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ALGEMENE VOORWAARDEN

A. DEFINITIES
Consument

Natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Leasecontract

Het schriftelijke of elektronische stuk waarin de partijen van de
leaseovereenkomst zijn aangeduid en waarin alle belangrijke punten
van de leaseovereenkomst zijn weergegeven (zie artikel 1).

Leaseovereenkomst Een overeenkomst van operationele lease met betrekking tot een boot.
Leasemaatschappij

De (rechts-)persoon die met u een overeenkomst van
operationele lease sluit, zal sluiten of heeft gesloten.

Leaseperiode

De periode waarin u op grond van de leaseovereenkomst
het recht op gebruik van de boot heeft.

Operationele lease

De leasevorm waarin het eigendom van de boot bij de
leasemaatschappij blijft en u voor een bepaalde periode van ten minste
zesendertig maanden het gebruiksrecht van de boot krijgt.

Termijnbedrag

Het maandelijks te betalen bedrag. De leasemaatschappij noemt dit
ook wel leasetermijn, leasetarief, maandtermijn e.d.

U

De natuurlijke persoon die met de leasemaatschappij een overeenkomst van
operationele lease sluit, zal sluiten of heeft gesloten.

Boot

Het geleaste of te leasen vaartuig

B. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMEN VOORWAARDEN
Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van operationele lease van
vaartuigen, gesloten tussen een consument of een bedrijf en een leasemaatschappij.
De leasemaatschappij verklaart op het moment van afsluiten van de overeenkomst de meest
recente versie van deze voorwaarden van toepassing.
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C. HET AANBOD/DE OFFERTE
De leasemaatschappij brengt de offerte schriftelijk of elektronisch uit. De offerte bevat een dagtekening
en vermeldt op welke datum het aanbod vervalt.
De offerte bevat de belangrijkste elementen van de leaseovereenkomst. Deze worden op voldoende
duidelijke wijze omschreven zodat de consument een goede beoordeling van het aanbod kan maken.
Alle documenten waaruit de leaseovereenkomst bestaat (zie artikel 1), worden bij het aanbod gevoegd.

D. DE DOCUMENTEN VAN DE LEASEOVEREENKOMST EN HUN ONDERLINGE
RANGORDE
1. In welke documenten staan de rechten en plichten vermeld die ik op grond van de leaseovereenkomst heb?

De rechten en plichten van de leaseovereenkomst zijn te vinden in de volgende documenten:
In het leasecontract. Dat is het door u te ondertekenen contract waarop uw gegevens en die van
de leasemaatschappij zijn ingevuld en waarop de belangrijkste onderdelen van de
leaseovereenkomst zijn vastgelegd, zoals:
• het merk, het type en de uitvoering van de boot;
• de overeengekomen duur van de leaseperiode;
• de belangrijkste bedragen en tarieven, zoals:
het bij aanvang van de leaseovereenkomst geldende
termijnbedrag; indien van toepassing: het bedrag van
de waarborgsom;
de bij aanvang van de leaseperiode geldende hoogte van de eigen
bijdrage voor schade; indien van toepassing: de administratiekosten ;
• eventuele bijzondere opties, zoals een schadeverzekering inzittenden.
In deze Algemene voorwaarden.
In het Innameprotocol. Daarin staan bepalingen over de gang van zaken bij inlevering van de
boot en over de afhandeling van schade die bij inlevering aan de boot wordt geconstateerd.
In eventuele nadere voorwaarden over bijzondere onderwerpen, zoals verzekerings- of
dekkingsbepalingen.
De leasemaatschappij voegt alle documenten, waarin de voorwaarden van de leaseovereenkomst
zijn vastgelegd, bij de contract aanvraag, somt ze op in het leasecontract en stelt ze vóór het
sluiten van de overeenkomst aan u ter beschikking.
De bepalingen in het leasecontract, het innameprotocol en de eventuele nadere voorwaarden
mogen niet in uw nadeel afwijken van deze Algemene voorwaarden. Als dat toch gebeurt, gaan
deze Algemene voorwaarden voor.
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E. REGISTRATIE VAN DE OVEREENKOMST EN BETALINGSACHTERSTANDEN
2. Worden de leaseovereenkomst en eventuele betalingsachterstanden geregistreerd bij het BKR?

Nee, niet per definitie. De leasemaatschappij heeft geen verplichting om u aan te melden bij Bureau
Kredietregistratie (BKR), en zal dit niet doen indien hier geen gronden voor bestaan. Indien er
achterstanden op betalingen ontstaan, kan de leasemaatschappij dit in voorkomend geval melden bij BKR.
Indien de wetgeving op dit onderwerp verandert heeft de leasemaatschappij het recht melding te doen bij
BKR. De leasemaatschappij verplicht zich dit aan u te melden, maar behoeft hier geen goedkeuring voor.

F. DE DUUR VAN DE LEASEOVEREENKOMST EN INGANG VAN DE LEASEPERIODE
3. Vanaf wanneer is de leaseovereenkomst van kracht?

De leaseovereenkomst gaat in op het moment dat de leasemaatschappij het door u ondertekende
leasecontract heeft ontvangen. Betreft het een contract dat op elektronische wijze wordt verzonden
(gescand, e-mail, webformulier en dergelijke) dan wordt onder ‘ondertekend’ verstaan de voor die vorm
vereiste accordering.
4. Heb ik na het sluiten van de leaseovereenkomst bedenktijd?

Ja. Binnen 14 dagen nadat de leasemaatschappij het door u ondertekende leasecontract heeft ontvangen,
kunt u de overeenkomst zonder kosten ontbinden. Dit kunt u doen door het herroepingsformulier - dat u
van uw leasemaatschappij ontving bij het aangaan van de leaseovereenkomst - in te vullen en binnen de
termijn van 14 dagen aan de leasemaatschappij te verzenden. In plaats van het herroepingsformulier kunt
u ook een andere verklaring gebruiken, waarin u duidelijk vermeldt dat u de leaseovereenkomst ontbindt.
De boot kan pas geleverd worden, wanneer de bedenktijd is verstreken. Is de boot al beschikbaar, en wilt
u er direct over beschikken dan kunt u afstand doen van uw bedenktijd. Dit doet u door het leasecontract
in aanwezigheid van de dealer in het bedrijfspand van de dealer te ondertekenen en daarbij schriftelijk
kenbaar te maken dat u direct over de boot wil beschikken.
5. Wanneer kan ik de boot ophalen?

De boot wordt gebracht zodra de bedenktijd is verstreken, zonder dat u de leaseovereenkomst hebt
ontbonden of als de bedenktijd is vervallen doordat u het leasecontract hebt ondertekend op de manier
zoals genoemd in artikel 4, tweede alinea, u de waarborgsom hebt betaald en de boot klaarstaat om door
u afgehaald te worden of aan u te worden gebracht.
Als bij ondertekening van het leasecontract nog niet bekend is wanneer de boot kan worden gebracht,
ontvangt u een bericht van de leasemaatschappij of van de dealer van de boot zodra bekend is wanneer
de boot geleverd kan worden.
6. Wanneer gaat de leaseperiode in?

De leaseperiode gaat in op de dag waarop de boot wordt gebracht.
7. Wanneer eindigt de leaseperiode?

De leaseperiode eindigt als de overeengekomen duur daarvan verstreken is of als de leaseovereenkomst
eerder wordt ontbonden of volgens deze Algemene voorwaarden wordt opgezegd.
8. Waar kan ik de boot afhalen? Wat moet ik meenemen?

Nee, de leaseboot wordt door de leasemaatschappij of dealer op de afgesproken ligplaats afgeleverd.
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9. Wordt er een ontvangstbevestiging opgesteld?

Bij afgifte van de boot aan u dient u een ontvangstbevestiging te tekenen. Daarin staat vermeld of de boot
schadevrij is en verklaart u de boot in de afgesproken opbouw te hebben ontvangen. Die
Ontvangstbevestiging moet worden ondertekend door degene die de boot namens de leasemaatschappij
afgeeft en door u.
10. Houd ik de gehele leaseperiode dezelfde boot?

Ja, behalve als de kosten van reparatie en onderhoud door een technisch gebrek zoveel hoger zijn dan
normaal dat het voor de leasemaatschappij financieel onverantwoord is de boot nog langer in te zetten.
Dan kan de leasemaatschappij de boot vervangen door een boot dat ten minste van dezelfde klasse is. Het
termijnbedrag en de duur van de leaseperiode blijven dan gelijk.

G. HET TERMIJNBEDRAG, WIJZIGING VANHET TERMIJNBEDRAG EN DE
WAARBORGSOM
11. Welke kosten voor gebruik van de boot zijn bij het termijnbedrag inbegrepen?

De leasemaatschappij de kosten voor haar rekening als in het leasecontract aangegeven.
12. Welke kosten van gebruik van de boot zijn niet in het termijnbedrag inbegrepen?

Alle kosten die niet in de voorgaande opsomming zijn opgenomen. Zo komen bijvoorbeeld de kosten van
brandstof en havengelden in het vaarseizoen voor uw eigen rekening.
13. Mag de leasemaatschappij het termijnbedrag na ondertekening van het leasecontract wijzigen?

De leasemaatschappij mag het termijnbedrag na de totstandkoming van de leaseovereenkomst alleen
wijzigen in de volgende gevallen:
Wij mogen de leaseprijs die u iedere maand betaalt, veranderen in de situaties die hieronder staan.
Prijsindexatie. Elk jaar vindt de wettelijke prijsindexatie plaats. Deze indexatie bepaald of het
leasebedrag jaarlijks naar boven of beneden wordt bijgesteld. Als na ondertekening van het
leasecontract belastingen of heffingen in verband met het bezit of gebruik van de boot gewijzigd
worden zullen deze verhogingen van het termijnbedrag ook plaatsvinden binnen 3 maanden na
ondertekening van het leasecontract.
Verandert de overheid de belasting voor het bezit of gebruik van de boot? En hebben wij
daardoor hogere kosten aan de boot? Dan mogen wij de leaseprijs veranderen. Die verandering
geldt dan vanaf het moment dat onze kosten stijgen.
Wilt u iets veranderen aan de boot? Dan mag dit alleen als wij u daar met een brief of in een email toestemming voor hebben gegeven. Wij mogen dan ook de leaseprijs veranderen. Moeten
we door de verandering meer belasting betalen? Dan betaalt u dat zelf.
Als tussen de ondertekening van het leasecontract en de aflevering van de boot de aanschafprijs
van de boot wordt verhoogd. Als het termijnbedrag op deze grond wordt verhoogd, dan kunt u
de leaseovereenkomst zonder verdere kosten schriftelijk ontbinden binnen 14 dagen nadat de
leasemaatschappij u van die verhoging op de hoogte heeft gesteld. Deze verhoging kan ook
plaatsvinden binnen 3 maanden na ondertekening van het leasecontract.
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14. Moet ik een waarborgsom betalen?

De leasemaatschappij kan betaling van een waarborgsom verplicht stellen. Dit vermeldt zij dan in het
leasecontract, tezamen met de hoogte van de waarborgsom. De waarborgsom is tussen de € 500 en
€ 1.500, afhankelijk van de totale waarde van de boot. In uw contract staat aangeven welke waarborg
som door u dient te worden voldaan. U dient de waarborgsom binnen 1 week na het verstrijken van de
bedenktijd en vóór de aflevering van de boot te betalen. Doet u dat niet, dan kan de leasemaatschappij de
overeenkomst ontbinden.
De waarborgsom wordt binnen 65 dagen na het einde van de leaseovereenkomst aan u terugbetaald, op
voorwaarde dat u dan aan al uw verplichtingen tegenover de leasemaatschappij heeft voldaan. Als dat niet
het geval is, kan de leasemaatschappij het bedrag van de openstaande verplichtingen op de waarborgsom
in mindering brengen.
U mag het termijnbedrag en andere door u te betalen bedragen niet verrekenen met de waarborgsom.

H. BETALING VAN HET TERMIJNBEDRAGEN EN VAN ANDERE BEDRAGEN
15. Vanaf wanneer betaal ik het termijnbedrag?

U betaalt het termijnbedrag vanaf het begin van de leaseperiode. Dat is dus vanaf het moment dat de boot
geleverd is, of als u de boot 5 dagen nadat deze door uw toedoen nog niet gebracht kan zijn, vanaf de
eerste dag na die periode van 5 dagen.
16. Tot wanneer betaal ik het termijnbedrag?

U betaalt het termijnbedrag totdat de leaseperiode is geëindigd, zoals geregeld in artikel 7, en u de boot
bij de leasemaatschappij of dealer heeft ingeleverd, of dat de boot is opgehaald. Als de leaseovereenkomst
is geëindigd wegens diefstal of total-loss van het boot, geldt deze vereist niet.
17. Hoe wordt het termijnbedrag over een deel van een maand berekend?

Het termijnbedrag geldt per kalendermaand. Als de leaseperiode na de eerste dag van een kalendermaand
begint of de leaseovereenkomst vóór de laatste dag van een kalendermaand eindigt, wordt het
termijnbedrag berekend over het aantal dagen van de leaseperiode in de desbetreffende maand.
18. Wat zijn de betalingsvoorwaarden?

Het termijnbedrag is bij vooruitbetaling verschuldigd; andere bedragen binnen 14 dagen na de factuurdatum.
Zodra de lease begint, ben u verplicht om de leaseprijs aan ons te betalen. U ondertekent een SEPA machtiging.
Dit wordt digitaal gedaan via Ecurring van Mollie. U geeft ons daarmee toestemming om de bedragen die u ons
moet betalen met een automatische incasso af te schrijven van uw bankrekening. En dat er altijd voldoende
geld op uw bankrekening staat.
In deze overeenkomst staat welke leaseprijs u iedere maand betaalt voor de leaseboot. Dat bedrag betaal
u vooraf, op de eerste dag van de maand. In de eerste maand betaalt u alleen het deel van de maand dat u
de boot kunt gebruiken. In de laatste maand betaal u alleen het deel van de maand tot deze wordt opgehaald.
Betaal u te laat? Bijvoorbeeld omdat we een bedrag niet van uw bankrekening kunnen afschrijven?
Dan betaalt u wettelijke achterstandsrente per maand over het bedrag dat u te laat betaalt. Wij berekenen de
rente vanaf de dag dat u moest betalen tot de dag dat u het bedrag betaalt. Moeten wij advocaten,
deurwaarders of anderen inschakelen om ons geld van u te krijgen? Dan betaalt u die incassokosten.
Wij houden ons daarbij aan de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten.
De leasemaatschappij mag van u niet verlangen dat u meer dan 1 keer het termijnbedrag vooruitbetaalt,
behalve als de leaseperiode na de eerste dag van een kalendermaand begint. Dan kan vooruitbetaling
verlangd worden van de termijnbedragen over het deel van de eerste maand waarin de leaseperiode geldt
en over de maand daarna.
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19. Kan de leasemaatschappij incassokosten in rekening brengen?

Ja, dat kan. Als u op de dag waarop een bedrag betaald moet zijn, nog niet betaald hebt, kan de
leasemaatschappij u een aanmaning sturen. Om bij niet- voldoening aan die aanmaning incassokosten in
rekening te kunnen brengen, moet de leasemaatschappij u daarin een termijn geven van minimaal 14
dagen om alsnog te betalen. Als u binnen die termijn niet betaalt, dan kan de leasemaatschappij
incasso kosten bij u in rekening brengen. De hoogte daarvan hangt af van het te betalen bedrag en is
geregeld in het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’. In de aanmaning wordt u op
deze gevolgen van niet-tijdige betaling gewezen, onder vermelding van de hoogte van het bedrag van de
incassokosten.
20. Wat kan er verder gebeuren als het termijnbedrag of andere bedragen niet tijdig betaald worden?

De leasemaatschappij kan de overeenkomst dan ontbinden. Dan moet u naast de openstaande bedragen
ook een ontbindingsvergoeding betalen. Die is gelijk aan de opzeggingsvergoeding die staat in artikel 47
eventueel vermeerderd met de vertragingsrente en incassokosten voor zover deze zijn aangezegd. Om de
leaseovereenkomst wegens niet-betaling te kunnen ontbinden, moet de leasemaatschappij u eerst een
brief of e-mail sturen. In die brief moet de leasemaatschappij u in de gelegenheid stellen alsnog binnen 14
dagen te betalen, onder mededeling dat zij anders de leaseovereenkomst mag ontbinden en dat u dan de
hiervoor genoemde vergoeding verschuldigd wordt.

I. AANBRENGEN VAN ACCESSOIRES
21. Mag ik accessoires of andere wijzigingen of toevoegingen aanbrengen in de boot?

Dat mag als de leasemaatschappij u daarvoor schriftelijk of via e-mail toestemming geeft. De
accessoires moeten aangebracht en verwijderd kunnen worden zonder dat schade aan de boot ontstaat.
Vóór inlevering van de boot moeten de accessoires verwijderd worden, behalve als de leasemaatschappij u
heeft bericht dat dat niet nodig is.
Kosten van verzekering, onderhoud, reparatie en vervanging van door u zelf aangebrachte accessoires zijn
voor uw eigen rekening.
22. Heb ik recht op een vergoeding voor niet-verwijderde accessoires?

Als u door uzelf aangebrachte accessoires niet verwijdert, hebt u geen recht op een vergoeding.

J. VERZEKERING EN AFDEKKING VAN WA-SCHADE EN CASCOSCHADE,
AANSPRAKELIJKHEID VOOR ANDERE SCHADE AAN DE BOOT DAN
CASCOSCHADE
23. Hoe is het risico voor aan of met de boot veroorzaakte schade verzekerd of afgedekt?

De boot is verzekerd tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden (WAverzekering). De regeling van de verzekering van WA-schade is opgenomen in de Aanvullende voorwaarden
of in de bij het leasecontract gevoegde afzonderlijke verzekerings- of dekkingsbepalingen. In sommige
gevallen is er geen verzekeringsdekking, bijvoorbeeld als de bestuurder meer alcohol in zijn bloed of adem
had dan toegestaan of niet heeft meegewerkt aan een onderzoek daarnaar. Dan kan schade op u worden
verhaald, behalve als het ontbreken van verzekeringsdekking is toe te rekenen aan de leasemaatschappij.
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Het risico voor schade aan de boot zelf door aanvaring en dergelijke (cascoschade) is afgedekt conform
een goede en uitgebreide dekking van cascoschadeverzekeringen. Ook voor cascoschade geldt dat in
sommige gevallen geen dekking bestaat en dat de schade dan op u kan worden verhaald. Dit zijn de
gevallen waarin gebruikelijk door verzekeraars van cascoschade geen dekking wordt verleend. Zo geldt
ook voor cascoschade dat die op u verhaald kan worden als de bestuurder meer alcohol in zijn bloed of
adem had dan toegestaan of niet heeft meegewerkt aan een onderzoek daarnaar. In de Aanvullende
voorwaarden of bij het leasecontract gevoegde verzekerings- of dekkingsbepalingen is bepaald wat
onder cascoschade wordt verstaan en welke voorwaarden voor de afdekking gelden.
24. Moet ik bij gedekte WA- of cascoschade een eigen bijdrage betalen?

Bij gedekte WA- of cascoschade, zoals in het vorige artikel genoemd, betaalt u per schadegeval de eigen
bijdrage, als het bedrag van de cascoschade of WA-schade even groot is of groter is dan het bedrag van
de eigen bijdrage. Als het bedrag van de cascoschade of WA-schade lager is dan het bedrag van de eigen
bijdrage, dan betaalt u het bedrag van de schade.
Als bij een schadegeval zowel sprake is van schade aan derden (WA-schade) als schade aan de boot
(cascoschade), dan betaalt u voor dat schadegeval maar één keer de eigen bijdrage.
Als de schade verhaald is op een derde, betaalt de leasemaatschappij u de eigen bijdrage in verband met
die schade terug. Een verhoging van de eigen bijdrage in verband met dat schadegeval wordt dan ook
teruggedraaid.
De eigen risico is altijd tussen de € 500 en € 1.500,- per schadegeval vóór de hiervoor genoemde
verhoging en is nooit hoger per schadegeval als het hierboven genoemde bedrag. Het bedrag voor eigen
risico is vermeld in het leasecontract.
25. Zijn er andere verzekeringen van toepassing?

Als er een schadeverzekering inzittenden, persoonlijke ongevallenverzekering en/of
verhaalsrechtsbijstandsverzekering van toepassing is, is dat op het leasecontract vermeld. De regeling
daarvan is dan opgenomen in de Aanvullende voorwaarden of in afzonderlijke voorwaarden.
26. Wat moet ik doen bij casco- of WA-schade?

In de Aanvullende voorwaarden of in de afzonderlijke dekkings- en verzekeringsvoorwaarden is
vermeld wat u moet doen bij casco- of WA-schade.
27. Heb ik bij een ongeval recht op hulp bij vervoer van de boot en van de inzittenden?

Bij een ongeval kunt u voor transport van het boot en van inzittenden gebruik maken van de hulpregeling
van de WA- verzekering of van door de leasemaatschappij of dealer zelf geboden hulp. In de Aanvullende
voorwaarden of de afzonderlijke verzekerings- of dekkingsbepalingen is deze regeling verder uitgewerkt.
28. Hoe is de aansprakelijkheid voor andere schade aan de boot dan cascoschade geregeld?

Als er schade aan de boot ontstaat die niet in de Aanvullende voorwaarden of de bij het leasecontract
gevoegde verzekerings- of dekkingsbepalingen is aangemerkt als cascoschade (zoals schade door
overmatige slijtage van onderdelen van de boot of door een gebrek aan olie) bent u daarvoor aansprakelijk
als de schade het gevolg is van niet-nakoming van deze Algemene voorwaarden of de Aanvullende
voorwaarden. Als bijvoorbeeld de hiervoor genoemde overmatige slijtage van onderdelen van de boot het
gevolg is van onzorgvuldige bediening, komen de reparatiekosten of verhoogde onderhoudskosten dus voor
uw rekening.
Als u en de leasemaatschappij het er niet over eens zijn of de schade een gevolg is van niet-nakoming van
deze Algemene voorwaarden of de Aanvullende bepalingen, dan schakelt de leasemaatschappij een expert
in die lid is van het Nederlands Instituut voor registerexperts (NIVRE). Deze beoordeelt wat de meest
waarschijnlijke schadeoorzaak is. Als hij tot het oordeel komt dat het meest waarschijnlijk is dat de schade
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is veroorzaakt door een niet-nakoming van de overeenkomst, dan komen de schade en de kosten van
expertise voor uw rekening, tenzij u bewijst dat de schade geen gevolg is van niet-nakoming van de
overeenkomst.
Deze regeling doet geen afbreuk aan uw mogelijkheden om zich tot de Geschillencommissie te wenden als
na het oordeel van de expert nog steeds geen oplossing voor het geschil is bereikt. De regeling van de
Geschillencommissie vindt u in artikel 55.
29. Ontvang ik na afloop van de leaseperiode een verklaring over het schadeverloop van de boot?

Op uw verzoek zal de leasemaatschappij u een verklaring toezenden waarin staat of er tijdens de
leaseperiode schade aan of met de boot is veroorzaakt en zo ja hoe vaak en - voor zover bekend wanneer dat is gebeurd. Als u die verklaring wilt gebruiken om een verzekering af te sluiten, dan kan de
verzekeraar zelf bepalen of en welke waarde hij aan die verklaring hecht.

K. GEBRUIK VAN DE BOOT
30. Hoe dient met de boot te worden omgegaan?

In het algemeen moet zorgvuldig met het boot worden omgegaan en moeten de vaarregels en
andere wettelijke voorschriften worden opgevolgd.
Met de boot mag niet op zodanige wijze worden omgegaan dat er volgens de verzekeringsvoorwaarden
of de bepalingen in de Aanvullende voorwaarden of afzonderlijke bepalingen over dekking van WA- en
cascoschade geen dekking bestaat.
Als de boot niet wordt gebruikt, dan moet de boot zorgvuldig worden afgesloten. De sleutel van de boot
moet zorgvuldig worden opgeborgen. De boot mag niet worden gebruikt voor vervoer van personen of
goederen tegen betaling. Ook mag de boot niet worden gebruikt voor vaarles. Met de boot mogen geen
gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Indien u de boot wilt vervoeren naar een andere plaats dan bij
Leaseboot bekend is, dan dient Leaseboot hier vooraf goedkeuring voor te geven.
Als er schade aan de boot is ontstaan, mag niet met de boot verder worden gevaren als daardoor de
schade kan verergeren. Als de boot op een gevaarlijke plaats staat of het vaarverkeer hindert, mag de
boot uiteraard wel worden verplaatst.
De boot mag niet tegen betaling aan derden ter beschikking worden gesteld.
Wij kunnen u kosten laten betalen die niet in de leaseprijs zitten. De belangrijkste staan hieronder.

‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣
‣

Voortijdige beëindiging van de lease. Zie verder in dit contract wat de regeling is voor het eerder
Beëindigen van de lease. Te laat inleveren
Kosten bij te late betaling
U betaalt een eigen bijdrage bij schade die niet door een ander wordt betaald.
Schade bij het inleveren van de boot, indien het bedrag hoger is dan 1 maandbedrag
Missende sleutel(s), sloten en accessoires
Pechhulp vaker dan 3 keer per jaar (zie voorwaarde Botenwacht)
Pechhulp bij eigen ligplaats/haven
Pechhulp ten gevolge van oneigenlijk gebruik
Administratiekosten bij aanmaningen
Alle verdere incassokosten indiende leasefacturen niet betaald worden

31. Wie mogen de boot besturen?

De voorwaarden kan gesteld worden dat de bestuurder een bepaalde minimale leeftijd moet hebben. Dit
wordt dan in de aanvullende voorwaarden gecommuniceerd.
9
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32. Ben ik aansprakelijk voor het doen en laten van andere gebruikers van de boot?

Het doen en laten van andere bestuurders of andere gebruikers van de boot komt voor de toepassing van
de voorwaarden van de leaseovereenkomst voor uw rekening alsof het uw eigen doen en laten betreft. U
bent dus aansprakelijk voor andere gebruikers. Als de boot is gestolen bent u echter niet aansprakelijk voor
wat er na de diefstal met de boot gebeurt. Voorwaarde is dat u (of de andere gebruiker van de boot) de
vermissing van de boot direct meldt bij de politie, bij Leaseboot en aangifte van diefstal doet.

L. REPARATIE EN ONDERHOUD
33. Wie verricht het dagelijks onderhoud van de boot?

U moet zelf de boot onderhouden tijdens het vaarseizoen. Buiten het vaarseizoen onderhoud Leaseboot de
boot en verricht onderhoudswerkzaamheden en eventueel reparatie van kleine gebruikersschades.
34. Wie houdt bij wanneer de boot een onderhoudsbeurt nodig heeft?

Dat doet Leaseboot of de dealer van de boot ieder jaar na het vaarseizoen en voordat de boot
in de winterstalling gaat.
35. Wat moet ik doen als de boot een defect heeft dat gerepareerd moet worden?

Als de boot een defect heeft dat gerepareerd moet worden, dan kunt u dit eveneens na een afspraak laten
repareren bij uw dealer. In samenwerking met de dealer zal de leasemaatschappij zal zich inspannen om
ervoor te zorgen dat de boot zo spoedig mogelijk weer gebruikt kan worden.
36. Wie betaalt de kosten van reparatie en van onderhoudsbeurten?

De leasemaatschappij betaalt de kosten van de het onderhoud rechtstreeks aan de dealer, Voor reparatie
zullen de kosten afhankelijk van de oorzaak verhaald worden op de aangewezen verantwoordelijke. Dit
betekent dat
als u volgens deze Algemene voorwaarden, de Aanvullende voorwaarden of de verzekerings- of
dekkingsbepalingen aansprakelijk bent voor de schade of voor de verhoogde onderhoudskosten, kunnen
betaalde reparatie- of onderhoudskosten aan u in rekening worden gebracht.

M. VERVANGEND VERVOER
37. Krijg ik een vervangend boot tijdens onderhoud of reparatie?

Nee, u krijgt niet per definitie een vervangende boot. In uitzonderingsgevallen, en afhankelijk van de
beschikbaarheid, kan de leasemaatschappij of de dealer besluiten een boot aan u beschikbaar te
stellen.
U kunt de leasemaatschappij verzoeken dit voor u te organiseren, tegen betaling van door de
leasemaatschappij op te geven kosten. De leasemaatschappij zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk
proberen aan uw verzoek tegemoet te komen.
Als u aansprakelijk bent voor de kosten van de reparatie of het onderhoud, hebt u géén recht op een
vervangend boot. U kunt u de leasemaatschappij wel verzoeken de inzet van een vervangend boot voor u
te organiseren, tegen betaling van de door de leasemaatschappij op te geven kosten.
38. Wie organiseert de inzet van een vervangend boot?

De leasemaatschappij of de dealer.
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39. Wat zijn de verdere voorwaarden voor gebruik van een vervangend boot?

De vervangend boot kan van een ander merk, type en uitvoering zijn dan het geleaste boot. In de
Aanvullende voorwaarden is vermeld van welke (huur)klasse het vervangende boot ten minste zal zijn. U
moet de vervangend boot inleveren zodra het geleaste boot weer voor u beschikbaar is. Verder gelden de
regels voor het gebruik, voor de kosten van gebruik en voor schade en verzekering van het geleaste boot
ook voor het vervangende boot.
40. Wat kan ik doen als ik onderweg pech krijg met de boot?

Als u met de boot onderweg pech krijgt kunt u contact opnemen met de Botenwacht. U ontvangt bij
aanvang van de leaseovereenkomst een Botenwacht pas waarop het nummer van de Botenwacht
beschreven staat. U dient deze te allen tijde bij u aan boord te hebben. De Voorwaarden van de
Botenwacht zijn op onze website en die van de Botenwacht op te vragen. Wij verzoeken u deze te
raadplegen om te zien welke kosten vergoedt worden en welke voor eigen rekening van u als Lessee zijn.

N. BESLAG OP DE BOOT EN BOETES
41. Wat moet ik doen als er beslag op de boot wordt gelegd?

Als er beslag op de boot wordt gelegd, of als dat waarschijnlijk zal gebeuren, moet u de beslaglegger direct
mededelen dat de boot niet uw eigendom is, maar eigendom is van de leasemaatschappij. Verder stelt u
direct de leasemaatschappij op de hoogte van het beslag en geeft u direct de gegevens van de
leasemaatschappij door aan de beslaglegger. U moet de leasemaatschappij op haar verzoek machtigen om
het nodige te doen om een eind aan het beslag te maken of dat te voorkomen.
Als het beslag na het einde van de leaseovereenkomst voortduurt, blijft u verplicht het termijnbedrag te
betalen totdat de boot weer vrij van beslag in het bezit van de leasemaatschappij is.
42. Hoe worden boetes en dergelijke afgehandeld?

U bent aansprakelijk voor alle boetes.
43. Moet ik bijhouden wie er in de boot vaart?

Bij ernstige verkeersovertredingen kunnen de politie of het Openbaar Ministerie de leasemaatschappij
vragen wie de boot op het moment van de overtreding heeft bestuurd. Als de leasemaatschappij dat dan
aan u vraagt, moet u binnen 5 dagen de naam en het adres van de bestuurder op de opgegeven datum en
tijdstip aan de leasemaatschappij doorgeven. Als u die gegevens niet naar waarheid kunt doorgeven, bent
u aansprakelijk voor de boete, de financiële gevolgen voor de leasemaatschappij van de justitiële
registratie van de zaak en de eventuele kosten die de leasemaatschappij maakt om zich te verweren in een
strafzaak. Daarom is het goed om bij te houden wie er in de boot vaart.

O. OPZEGGING VAN DE LEASEOVEREENKOMST EN DE OPZEGGINGSVERGOEDING
44. Kan ik de leaseovereenkomst opzeggen voordat de leaseperiode voorbij is?

U kunt de leaseovereenkomst tussentijds opzeggen. Om op te zeggen, moet u een brief of mail sturen
naar de leasemaatschappij. De adresgegevens waarnaar de opzegging kan worden gestuurd, zijn vermeld
in de overeenkomst. Bij wijziging van die gegevens ontvangt u daarvan bericht.
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De opzeggingsvergoeding en alle andere openstaande bedragen moeten betaald zijn vóór de dag
waartegen is opgezegd. Als dat niet is gebeurd, heeft de opzegging geen gevolg en loopt de
leaseovereenkomst door totdat die op andere wijze tot een einde komt. Bent u genoodzaakt de
leaseovereenkomst op te zeggen omdat betaling van de leasetermijnen buiten uw schuld voor u
onmogelijk is geworden? Meld dit dan bij de leasemaatschappij en onderbouw dit met schriftelijke stukken.
De leasemaatschappij zal samen met u tot een redelijke oplossing proberen te komen voor de betaling van
de opzegvergoeding, bijvoorbeeld door een betaalregeling aan te bieden. Als een betaalregeling wordt
overeengekomen, geldt de bepaling dat de opzeggingsvergoeding moet zijn betaald vóór de dag waartegen
is opgezegd, niet.
45. Hoe wordt de hoogte van de opzeggingsvergoeding bepaald bij opzegging

voor afloop van het leasecontract?

Binnen 12 maanden voor einde leasecontract
Stopt u de lease binnen 12 maanden voor het einde van het leasecontract?
Dan betaalt u in 1 keer de resterende maanden van het contract.
Tussen 12 maanden en 24 maanden voor einde leasecontract
Beëindigt u de lease tussentijds, maar tussen 12 maanden en 24 maanden voor einde leasecontract?
Dan betaalt u in 1 keer de resterende maanden minus 4 maanden
Tussen 24 maanden en 36 maanden voor einde leasecontract
Beëindigt u de lease tussentijds, maar tussen 24 en voor 36 maanden voor einde leasecontract?
Dan betaalt u in 1 keer de resterende maanden minus 8 maanden.
36 maanden of meer voor het einde leasecontract
Beëindigt u de lease tussentijds, en tenminste 36 maanden voor het einde van de leaseovereenkomst?
Dan betaalt u in 1 keer de resterende maanden minus 12 maanden
46. Kan de leaseovereenkomst worden opgezegd als ik overlijd?

Als u overlijdt, kan een van uw erfgenamen en de leasemaatschappij de leaseovereenkomst direct
opzeggen. De leasemaatschappij kan opzeggen door toezending van een brief aan uw laatst bekende
adres. Er zijn voor de opzegging in verband met uw overlijden geen kosten verschuldigd. Uw erfgenamen
zijn wel verplicht de boot direct na de opzegging in te leveren en blijven verplicht tot het moment van
inlevering het termijnbedrag en andere openstaande bedragen te betalen.
Als het leasecontract is ondertekend door twee personen en de andere persoon niet is overleden, kan de
leaseovereenkomst niet wegens uw overlijden worden opgezegd. De andere persoon wordt dan de enige
contractspartner.
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P. ONTBINDING VAN DE LEASEOVEREENKOMST
47. Kan de leaseovereenkomst ontbonden worden door de Leasemaatschappij?

De leasemaatschappij mag de overeenkomst ontbinden als u het termijnbedrag of andere bedragen
niet hebt betaald, ook niet nadat u daartoe in de gelegenheid bent gesteld. De leasemaatschappij
moet u voorafgaand aan de ontbinding wel tijdig waarschuwen. Zie artikel 22.
Verder kan de leasemaatschappij de overeenkomst ontbinden als:
u failliet wordt verklaard of de Wet schuldsanering natuurlijke personen op u van
toepassing wordt verklaard; u verhuist naar het buitenland;
u onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
de boot is gestolen en 30 dagen na de vermissing nog niet terug is;
de boot als gevolg van schade zodanig beschadigd is dat het uit technisch of economisch
oogpunt redelijkerwijs onverantwoord is de boot te herstellen.
De wettelijke ontbindingsmogelijkheden zijn verder volledig van toepassing.
Als de leasemaatschappij de leaseovereenkomst wenst te ontbinden wegens uw verhuizing naar het
buitenland zal zij, voordat zij daartoe overgaat, u wijzen op de regeling van opzegging van artikel 46.
Als de overeenkomst wordt ontbonden wegens diefstal of omdat de boot total-loss is (zoals omschreven
onder d en e) kunt u de leasemaatschappij verzoeken een ander boot aan u ter beschikking te stellen. Dit
kan alleen voor de tijd dat de leaseperiode nog zou voortduren en onder nader overeen te komen
voorwaarden. De leasemaatschappij zal zoveel mogelijk proberen aan uw verzoek tegemoet te komen,
behalve als de ontbindingsvergoeding en de schade voor uw rekening komen, zoals omschreven in artikel
51, vierde alinea.
48. Moet ik een vergoeding betalen bij ontbinding van de leaseovereenkomst door de leasemaatschappij?

Als de leasemaatschappij de leaseovereenkomst ontbindt op grond van artikel 50 of op grond van de
wet, dan moet u een ontbindingsvergoeding betalen. Deze is gelijk aan de opzeggingsvergoeding van
artikel 47.
De ontbindingsvergoeding bent u verschuldigd naast andere bedragen. Als de ontbinding verband
houdt met diefstal of een total loss-verklaring van de boot, zoals omschreven onder d en e van artikel
50, dan bent u de ontbindingsvergoeding alleen verschuldigd als op grond van deze Algemene voorwaarden,
de verzekerings- of dekkingsbepalingen of andere bepalingen van de leaseovereenkomst of de wet ook de
schade door de diefstal of de total loss-verklaring voor uw rekening komt. In dat geval kan de
leasemaatschappij tevens een vergoeding voor de overige schade bij u in rekening brengen.
Bij ontbinding door de leasemaatschappij wegens niet-tijdig betalen van de waarborgsom, zoals geregeld in
artikel 16, bent u géén ontbindingsvergoeding verschuldigd.

Q. SCHADE DOOR EEN GEBREK AANDE BOOT
49. Wat als ik schade lijd doordat de boot een gebrek heeft?

Als het boot een gebrek heeft, is de leasemaatschappij voor schade die daarvan het gevolg is alleen
aansprakelijk als de leasemaatschappij het gebrek bij het aangaan van de leaseovereenkomst kende of
behoorde te kennen of als het ontstaan van het gebrek is toe te rekenen aan de leasemaatschappij.
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R. ADRESWIJZIGING
50. Wat moet ik doen als ik verhuis?

Als u verhuist, dient u uw nieuwe adres aan de leasemaatschappij door te geven. Als uw e-mailadres
wijzigt, moet u dat ook aan de leasemaatschappij doorgeven. Totdat dat is gebeurd, kan de
leasemaatschappij alle voor u bestemde berichten aan het laatste door u opgegeven adres en/of emailadres sturen. Een nieuw telefoonnummer dient u ook door te geven aan de leasemaatschappij.
Deze wijzigingen moeten schriftelijk of per e-mail worden doorgegeven.

S. TOEPASSELIJK RECHT, GESCHILLENCOMMISSIE
51. Welk recht is van toepassing op de leaseovereenkomst?

Op de leaseovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
52. Hoe lossen we geschillen op?

Geschillen tussen u en de leasemaatschappij over de totstandkoming of uitvoering van de
leaseovereenkomst kunnen zowel door u als door de leasemaatschappij aanhangig worden gemaakt bij
de rechter, nadat alle moeite door beide partijen is gekomen om uit het geschil te komen.

T. WIJZIGIGN VAN DE LEASEOVEREENKOMST
53. Is het mogelijk de leaseovereenkomst te wijzigen?

Als daartoe aanleiding bestaat, kan de leasemaatschappij samen met u de leaseovereenkomst wijzigen.
Die wijziging wordt dan schriftelijk vastgelegd.

U. HOOFDELIJKHEID
54. Als ik samen met iemand anders het leasecontract heb gesloten, moet ik dan de hele leasetermijn betalen

of de helft?

Als behalve u ook een andere persoon het leasecontract ondertekent, bent u beiden verplicht tot volledige
nakoming van de verplichtingen van de leaseovereenkomst. Zowel u als de andere persoon kunnen dus
worden aangesproken tot betaling van het volledige termijnbedrag en tot betaling van andere bedragen.
Daarbij leidt definitieve voldoening door de ene persoon van een schuld er uiteraard toe dat de ander voor
die schuld niet meer kan worden aangesproken.

V. INLEVERING VAN DE BOOT EN AFHANDELING VANDE BIJ INNAME VAN BOOT
GECONSTATEERDE SCHADE
55. Wanneer moet ik aan het einde van de leaseovereenkomst de boot inleveren?

De boot zal uiterlijk op de laatste werkdag van de leaseperiode opgehaald worden.
56. Waar moet ik de boot laten ophalen?

De leasemaatschappij of de dealer bericht u waar de boot zal worden opgehaald. plek moet een
trailerkade hebben, zodat de boot zonder takels uit het water gehaald kan worden.
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57. Wat gebeurt er als ik de boot niet tijd opgehaald kan worden?

Dan blijft u verplicht tot betaling van het termijnbedrag totdat de boot is ingeleverd, verhoogd met 75%
vanaf de dag dat u de boot had moeten inleveren. Deze opslag geldt niet als u de boot niet kunt inleveren
doordat het gestolen is of total-loss is verklaard en u dat tijdig heeft gemeld. Dan moet u wel de bij de boot
behorende zaken zoals sleutels inleveren en meewerken.
58. Hoe wordt de staat van de boot bij inlevering vastgesteld?

Bij inlevering van de boot beoordeelt een medewerker van de leasemaatschappij of dealer samen met u
of de boot beschadigd is, schoon is en of alle bij de boot afgeleverde toebehoren, onderdelen en
documenten aanwezig zijn. Het resultaat van die beoordeling wordt vastgelegd in een innamerapport,
indien er twijfel is of de schades anders zijn dan gebruikersschades en boven de € 500,- uitkomt om te
laten repareren. U bent verplicht aanwezig te zijn bij die beoordeling.
59. Ben ik aansprakelijk voor bij inname van de bij de boot geconstateerde schade, verontreiniging of

ontbrekende toebehoren en documenten

Eerst wordt vastgesteld of de schade of verontreiniging al door u gemeld is bij de leasemaatschappij of bij haar
verzekeraar. Als dat het geval is, is/wordt de schade afgehandeld volgens de regeling van hoofdstuk L.
Als de schade niet is gemeld, beoordeelt de leasemaatschappij of dealer of deze volgens haar voor uw
rekening komt. Daarbij hanteert ze de maatstaven zoals vermeld in de richtlijnen voor inname van de
leasemaatschappij (hierna te noemen: Inname protocol). In het Innameprotocol is namelijk een
omschrijving opgenomen van de bij de inname van booten meest geconstateerde schades en
verontreinigingen. Daarbij is telkens vermeld in hoeverre dergelijke schade voor uw rekening komt.
Staat de schade niet vermeld in het Innameprotocol, dan hanteert de leasemaatschappij onderstaande
maatstaven. Verontreinigingen en schades die niet zijn omschreven in dit Innameprotocol komen voor uw
rekening als die bij zorgvuldig gebruik van de boot naar redelijkheid niet als normaal zijn te beschouwen.
Daarbij wordt rekening gehouden met de tijdsduur waarin u binnen de leaseperiode de boot in gebruik
hebt gehad.
U bent verder volledig aansprakelijk voor de kosten van vervanging van niet ingeleverde toebehoren, onderdelen en
documenten.
60. Welk bedrag komt voor mijn rekening als ik aansprakelijk ben voor beschadigingen?

Per beschadiging komt het bedrag van de herstelkosten voor uw rekening, tot het bedrag van de eigen
bijdrage. Dat geldt ook als bij één schadegeval meer beschadigingen zijn veroorzaakt.
Als de eigen bijdrage tijdens de duur van de leaseperiode op grond van artikel 26 en de
Aanvullende voorwaarden is verhoogd, dan geldt per beschadiging het verhoogde bedrag van
de eigen bijdrage.
Als de eigen bijdrage tijdens de duur van de leaseperiode niet op grond van artikel 26 en de
Aanvullende voorwaarden is verhoogd, geldt voor de eerste 2 beschadigingen telkens de eigen
bijdrage vóór verhoging en voor de volgende beschadigingen telkens het bedrag van de eigen
bijdrage na verhoging De beschadigingen met de laagste herstelkosten worden daarbij gezien
als de eerste 2 beschadigingen.
In het Innameprotocol is een opsomming opgenomen van beschadigingen die vaak bestaan uit meer
kleine beschadigingen en als 1 beschadiging worden beschouwd. Een voorbeeld daarvan is schade door
vogelpoep. Voor verontreinigingen geldt dat een verontreiniging wordt gezien als een beschadiging. In het
Innameprotocol is een opsomming opgenomen van verontreinigingen die bestaan uit meer kleinere
deelverontreinigingen en als 1 verontreiniging worden beschouwd. Een voorbeeld daarvan zijn vlekken op
de kussens. Bij ontbrekende onderdelen, documenten of accessoires bent u aansprakelijk voor de kosten
van vervanging. De leasemaatschappij beoordeelt aan de hand van het innamerapport en de hiervoor
weergegeven maatstaven welk bedrag volgens haar in totaal voor uw rekening komt en stuurt u schriftelijk
15

ALGEMENE VOORWAARDEN

of per e-mail een bericht daarover.
61. Wat als ik het niet eens ben met het oordeel?

U kunt het niet eens zijn met het oordeel van de Leasemaatschappij.
In dat geval kunt u binnen 1 week na de verzending van het bericht van de leasemaatschappij
de leasemaatschappij schriftelijk of via e-mail in kennis stellen van uw bezwaar.
Als u dat niet doet, geldt het door de leasemaatschappij vastgestelde bedrag. U ontvangt dan een factuur
voor dat bedrag, die u dient te betalen. Als u wel en tijdig bij de leasemaatschappij bezwaar maakt, dan
schakelt de leasemaatschappij een expert in die lid is van het Nederlands instituut voor register experts
(NIVRE). Deze beoordeelt volgens de hiervoor vermelde maatstaven aan de hand van door de
leasemaatschappij te overleggen bewijsstukken, of de beschadigingen die volgens de leasemaatschappij
voor uw rekening komen, inderdaad voor uw rekening komen en zo ja, voor welk bedrag.
U betaalt dan dat bedrag. Dat kan lager, gelijk, maar ook hoger zijn dan het eerst door de
leasemaatschappij vastgestelde bedrag. In dit laatste geval, of als de expert het door de leasemaatschappij
vastgestelde bedrag juist vindt, betaalt u bovendien de kosten van de expert.
Als de boot niet meer voor expertise beschikbaar is en de expert aan de hand van de door de
leasemaatschappij overgelegde bewijsstukken geen oordeel kan vellen, bent u niet aansprakelijk voor bij
inlevering geconstateerde schade die volgens dit artikel moet worden afgehandeld.

W. PERSOONSREGISTRATIE
62. Worden mijn persoonsgegevens geregistreerd?

De leasemaatschappij heeft geen verplichting om u aan te melden bij Bureau Kredietregistratie (BKR), en
zal dit niet doen indien hier geen gronden voor bestaan. Indien er achterstanden op betalingen ontstaan,
kan de leasemaatschappij dit in voorkomend geval melden bij BKR. Indien de wetgeving hieromtrent
verandert heeft de leasemaatschappij het recht melding te doen bij BKR.
Daarnaast neemt de leasemaatschappij uw persoonsgegevens op in een interne persoonsregistratie,
om de overeenkomst te kunnen uitvoeren, wettelijke verplichtingen te kunnen nakomen en om op de
persoon gerichte productinformatie te kunnen geven. Als u bezwaar hebt tegen gebruik van uw
gegevens om op de persoon gerichte productinformatie te verstrekken, kunt u dat aan de
leasemaatschappij berichten. Dan zal aan uw bezwaar worden tegemoetgekomen.
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