkheid

2.1.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen,
overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen Autogeld Lease en Opdrachtgever, de
daaruit voortvloeiende verplichtingen en de daarmee samenhangende werkzaamheden,
ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst
geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2.

Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever, dan wel van
derden ten behoeve van Opdrachtgever, wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door
Autogeld Lease, tenzij deze door Autogeld Lease uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3.

Aard van dienstverlening

3.1.

Autogeld Lease is een onafhankelijke intermediair op het gebied van financial lease en
operational lease in de automotive branche. Tevens adviseert en bemiddelt Autogeld Lease bij
de aankoop en inkoop binnen de automotive branche. De dienstverlening van Autogeld Lease
bestaat aldus uit adviseren, bemiddelen en financieren.

3.2.

Indien Autogeld Lease uit eigen beheer financiert, worden hiervoor separate contracten en/of
aanvullende voorwaarden opgesteld. Indien Autogeld Lease verzocht wordt door
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Opdrachtgever om extra of aanvullende werkzaamheden te verrichten, zullen deze extra of
aanvullende werkzaamheden apart gefactureerd worden.
3.3.

Autogeld Lease bepaalt de wijze van uitvoering van de diensten en welke personen de diensten
zullen uitvoeren. Autogeld Lease heeft ook het recht bepaalde werkzaamheden door derden te
laten uitvoeren.

3.4.

Indien er termijnen zijn verstrekt door Autogeld Lease, dan zijn die termijnen slechts indicatief.
Een termijn is alleen een fatale termijn indien dat expliciet schriftelijk is overeengekomen.

3.5.

Door Autogeld Lease in het kader van een advies aan Opdrachtgever genoemde prijzen en
specificaties van een Leverancier zijn slechts indicatief. Daaraan kunnen geen rechten worden
ontleend. Voor afwijkingen is Autogeld Lease niet aansprakelijkheid.

3.6.

Voor het aangaan van een overeenkomst met een Leverancier gaat de Opdrachtgever akkoord
met de relevante voorwaarden van de betreffende Leverancier, zoals weergegeven in de
aanbieding van en/of de overeenkomst met de Leverancier.

3.7.

De door Opdrachtgever aan Autogeld Lease in het kader van advisering, bemiddeling en/of
financiering verschuldigde vergoeding(en) wordt/worden schriftelijk vastgesteld.

3.8.

Opdrachtgever dient zelf na te gaan wat de eventuele fiscale gevolgen zijn van het aangaan van
een leaseovereenkomst en/of een koop- of verkoopovereenkomst en/of het rijden van een
leaseauto. Autogeld Lease is in geen geval aansprakelijk voor fiscale gevolgen daarvan.

4.

Verantwoordelijkheid ingeval van bemiddeling bij of advisering over aankoop, verkoop en/of
lease van voertuigen

4.1.

Autogeld Lease treedt nimmer op als verkoper van een voertuig. Autogeld Lease is dan ook
nimmer verantwoordelijk voor de aanbieding van en/of de overeenkomst aangeboden door de
Leverancier, noch voor het gebruik, de kwaliteit of de geschiktheid van een door Opdrachtgever
gekocht/verkocht voertuig.

4.2.

De tweede zin van het voorgaande lid geldt tevens ten aanzien van een door Opdrachtgever
uitgekozen leaseauto.

4.3.

Autogeld Lease geeft geen garanties ten aanzien van enig door Opdrachtgever gekocht/verkocht
voertuig en/of uitgekozen leaseauto en Opdrachtgever is ermee bekend dat de Leverancier die
met Opdrachtgever een overeenkomst sluit als enige verantwoordelijk is voor die overeenkomst
en/of de uitvoering daarvan. Klachten en/of aanspraken in dat verband dienen gericht te
worden aan de betreffende Leverancier of een door deze aangewezen derde.

5.

Inspanningsverplichting

5.1.

Op Autogeld Lease rust een inspanningsverplichting die in overeenstemming is met de aard van
de dienstverlening van Autogeld Lease. Autogeld Lease staat nimmer in voor het bereiken van
enig resultaat en kan daar dan ook niet op aangesproken worden.

5.2.

Het kan echter (onverhoopt) voorkomen dat Opdrachtgever niet volledig tevreden is over de
dienstverlening van Autogeld Lease. Voor vragen en/of opmerkingen omtrent de
dienstverlening van Autogeld Lease dient een mail gestuurd te worden naar info@autogeld.nl.
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6.

Betaling en incassokosten

6.1.

Betaling van de facturen van Autogeld Lease dient te geschieden binnen 5 werkdagen na
factuurdatum op een door Autogeld Lease aan te geven wijze, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Autogeld Lease is gerechtigd om ook periodiek te factureren.

6.2.

Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever
direct, van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist.
De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke handelsrente.
De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever
in verzuim is komen te verkeren tot het moment van voldoening van het volledige verschuldigde
bedrag.

6.3.

Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Autogeld Lease
verschuldigde bedrag. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de
betalingsverplichting niet op.

6.4.

Indien Opdrachtgever in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten worden berekend conform de staffel van de Wet normering
buitengerechtelijke Incassokosten (BIK). De eventuele gemaakte gerechtelijke en
executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtgever is over de
verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

7.

Annuleringskosten bij intrekking aanvraag tot advisering of bemiddeling bij lease en/of aanen/of verkoop

7.1.

Indien Autogeld Lease, een mondelinge of schriftelijke aanvraag (waaronder per email en/of
app) heeft ontvangen van Opdrachtgever voor het verrichten van werkzaamheden die zien op
advisering over en/of bemiddeling bij financial en/of operational lease van een voertuig, is
Opdrachtgever ingeval van intrekking van een dergelijke aanvraag, annuleringskosten
verschuldigd aan Autogeld Lease. Deze annuleringskosten bestaan uit (i) een vast bedrag van
€ 495,- ex btw, ongeacht of er op dat moment al werkzaamheden zijn verricht, en (ii) een bedrag
van € 150,- ex btw per uur voor eventuele tot de intrekking van de aanvraag uitgevoerde
werkzaamheden.

7.2.

Indien Autogeld Lease een mondelinge of schriftelijke aanvraag (waaronder per email en/of app)
heeft ontvangen van Opdrachtgever voor het verrichten van werkzaamheden die zien op
advisering over en/of bemiddeling bij de in- en/of verkoop van een voertuig is Opdrachtgever
ook ingeval van intrekking van een dergelijke aanvraag, annuleringskosten verschuldigd aan
Autogeld Lease. Deze annuleringskosten bestaan uit (i) een vast bedrag van € 495,- ex btw,
ongeacht of er op dat moment werkzaamheden zijn verricht, en (ii) een bedrag gelijk aan 20%
van de in- en/of verkoopwaarde van het desbetreffende voertuig, voor zover er tot de intrekking
van de aanvraag werkzaamheden zijn uitgevoerd, ongeacht wat de omvang van die
werkzaamheden is.

8.

Privacy

8.1.

Voor de werkzaamheden die Autogeld Lease ten behoeve van Opdrachtgever uitvoert (op basis
van een overeenkomst van opdracht) is het noodzakelijk dat persoonsgegevens, zoals contact3

en identificatiegegevens, bij Opdrachtgever worden opgevraagd en dat deze verwerkt worden
in de administratie en/of advies- en offerteprogramma’s van Autogeld Lease. Bij het aangaan
van de dienstverlening dient Opdrachtgever aan Autogeld Lease (expliciet) toestemming te
verlenen om deze gegevens aan derden te mogen verstrekken.
8.2.

Autogeld Lease verstrekt deze informatie slechts aan Leveranciers waar offertes, financiële
producten of diensten ten behoeve van Opdrachtgever worden opgevraagd. Indien
Opdrachtgever een product of dienst van een Leverancier via bemiddeling van Autogeld Lease
afneemt, worden de persoonsgegevens van Opdrachtgever door Autogeld Lease bewaard tot 1
jaar na beëindiging van het (financiële) product of de dienst. Indien Opdrachtgever wel een
aanvraag heeft ingediend, maar geen product of dienst via bemiddeling van Autogeld Lease van
een Leverancier heeft afgenomen, zullen de gegevens van Opdrachtgever na het sluiten van het
dossier door Autogeld Lease permanent worden verwijderd.

9.

Aansprakelijkheid

9.1.

Autogeld Lease bemiddelt en adviseert enkel in de zakelijke markt. Opdrachtgever is zelf volledig
verantwoordelijkheid voor het afsluiten van een financial lease en/of operational
leaseovereenkomst en is gebonden aan de voorwaarden die worden gehanteerd door de
betrokken Leverancier. Voor garanties en aankoopcondities wordt verwezen naar de
(verkoop)voorwaarden van de betrokken Leverancier.

9.2.

De aansprakelijkheid van Autogeld Lease voor eventuele schade als gevolg van advisering over
en/of bemiddeling bij een lease- en/of een aan- en/of een verkoopovereenkomst, dan wel als
gevolg van onrechtmatige daad of anderszins, is volledig uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet
of bewuste roekeloosheid.

9.3.

Indien en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van de wet niet mogelijk is, is de
totale aansprakelijkheid van Autogeld Lease, beperkt tot vergoeding van (i) directe schade en
(ii) maximaal het bedrag dat gelijk is aan de door Opdrachtgever op grond van de desbetreffende
overeenkomst van opdracht aan Autogeld Lease verschuldigde vergoeding (exclusief BTW), met
een maximum van € 5.000.

10.

Overmacht

10.1. Autogeld Lease is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever
indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan
haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor haar rekening komt.
10.2, Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of
onvoorzien, waarop Autogeld Lease geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Autogeld
Lease niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
10.3. Autogeld Lease kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit
de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder
der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat daardoor de verplichting
ontstaat tot vergoeding van enige schade aan de andere partij.
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11.

Wijzigingen Algemene Voorwaarden

11.1. Autogeld Lease behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te
vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met
inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website
van Autogeld Lease of per schriftelijke/elektronische berichtgeving. Wijzigingen van
ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
11.2. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wenst te accepteren, kan hij tot
de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen
tegen deze datum, tenzij Autogeld Lease heeft aangegeven dat de oude voorwaarden voor
Opdrachtgever van kracht blijven.
12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1. Op alle overeenkomsten gesloten tussen Autogeld Lease en Opdrachtgever is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
12.2. Geschillen tussen partijen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Amsterdam.
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