ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOLEASE CURACAO N.V.

BEGRIPPEN
In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze
begrippen wordt verstaan:
Auto: enig voertuig dat krachtens de Leaseovereenkomst door Autolease Curacao aan Cliënt ter beschikking is gesteld,
alsmede onderdelen en toebehoren die ter vervanging of vernieuwing daarvan zijn of worden aangebracht.
Autolease Curacao: de naamloze vennootschap Autolease Curaçao N.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te
Curaçao.
Berijder: de natuurlijke persoon die (met toestemming van Cliënt en Autolease Curacao) de Auto zal besturen als bedoeld
in artikel 1 onder h lid 1 van de Wegenverkeersverordening Curaçao 2000.
Binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen, op verschillende plaatsen zich
voordoend binnen een staat.
Burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van éénzelfde staat waarbij een
belangrijk deel van de inwoners van die staat betrokken is.
Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon en hun eventuele rechtsopvolger(s), met wie Autolease Curacao één of meerdere
Leaseovereenkomsten aangaat of zal aangaan.
Gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of althans de één de ander,
gebruik makend van militaire machtsmiddelen bestrijden, alsmede het gewapend optreden van een Vredesmacht van de
Verenigde Naties.
Jaarkilometrage: het aantal kilometers van de Auto op jaarbasis, zoals is overeengekomen tussen Autolease Curacao en
Cliënt.
Leaseovereenkomst: de overeenkomst die tussen Autolease Curacao en Cliënt is aangegaan op basis waarvan
Autolease Curacao een Auto aan Cliënt ter beschikking stelt.
Leasetarief: het bedrag exclusief omzetbelasting per maand dat tussen Autolease Curacao en Cliënt voor het ter
beschikking stellen van de Auto is overeengekomen
Leverdatum: de gewenste datum danwel de datum van beschikbaarheid van aflevering van de Auto aan Cliënt.
Looptijd: de duur van de Leaseovereenkomst zoals vastgelegd in de Leaseovereenkomst.
Mantelovereenkomst: de overeenkomst die tussen Autolease Curacao en Cliënt is aangegaan, op basis waarvan
Autolease Curacao en Cliënt (afzonderlijke) Leaseovereenkomsten zullen sluiten.
Muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van enig gewapende macht, gericht tegen
het gezag waaronder zij gesteld zijn
Oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijk gewelddadige beweging, gericht tegen het openbaar gezag.
Opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, gericht tegen het openbaar gezag.
Relletjes: incidentele geweldmanifestaties gericht tegen het openbaar gezag.
Vervangende Auto: een auto die door of via Autolease Curacao aan Cliënt ter beschikking is gesteld, ter tijdelijke
vervanging van de Auto als bepaald in deze Algemene Voorwaarden.
Voorloopauto: een auto die door of via Autolease Curacao aan Cliënt ter beschikking is gesteld, voorafgaand aan de
Auto die op grond van de Leaseovereenkomst aan Cliënt ter beschikking zal worden gesteld, als bepaald in deze
Algemene Voorwaarden.
Voorlooptarief: het bedrag dat tussen Autolease Curacao en Cliënt is overeengekomen voor het ter beschikking stellen
van een Voorloopauto.
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ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of offertes van Autolease Curacao en
op Mantelovereenkomsten en Leaseovereenkomsten die door middel van Autolease Curacao worden gedaan of
aangegaan. Deze Algemene Voorwaarden liggen ter inzage bij Autolease Curacao en zullen voorafgaand aan of
bij het aangaan van een Mantelovereenkomst kosteloos door Autolease Curacao ter beschikking worden
gesteld, dan wel op verzoek van Cliënt kosteloos worden toegezonden.

1.2

Cliënt kan alleen een beroep doen op aanvullingen op en/of afwijkingen van de Mantelovereenkomst, de
Leaseovereenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, indien deze schriftelijk door partijen zijn
overeengekomen.

1.3

Cliënt verklaart door ondertekening van de Mantelovereenkomst en/of de Leaseovereenkomst:
a.
dat de in de Mantelovereenkomst en/of de Leaseovereenkomst vermelde gegevens juist en volledig
zijn;
b.
dat hij erkent dat Autolease Curacao juridisch, fiscaal en economisch eigenaar is van de Auto en dat de
Auto aan het einde van de Looptijd aan Autolease Curacao dient te worden teruggegeven;
c.
dat hij instemt met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op de Mantelovereenkomst,
de Leaseovereenkomst en eventuele daaruit voortvloeiende en/of latere overeenkomsten tussen hem
en Autolease Curacao;
d.
dat hij op eventuele eigen Algemene Voorwaarden geen beroep kan doen.

Artikel 2: De Mantelovereenkomst en de Leaseovereenkomst
2.1

De ondertekening van de Leaseovereenkomst door (een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van) Cliënt en
Autolease doet de Leaseovereenkomst tussen Autolease Curacao en Cliënt tot stand komen.

2.2

De Leaseovereenkomst tussen Autolease Curacao en de Cliënt wordt aangegaan voor een periode van drie, vier
of vijf jaar. Na de overeengekomen periode kan de Leaseovereenkomst door partijen worden voortgezet tegen
nader overeen te komen voorwaarden en bedingen.

2.3

Cliënt is verplicht alle schade te vergoeden die Autolease Curacao lijdt en/of zal lijden indien Cliënt zijn
verplichtingen uit hoofde van de Mantelovereenkomst en/of Leaseovereenkomst en/of Algemene Voorwaarden
niet nakomt.

2.4

Voorts is Cliënt verplicht om alle schade te vergoeden die Autolease Curacao lijdt en/of zal lijden indien hij
weigert om welke reden dan ook de Leaseovereenkomst te ondertekenen of weigert om welke reden dan ook de
voor hem bestelde auto die beschikbaar is voor aflevering af te nemen en laat zulks zijn verplichtingen uit hoofde
van de Leaseovereenkomst, Mantelovereenkomst en Algemene Voorwaarden onverlet en kan Cliënt zich niet
beroepen op het bepaalde in artikel 12.2 van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3: Het Leasetarief
De verplichting tot betaling van het verschuldigde Leasetarief vangt aan op de datum dat de Auto ter beschikking
wordt gesteld aan de Cliënt en bestaat - voor zover van toepassing - uit de som van de volgende
prijscomponenten:
a.

b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Afschrijving. De afschrijving wordt door Autolease Curacao bepaald op basis van de kostprijs van de
Auto minus de voorgecalculeerde restwaarde van de Auto. De kostprijs is de consumentenprijs van de
Auto, vermeerderd met de (inbouw)kosten van eventuele door Cliënt bestelde opties af fabriek,
accessoires en afleveringskosten, exclusief Omzetbelasting. De restwaarde wordt bepaald aan de hand
van de afschrijvingsmethodieken die binnen Autolease Curacao worden gehanteerd.
Belastingen en heffingen van overheidswege.
De verzekeringspremie/vergoeding voor de Wettelijke Aansprakelijkheid verzekering en de door
Autolease Curacao verleende Cascodekking.
Interest.
Management fee.
Reparatie- en onderhoudskosten, evenals kosten voor het vervangen van onderdelen en banden.
De keuringskosten van de Auto.
De vergoeding van een Vervangende Auto.
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i.
Nummerplaten.
j.
Autohulp van Wegenwacht Curacao 24-7.
Het Leasetarief wordt voorts bepaald door de Jaarkilometrage en de Looptijd.
Artikel 4: Het Leasetarief en prijsaanpassingen
4.1 Vaststelling Leasetarief
Het Leasetarief voor elk afzonderlijk te sluiten Leaseovereenkomst bestaat uit de som van de van toepassing
zijnde prijscomponenten genoemd in artikel 3, voor zover van toepassing, vermeerderd met Omzetbelasting.
4.2 Wijziging Leasetarief
4.2.1

Autolease Curacao is bevoegd om drie maanden na de Leverdatum van de Auto over te gaan tot aanpassing
van het Leasetarief, in geval van:
a.
een wijziging van de premie c.q. kosten van de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering en/of
cascodekking en/of van de aanvullende verzekeringen en/of van de hulpverlening: tot het beloop van
de betreffende gewijzigde premie c.q. kosten;
b.
een stijging van de kosten van reparatie, onderhoud, banden en vervangend vervoer met meer dan 5
(vijf) procent sinds de ingangsdatum van de Leaseovereenkomst of de vorige wijzigingsdatum: voor het
meerdere van de 5 (vijf) procent toename;
c.
wijziging van de hoogte van de interestgrondslag: voor zover het een afwijking van 0,25% of meer naar
boven behelst.

4.2.2

Kosten, kostenverhogingen en (rest)waardevermindering die voor Autolease Curacao ontstaan direct of indirect
ten gevolge van overheidsmaatregelen, zoals, doch niet beperkt tot, veranderde regelgeving, belastingen,
heffingen, leges, keuringen, boetes en bekeuringen, inclusief administratiekosten, komen tot het beloop van de
betreffende kosten en/of waardevermindering ten laste van Cliënt.

4.2.3

Kosten, kostenverhogingen of waardevermindering die zijn ontstaan door duidelijk afwijkend of bijzonder gebruik
van de Auto komen steeds geheel ten laste van Cliënt.

4.2.4

Autolease Curacao behoudt zich het recht voor om de overige kosten jaarlijks te herzien. Hieronder wordt in
ieder geval, doch niet uitsluitend begrepen de vergoeding in verband met de vervanging van zaken die door
Autolease Curacao aan Cliënt ter beschikking zijn gesteld. Een wijziging van het Leasetarief levert voor geen
van de partijen het recht op tot tussentijdse beëindiging van de Leaseovereenkomst.

Artikel 5: Aflevering
5.1

De Auto wordt afgeleverd conform de bestelling van Cliënt als vastgelegd in de door Cliënt ondertekende offerte
en/of aanbieding en Leaseovereenkomst. De door Autolease Curacao genoemde Leverdatum van de Auto is
nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Overschrijding levert geen verzuim op. Autolease Curacao zal de
Auto in gebruik geven aan Cliënt na de eigendomsoverdracht door de dealer aan Autolease Curacao. Cliënt zal
de Auto hierna in gebruik nemen voor de overeengekomen duur van het gebruiksrecht. De aflevering, die
plaatsvindt ten kantore van Autolease Curacao tenzij anders wordt overeengekomen, van de Auto geschiedt
voor rekening en risico van Cliënt. Aflevering zal plaatsvinden door middel van ondertekening door Cliënt van het
daartoe bestemde afleveringsformulier en de Leaseovereenkomst.

5.2

Cliënt kan geen aanspraken doen gelden ten aanzien van gebreken die niet binnen een periode van twee (2)
dagen na de in lid 1 van dit artikel genoemde aflevering schriftelijk zijn medegedeeld aan Autolease Curacao of
indien het afleveringsformulier en/of de Leaseovereenkomst niet rechtsgeldig is ondertekend. Voor het geval de
voor aflevering gereed staande Auto niet binnen een redelijke termijn door Cliënt in ontvangst wordt genomen,
wordt de aflevering geacht te hebben plaats gevonden vijf (5) dagen nadat aan Cliënt kenbaar is gemaakt dat de
Auto voor aflevering gereed staat. De kosten verbonden aan accessoires, die na aanvang van de
Leaseovereenkomst van overheidswege verplicht zijn gesteld, zijn voor rekening van Cliënt.

Artikel 6: Gebruik van de Auto
6.1

De Auto is en blijft eigendom van Autolease Curacao. Cliënt zal als een goed huisvader voor de Auto zorg
dragen, de noodzakelijke maatregelen treffen ter voorkoming van diefstal en de Auto overeenkomstig de aard en
de bestemming, met inachtneming van de geldende verkeersregels, (laten) gebruiken. Cliënt is aansprakelijk
voor alle gevolgen van verkeersovertredingen en/of verkeersmisdrijven begaan met de Auto behalve gedurende
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de tijd dat die door Autolease Curacao of haar personeel wordt gebruikt.
6.2

Cliënt zal de Auto en/of demontabele bestanddelen hiervan niet vervreemden, verpanden of anderszins
bezwaren en ervoor zorg dragen dat de Auto niet wordt gebruikt voor rijlessen, wedstrijden, prestatieritten, rijden
op gesloten circuits, snelheidsproeven en daarmee vergelijkbare activiteiten. Het is Cliënt voorts niet toegestaan
de Auto te gebruiken voor het vervoeren van gevaarlijke en/of explosieve stoffen, onder te verhuren dan wel een
veiligheidsmiddel uit te (laten) schakelen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Autolease
Curacao. Vervoer van personen - carpooling uitgezonderd - en/of goederen tegen betaling is slechts toegestaan
met schriftelijke toestemming van Autolease Curacao. Cliënt is aansprakelijk voor alle schade aan en
veroorzaakt door de Auto ingeval de bepalingen van dit artikellid niet in acht zijn genomen.

6.3

Cliënt zal de Auto uitsluitend laten gebruiken door personen die minimaal drieëntwintig (23) jaar oud zijn en die
minimaal één (1) jaar houder zijn van een naar het recht van Curaçao geldig rijbewijs. Cliënt is aansprakelijk voor
alle schade aan en veroorzaakt door de Auto ingeval de bepalingen van dit artikellid niet in acht zijn genomen.

6.4

Cliënt is niet gerechtigd de Auto te voorzien van reclame door het aanbrengen van stickers of enige
beschildering zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Autolease Curacao. De met toestemming van
Autolease Curacao en voor rekening en risico van Cliënt komende aangebrachte reclame mag bij beëindiging
van deze overeenkomst worden verwijderd. Verwijdering van deze reclame is echter niet toegestaan, als dit tot
zichtbare beschadiging van de Auto leidt. Autolease Curacao is in dat geval gerechtigd de kosten van
verwijdering van de aangebrachte reclame aan Cliënt door te belasten.

6.5

Het aanbrengen van accessoires en overige zaken op of aan de Auto is niet toegestaan zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Autolease Curacao en komt voor rekening en risico van Cliënt. De met
toestemming van Autolease Curacao en voor rekening en risico van Cliënt komende aangebrachte accessoires
en overige zaken mogen bij beëindiging van deze overeenkomst worden verwijderd. Verwijdering van deze
zaken is echter niet toegestaan, als dit tot zichtbare beschadiging van de Auto leidt. De accessoires en overige
zaken die ingevolge dit artikel niet kunnen of mogen worden verwijderd, worden zonder vergoeding eigendom
van Autolease Curacao, tenzij Autolease Curacao besluit de aangebrachte accessoires en overige zaken te
laten verwijderen. Autolease Curacao is in dat geval gerechtigd de kosten van verwijdering van de aangebrachte
accessoires en overige zaken aan Cliënt door te belasten. Hetzelfde geldt ten aanzien van de schade ten
gevolge van een verminderde restwaarde van de Auto in verband met de aangebrachte accessoires en overige
zaken, indien Autolease Curacao om haar moverende redenen besluit dat de aangebrachte accessoires en
overige zaken niet zullen worden verwijderd.

6.6

Cliënt draagt het risico van verlies, diefstal en/of beschadiging en de kosten van onderhoud, reparatie of
vervanging van de aangebrachte accessoires en overige zaken die door en voor rekening van Cliënt zijn
aangebracht.

6.7

Indien de Auto wordt gebruikt om een aanhangwagen, laadbak, trailer, caravan, enz. te trekken dient Cliënt de
geldende voorschriften van de fabrikant en de wettelijke bepalingen stipt in acht te nemen en geschiedt zulks
geheel voor rekening en risico van Cliënt en is Autolease Curacao uit hoofde van dit gebruik door Cliënt niet
aansprakelijk voor welke schade dan ook.

6.8

Alle kosten, verbonden aan hulpverlening bij pech en schade, die niet door een verzekering worden vergoed
respectievelijk hulpverlening die niet door Wegenwacht Curacao 24-7 wordt verleend, komen voor rekening van
Cliënt.

Artikel 7: Verzekering, schade en diefstal
7.1

Het risico voor de Auto is voor de gehele Looptijd van de Leaseovereenkomst voor rekening van Cliënt.

7.2

De Auto wordt door Autolease Curacao verzekerd tegen de wettelijke aansprakelijkheid waartoe een motorrijtuig
in het verkeer aanleiding kan geven met een aansprakelijkheidsdekking van fl. 1.000.000. De
verzekeringsvoorwaarden liggen ter inzage ten kantore van Autolease Curacao en zullen op verzoek van Cliënt
kosteloos worden toegezonden. Cliënt gaat akkoord met deze verzekeringsvoorwaarden en deze
verzekeringsvoorwaarden maken integraal en onverbrekelijk deel uit van de Leaseovereenkomst en de
Mantelovereenkomst. Schade in de meest ruime zin van het woord die om welke reden dan ook niet door deze
aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt is voor rekening van Cliënt.

Paraaf Cliënt:
Page 4 of 14

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOLEASE CURACAO N.V.

7.3

Autolease Curacao verleent een casco dekking voor schade aan of verlies van de Auto ontstaan door/bestaande
uit onderstaande gebeurtenissen indien zij het gevolg zijn van een eigen gebrek en niet onder de dekking van de
in lid 2 van dit artikel bedoelde aansprakelijkheidsverzekering vallen:
brand, explosie, kortsluiting, zelfontbranding, blikseminslag;
diefstal of poging daartoe van de Auto, verduistering, joyriding;
ruitbreuk, niet gepaard gaande met andere schade aan de Auto dan door scherven van de ruit;
overstroming (waaronder wordt verstaan het bezwijken of overlopen van dijken, kaden, sluizen of
andere waterkeringen), hagel;
(om)vallende voorwerpen tengevolge van storm (waaronder wordt verstaan een windsnelheid van
tenminste 14 m per seconde);
het omwaaien van de Auto;
het vallen van luchtvaartuigen of onderdelen daarvan, alsmede het vallen van voorwerpen uit een
luchtvaartuig;
botsing met vogels, loslopende dieren of overstekend wild, echter uitsluitend voor zover de schade
rechtstreeks door de botsing zelf is toegebracht en door Cliënt niet zelf te verhalen is op de
eventuele eigenaar, schade als gevolg hiervan ontstaan door botsing met andere zaken wordt niet
gedekt;
een van buiten komende gebeurtenis gedurende de periode dat de Auto voor transport met een
vervoermiddel aan een transportonderneming is overgedragen, met uitzondering van schade
ontstaan tijdens takelen en slepen en schade als krassen, schrammen en lakschade;
Relletjes;
botsen, omslaan, slippen, van de weg of te water geraken;
een andere plotselinge en onvoorziene ten opzichte van de Auto van buiten komende gebeurtenis.

7.4

Uitgesloten is echter vergoeding van de in lid 3 van dit artikel bedoelde schade veroorzaakt of ontstaan:
bij ander gebruik van de Auto dan aan Autolease Curacao opgegeven of bij gebruik voor een ander
doel dan wettelijk toegestaan;
indien de Berijder of belanghebbende niet de leeftijd van drieëntwintig (23) jaar heeft bereikt of niet
tenminste één (1) jaar houder is van een rijbewijs dat op Curaçao voor de Auto geldig is;
door atoomkernreacties, ongeacht hoe deze zijn ontstaan en waar zij zich hebben voorgedaan;
zolang de Auto in beslag genomen of gevorderd is door enige overheid;
(molest) door Gewapend conflict, Burgeroorlog, Opstand, Binnenlandse onlusten, Oproer en Muiterij;
door opzet of goedvinden van de Cliënt, de Berijder of belanghebbende;
de Berijder of belanghebbende de rijbevoegdheid is ontzegd, een rijverbod is opgelegd of als hij niet
heeft voldaan aan de bijzondere bepalingen, die op zijn rijbewijs vermeld staan;
bij verhuur van de Auto of gebruik voor het vervoer van personen tegen betaling. Hieronder valt niet het
meerijden van collega’s tijdens het woon/werkverkeer, die bijdragen in de kosten van het vervoer
(carpooling);
door deelname aan ritten of wedstrijden, waarbij het om snelheid, regelmatigheid of behendigheid gaat.
Autolease Curacao verleent wel dekking tegen de financiële gevolgen van schade tijdens
betrouwbaarheids-, oriëntatie- en puzzelritten, die op Curaçao plaatsvinden, niet langer duren dan 24
uur en waarbij de snelheid voor de uitslag niet beslissend is;
wegens constructie- of materiaalfouten, slijtage, slecht onderhoud van de Auto of
onoordeelkundig gebruik van het mechanisme;
in geval er sprake is van een ernstige verkeersovertreding of verkeersmisdrijf;
wegens het niet kunnen gebruiken van de Auto;
door diefstal van audio (visuele) apparatuur welke niet vast in de Auto is gemonteerd;
bestaande uit waardevermindering van de Auto;
indien de Auto wordt gebruikt om een aanhangwagen, laadbak, trailer, caravan, enz. te trekken;
veroorzaakt terwijl de Berijder of belanghebbende van de Auto onder zodanige invloed van
alcoholhoudende dranken en/of enig bedwelmend, opwekkend middel of geneesmiddel verkeerde,
dat hij niet in staat kon worden geacht de Auto naar behoren te besturen, dan wel dat hem dit door
wet of overheid is of zou zijn verboden. Ook als de Berijder of belanghebbende een ademtest,
urine- of bloedproef weigert, betaalt Autolease Curacao geen schadevergoeding.
Bij de hierboven genoemde uitsluitingen ‘ander gebruik’, ‘ongeldig rijbewijs’, ‘verhuur’, en ‘rijden onder invloed’,
wordt wel casco dekking verleend als: 1 de daarin bedoelde omstandigheden zich buiten voorkennis van Cliënt
en/of Berijder en/of tegen Cliënt’s en/of Berijders wil hebben voorgedaan en 2 Cliënt en/of Berijder in redelijkheid
geen verwijt treft aan die omstandigheden een en ander onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat door Cliënt en/of
Berijder daarvan aangifte is gedaan bij de politie en de politie daarvan een proces-verbaal heeft opgemaakt en
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Cliënt en/of Berijder dit proces-verbaal onverwijld aan Autolease Curacao heeft toegezonden.

7.5

Cliënt zal Autolease Curacao onverwijld, doch uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur in kennis stellen van schade
overkomen aan of veroorzaakt door de Auto. Cliënt dient te allen tijde, direct ter plaatse, de politie en/of CRS
(Curaçao Road Services) op te roepen en er dient te allen tijde een politierapport en/of CRS rapport van de
hiervoor bedoelde schade, hierna: “Schaderapport” te worden opgemaakt en welk Schaderapport uiterlijk binnen
24 uur nadien aan Autolease Curaçao dient te worden overhandigd. Cliënt dient de plaats van de schade niet te
verlaten tot het Schaderapport is opgemaakt. Achteraf zal er geen Schaderapport door Autolease Curaçao
worden geaccepteerd. Cliënt zal voorts onmiddellijk aangifte doen bij de politie en daarvan een proces-verbaal
door de politie laten opmaken en deze onverwijld toezenden aan Autolease Curacao, indien sprake is van een
van de volgende omstandigheden: diefstal, inbraak, verduistering, joyriding, oplichting en vallende en/of gevallen
lading, alsmede schade toegebracht door vandalisme. In geval Cliënt zich niet houdt aan de hiervoor genoemde
voorwaarden zal Autolease Curaçao gerechtigd zijn de volledige schade aan de Cliënt door te berekenen.

7.6

Het eigen risico per gebeurtenis is in eerste instantie bepaald op maximaal fl. 525,00 per gebeurtenis en komt
volledig ten laste van de Cliënt. Bij minimaal twee (eigen) schades per kalenderjaar is Autolease Curacao
gerechtigd om het eigen risico naar maximaal fl. 1.000,00 per gebeurtenis te verhogen. Autolease Curacao
behoudt zich het recht voor om het Leasetarief te herzien indien de schadeontwikkeling daartoe aanleiding geeft.
Het eigen risico wordt terugbetaald als de schade door een tegenpartij wordt vergoed.

7.7

Cliënt dient in geval van diefstal alle - in ieder geval twee (2) - aan hem overhandigde volledige sleutelsets aan
Autolease Curacao te overhandigen, bij gebreke waarvan uitsluiting van enige dekking zal plaatsvinden,
behoudens het ontbreken van een sleutelset door diefstal na woninginbraak of door afgifte onder dwang een en
ander onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat door Cliënt en/of Berijder daarvan aangifte is gedaan bij de politie
en de politie daarvan een proces-verbaal heeft opgemaakt en Cliënt en/of Berijder dit proces-verbaal onverwijld
aan Autolease Curacao heeft toegezonden.

7.8

Schade aan of verlies van zich in de Auto bevindende persoonlijke eigendommen van Cliënt en/of derden komt
voor rekening van Cliënt evenals alle mogelijke materiële en immateriële schade en kosten die door middel van
of in verband met de Auto(‘s) wordt toegebracht aan Cliënt, Berijder, inzittenden van de Auto en/of derden.

Artikel 8. Reparatie, onderhoud en banden
8.1

Cliënt verplicht zich de Auto overeenkomstig het onderhoudsschema van de fabrikant en/of officiële dealer te
(laten) onderhouden. Schade als gevolg van het niet goed nakomen van deze verplichting is voor rekening en
risico van Cliënt. Autolease Curacao is te allen tijde gerechtigd controle uit te oefenen op de staat waarin de
Auto verkeert waar die zich ook bevindt. Cliënt is gehouden Autolease Curacao tot deze controle in de
gelegenheid te stellen en indien door Autolease Curacao verlangd zal Cliënt de Auto tot dat doel op een door
Autolease Curacao aan te wijzen locatie bezorgen. Cliënt dient zelf de banden tijdig op spanning en slijtage te
controleren, alsmede om de 1000 kilometer de vloeistofniveaus, zoals het oliepeil, te controleren. Daarnaast zal
Cliënt gehoor geven aan alle oproepen voor controles, modificaties en wettelijk voorgeschreven keuringen.

8.2

Alle reparaties en onderhoudsbeurten, met uitzondering van de reparaties en onderhoudsbeurten als genoemd
in artikel 8.3, komen voor rekening van Autolease Curacao. Autolease Curacao kan bepalen dat een
onderhoudsbeurt of reparatie op economische gronden niet zal worden uitgevoerd.

8.3

Alle kosten voortvloeiend uit c.q. verbandhoudend met nalatigheid en/of onjuist of onzorgvuldig gebruik van de
Auto, zijn voor rekening van Cliënt. Kosten van extra onderhoud, smeermiddelen, het tussentijds bijvullen van
olie en vloeistoffen buiten het voorgeschreven onderhoudsschema, alsmede kosten voor het wassen, stallen,
parkeren en poetsen van de Auto en de kosten voor brandstof en eventuele boetes zijn voor rekening van Cliënt.

8.4

Defecten aan de kilometerteller moeten uiterlijk binnen vierentwintig (24) uur na de constatering daarvan door
Cliënt aan Autolease Curacao worden gemeld. Het aantal gereden kilometers in de periode waarin de
kilometerteller defect was, wordt in onderling overleg tussen partijen naar redelijkheid en billijkheid vastgesteld.

8.5

Alle reparaties en onderhoud dienen door de officiële dealer van de Auto te worden uitgevoerd, danwel in een
door Autolease Curacao nader schriftelijk aangewezen bedrijf. Autolease Curacao is niet aansprakelijk voor de
wijze waarop deze officiële dealer dan wel het nader door haar aangewezen bedrijf haar werkzaamheden
verricht, noch voor enige daaruit voor Cliënt voortvloeiende schade. Het is Cliënt niet toegestaan het onderhoud
en reparaties door derden te doen uitvoeren. In geval Cliënt zich niet houdt aan de hiervoor genoemde
voorwaarden zal Autolease Curacao gerechtigd zijn de volledige schade aan de Cliënt door te berekenen.
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8.6

Indien Cliënt de Auto, na gereedmelding van de werkzaamheden door de officiële dealer dan wel het nader door
Autolease Curacao aangewezen bedrijf dan wel Autolease Curacao niet binnen 48 uur afhaalt is Autolease
Curacao gerechtigd eventuele stallingkosten c.q. extra kosten voor vervangend vervoer bij Cliënt in rekening te
brengen.

8.7

De banden van de Auto zullen door Autolease Curacao worden vervangen indien deze door "normal wear and
tear" (+/- 40.000 km per set banden) niet meer voldoen aan de daaraan te stellen eisen, terwijl de Cliënt zelf zorg
draagt voor reparaties van lekke banden. Tussentijdse en eerdere vervanging c.q. wisseling van banden komt
voor rekening van de Cliënt.

Artikel 9: Vervangende Auto
9.1

Autolease Curacao zal Cliënt zo spoedig mogelijk een vervangende Auto ter beschikking zal stellen met een
maximum van vijftien (15) dagen per kalenderjaar bij schades en reparaties aan de Auto, die naar verwachting
langer dan vierentwintig (24) uur duren. Autolease Curacao bepaalt de keuze van de Vervangende Auto.

9.2

Cliënt is verplicht een Vervangende Auto, waarvan het recht op gebruik is vervallen, terug te brengen naar de
plaats van herkomst of naar een in onderling overleg te bepalen plaats.

9.3

De kosten van een Vervangende Auto komen volledig voor rekening van Cliënt, indien:
a.
het gemis van de Auto het gevolg is van civielrechtelijke, administratiefrechtelijke of strafrechtelijke
inbeslagname en/of verbeurdverklaring, of
b.
het gemis van de Auto het gevolg is van diefstal die Cliënt valt toe te rekenen, of
c.
het gemis van de Auto het gevolg is van enige nalatigheid - onder meer door onoordeelkundig gebruik
van de Auto - die aan Cliënt is toe te rekenen.

9.4

Indien Cliënt vervangend vervoer wenst zonder dat schade/reparatie naar verwachting langer duurt dan 24 uur
zijn de kosten volledig voor Cliënt.

9.5

De kosten van een Vervangende Auto zijn gebaseerd op het daghuurtarief volgens de huurtabel van Economy
Rent A Car N.V. h.o.d.n. Budget Rent A Car.

9.6

De bepalingen van de Leaseovereenkomst, Mantelovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden zijn ook van
toepassing op de Vervangende Auto.

9.7

De Cliënt en/of Berijder is verplicht de Vervangende Auto in te leveren met dezelfde hoeveelheid brandstof als
waarmee deze ter zijne beschikking werd gesteld, bij gebreke waarvan Autolease Curacao gerechtigd is om zelf
hiervoor zorg te dragen, waarbij de hiermede verbandhoudende kosten bij Cliënt in rekening zullen worden
gebracht, waarbij onder meer een bedrag van fl. 50,00 aan administratiekosten. Cliënt en/of Berijder kan nimmer
op enige (geldelijke) vergoeding aanspraak maken indien hij meer brandstof heeft getankt dan waarmee de
Vervangende Auto ter zijne beschikking werd gesteld.

Artikel 10: Cliënt en Berijder
10.1

De Auto kan ter beschikking worden gesteld aan een Berijder, niet zijnde Cliënt. De Berijder heeft in dat geval
dezelfde rechten en verplichtingen van Cliënt. Iedere Berijder van de Auto dient vooraf schriftelijk door Autolease
Curacao te worden goedgekeurd. Cliënt is aansprakelijk voor alle schade aan en veroorzaakt door de Auto
ingeval de bepalingen van dit artikellid niet in acht zijn genomen.

10.2

Cliënt staat er tegenover Autolease Curacao voor in dat hij de Berijder voor het in gebruik geven van de Auto zal
informeren over de rechten en verplichtingen van Cliënt en dat de Berijder die verplichtingen steeds tijdig en
volledig zal nakomen. Verklaringen van de Berijder omtrent onder meer de ontvangst, aflevering, inname en
staat van de Auto worden geacht mede namens Cliënt te zijn afgelegd.

10.3

Cliënt verplicht zich c.q. zal de Berijder instrueren - en staat hiervoor jegens Autolease Curacao in - een Auto
niet te besturen indien hij/zij daartoe, al dan niet onder invloed van alcohol en/of geestverruimende middelen in
de ruimste zin des woords en/of medicijnen, niet in staat mocht zijn danwel dat hem dit door wet of overheid is of
zou zijn verboden terwijl voorts Cliënt c.q. Berijder de geldende snelheidsbeperkingen en overige verkeersregels
in acht zal nemen. Schade als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting(en) is voor rekening en risico
van Cliënt en/of Berijder en in dat geval kan Cliënt en/of Berijder zich niet beroepen op de casco dekking als
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bedoeld in artikel 7.3.
10.4

Het is derden - waaronder onder meer begrepen: familie, vrienden, kennissen, enz. van de Cliënt en/of Berijder niet toegestaan de Auto te besturen, tenzij zulks vooraf en schriftelijk wordt goedgekeurd door Autolease
Curacao. Cliënt is aansprakelijk voor alle schade aan en veroorzaakt door de Auto ingeval de bepalingen van dit
artikellid niet in acht zijn genomen.

10.5

Berijders van de Auto die niet woonachtig zijn op Curaçao, zullen per geval - indien de Berijder vooraf schriftelijk
goedgekeurd is door Autolease Curacao - extra worden belast met een bedrag van minimaal fl. 20 per dag of
gedeelte daarvan. Een aparte factuur zal hiervoor worden verzonden naar de Cliënt.

10.6

Indien het schadeverloop (eigen schades) naar de mening van Autolease Curacao te hoog en te frequent wordt,
is Autolease Curacao te allen tijden bevoegd een Berijder te weigeren als bestuurder van de Auto of is zij
gerechtigd tot ontbinding van de Leaseovereenkomst over te gaan. In dat laatste geval zal Cliënt verschuldigd
zijn een vergoeding over de nog verschuldigde leasetermijnen overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 2.

Artikel 11: Vermissing van bescheiden
11.1

De kosten en schade voortvloeiend uit het gebruik en het verlies van bescheiden die bij de Auto behoren,
waaronder de keuringskaart, de belastingkaart, sleutels, pincodes en afstandsbedieningen, zijn voor rekening
van Cliënt. Verlies of diefstal van autosleutels en/of de afstandsbediening van de Auto dient Cliënt onmiddellijk te
melden bij Autolease Curacao. Vermissing van alle overige bescheiden dient Cliënt uiterlijk binnen 24
(vierentwintig) uur te melden bij Autolease Curacao.

11.2

Autolease Curacao zal zorg dragen voor vervanging bij vermissing van de bescheiden zoals bedoeld in artikel
11.1. Voor de vervanging zullen de daadwerkelijk door Autolease Curacao gemaakte kosten in rekening worden
gebracht, te vermeerderen met een bedrag aan administratiekosten.

Artikel 12: Beëindiging Leaseovereenkomsten
12.1 Beëindiging (algemeen)
Beëindiging van de Leaseovereenkomst vindt plaats:
a.
indien de looptijd van de Leaseovereenkomst is verstreken;
b.
indien de Auto is gestolen of om welke reden dan ook buiten de macht van de Cliënt geraakt;
c.
indien de Auto total loss is verklaard;
d.
indien Cliënt de Leaseovereenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds schriftelijk heeft opgezegd;
e.
door ontbinding krachtens artikel 15;
f.
in geval Autolease Curacao gebruik maakt van haar recht als bepaald in artikel 10 lid 6 of 16 lid 4.
12.2 Voortijdige beëindiging
Indien Cliënt de Leaseovereenkomst tussentijds wenst te beëindigen zal Cliënt opeisbaar verschuldigd zijn en
van hem gevorderd worden een vergoeding over de nog verschuldigde leasetermijnen en welke bedraagt:
a.
in geval de Cliënt de Leaseovereenkomst opzegt binnen één jaar na het tot stand komen van de
Leaseovereenkomst, de somma gelijk aan twaalf (12) maanden van de (nog) te betalen
leasetermijnen;
b.
in geval de Cliënt de Leaseovereenkomst opzegt in de periode gelegen tussen het eerste en het
tweede jaar na de tot stand koming van de Leaseovereenkomst, de somma gelijk aan zes (6) maanden
van de (nog) te betalen leasetermijnen;
c.
in geval de Cliënt de Leaseovereenkomst opzegt in de periode gelegen tussen het tweede en derde
jaar na de tot stand koming van de Leaseovereenkomst, de somma gelijk aan vier (4) maanden van de
(nog) te betalen leasetermijnen;
d.
in geval de Cliënt de Leaseovereenkomst opzegt in de periode gelegen tussen het derde en vierde jaar
na de tot stand koming van de Leaseovereenkomst, de somma gelijk aan drie (3) maanden van de
(nog) te betalen leasetermijnen;
e.
in geval de Cliënt de Leaseovereenkomst opzegt in de periode gelegen tussen het vierde en het vijfde
jaar na de tot stand koming van de Leaseovereenkomst, de somma gelijk aan twee (2) maanden van
de (nog) te betalen leasetermijnen.
12.3 Total loss, schade of technische mankementen
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De Leaseovereenkomst is beëindigd in geval van total loss met terugwerkende kracht tot het moment waarop
voortgezet gebruik op technische of economische gronden - een en ander ter beoordeling van Autolease
Curacao - niet langer verantwoord is.
12.4 Diefstal
De Leaseovereenkomst is met terugwerkende kracht beëindigd in geval van diefstal, met ingang van de datum
waarop de diefstal heeft plaatsgevonden.
Artikel 13: Inlevering
13.1

Cliënt verplicht zich om bij beëindiging van de Leaseovereenkomst de Auto schoon, met een volle tank
brandstof, en in goede staat in te leveren ten kantore van Autolease Curacao danwel bij een door Autolease
Curacao op te geven inleveradres. Indien de Auto niet schoon wordt ingeleverd zal deze op kosten van de Cliënt
worden schoongemaakt en zal Cliënt hiervoor een factuur ontvangen, waarin onder meer zit inbegrepen een
bedrag van fl. 50,00 aan administratiekosten. Indien de Auto met een niet volle tank brandstof wordt ingeleverd
zal de tank worden (bij)gevuld op kosten van de Cliënt en zal Cliënt hiervoor een factuur ontvangen, waarin
onder meer zit inbegrepen een bedrag van fl. 50,00 aan administratiekosten.

13.2

Cliënt dient de Auto bij beëindiging van de Leaseovereenkomst op de eerstvolgende werkdag na het einde van
de Leaseovereenkomst in te leveren. Voor elke dag overschrijding is Cliënt een evenredig deel van het
Leasetarief per maand aan Autolease Curacao verschuldigd, onverminderd het recht van Autolease Curacao om
naast afgifte van de Auto vergoeding van alle schade en kosten te vorderen en is het risico van beschadiging
door of aan de Auto en tenietgaan of diefstal van de Auto voor rekening van Cliënt, tot het tijdstip waarop de
Auto weer in de feitelijke macht is van Autolease Curacao.

13.3

Beschadiging van de Auto dan wel het ontbreken van onderdelen of bescheiden die eerst bij of na inlevering van
de Auto is gebleken, is voor rekening van Cliënt, behoudens voor zover het reparaties of aangebrachte zaken
betreft waarop de artikelen 8.2 en 6.5 van toepassing zijn. Niet-acceptabele schade betreft bijvoorbeeld:
inbraakschade, krassen die door de lak heen gaan, boorgaten, ingebrande vogelpoep, deuken, brandgaten in de
bekleding, scheuren in de bekleding, zwaar vervuilde bekleding, krassen op het dashboard, etc.
Waardevermindering van de auto als gevolg van het niet in afgesproken staat inleveren van de auto wordt de
Cliënt in rekening gebracht.

13.4

Autolease Curacao zal de eindkilometerstand vastleggen bij inlevering van de Auto. De kilometerstand bij
inlevering respectievelijk aankomst op het door Autolease Curacao te bepalen inname adres geldt als
eindkilometerstand. Voor zover van toepassing zal aan de hand daarvan een eindafrekening plaatsvinden van
het aantal kilometers dat verhoudingsgewijs meer is gereden dan het overeengekomen Jaarkilometrage zoals
vastgelegd en overeengekomen in de Leaseovereenkomst. Tevens zal Autolease Curacao een innameformulier
(doen) opmaken waarin de staat van de Auto zal worden vermeld. Het innameformulier zal door, of namens
Autolease Curacao worden opgemaakt, zo mogelijk tezamen met Cliënt dan wel met degene die de Auto
namens Cliënt inlevert. Cliënt is gebonden aan het eenzijdig door of namens Autolease Curacao opgemaakte
innameformulier, indien dit zonder medewerking van de zijde van Cliënt is opgemaakt.

Artikel 14: Betalingsverplichtingen
14.1

Het Leasetarief is door Cliënt steeds bij vooruitbetaling verschuldigd op de eerste van elke kalendermaand. Een
leasetermijn die betrekking heeft op een gedeelte van een maand zal naar evenredigheid worden berekend en
zal, indien de termijn niet aanvangt op de eerste dag van die maand, verschuldigd zijn per vervaldatum van de
desbetreffende factuur. Alle overige bedragen, die Cliënt aan Autolease Curacao is verschuldigd, zijn opeisbaar
per vervaldatum van de factuur. Alle betalingstermijnen zijn fatale termijnen.

14.2

Alle bedragen die Cliënt aan Autolease Curacao verschuldigd is of zal worden, dienen uiterlijk te zijn voldaan op
de data respectievelijk binnen de termijnen zoals als bedoel in artikel 14.1. Cliënt kan zich jegens Autolease
Curacao niet beroepen op enig recht op korting, verrekening of opschorting, behoudens schriftelijke bevestiging
door Autolease Curacao. De door Cliënt verschuldigde (termijn)bedragen worden verhoogd met de ter zake
verschuldigde OB.

14.3

Over niet danwel niet volledige danwel niet tijdig betaalde leasetermijnen is Cliënt verschuldigd en zal van Cliënt
gevorderd worden een vertragingsrente van 1,5% per maand of gedeelte daarvan.

14.4

Het niet kunnen gebruiken van de Auto, om welke reden en op welke wijze dan ook, komt voor rekening en risico
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van Cliënt en heeft geen invloed op zijn betalingsverplichting jegens Autolease Curacao.

14.5

Er kan nimmer een recht van Cliënt ontstaan op niet tijdige nakoming of uitstel van betaling, indien Autolease
Curacao één of meerdere keren niet tijdige nakoming van zijn verplichtingen toestaat, dan wel Cliënt één of
meerdere keren uitstel van betaling verleent of indien Autolease Curacao één of meerdere keren geen gebruik
maakt van zijn (overige) rechten of bevoegdheden jegens Cliënt. Cliënt kan zich hierdoor evenmin jegens
Autolease Curacao beroepen op afstand van recht of rechtsverwerking, in het vervolg van de uitvoering van de
Mantelovereenkomst of enige Leaseovereenkomst.

Artikel 15: Wanprestatie en ontbinding
15.1

Cliënt zal zonder ingebrekestelling in verzuim zijn, indien enige verplichting uit hoofde van de
Mantelovereenkomst, enige Leaseovereenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden niet, niet volledig of niet
tijdig wordt nagekomen. Cliënt kan in dat geval geen aanspraak maken op enige in de Mantelovereenkomst,
enige Leaseovereenkomst en/of in de Algemene Voorwaarden genoemde diensten van Autolease Curacao.

15.2

Autolease Curacao heeft het recht om terstond zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling
of sommatie is vereist de Mantelovereenkomst en/of enige Leaseovereenkomst door een schriftelijke verklaring
aan Cliënt te ontbinden en/of zich terstond weer in het bezit van de Auto te stellen onder vordering van de nog
aan Autolease Curacao verschuldigde (resterende) leasetermijnen onder andere indien:
a.
Cliënt enige verplichting uit hoofde van de Mantelovereenkomst en/of enige Leaseovereenkomst niet,
niet ten volle of niet tijdig nakomt;
b.
Cliënt surseance van betaling aanvraagt of failliet wordt verklaard dan wel bij staking van zijn
bedrijfsuitoefening of verkoop van zijn bedrijf;
c.
beslag wordt gelegd op de roerende en/of onroerende goederen van de Cliënt of op de Auto beslag
wordt gelegd, de Auto van overheidswege wordt gevorderd of verbeurd wordt verklaard;
d.
Cliënt zich in het buitenland vestigt of besluit tot ontbinding of liquidatie van zijn onderneming;
e.
indien er zich een schadegeval voordoet waarbij de assuradeur niet overgaat tot uitkering van de
schadepenningen of de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering van de Auto om welke reden dan ook
door de verzekeringsmaatschappij wordt opgezegd;
f.
Cliënt overlijdt of, onder curatele wordt gesteld of, in geval Cliënt een vennootschap onder firma is, de
vennootschap wordt ontbonden;
g.
zich bij Cliënt omstandigheden voordoen die een aanmerkelijke verzwaring van het risico voor Cliënt
met zich meebrengen en/of de normale afwikkeling van enige Leaseovereenkomst kunnen
belemmeren;
h.
Cliënt bij het aangaan van de Leaseovereenkomst onjuiste of onvolledige informatie heeft verschaft
dan wel feiten en omstandigheden heeft verzwegen, op basis waarvan Autolease Curacao de
overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden zou hebben gesloten;
i.
de Auto buiten toedoen van Autolease Curacao langer dan een maand buiten de macht van Cliënt is;
j.
Cliënt een rechtspersoon is en er wijziging optreedt in de rechtsvorm, statuten of
zeggenschapsverhoudingen binnen de structuur van Cliënt;
k.
zich andere omstandigheden voordoen die de verhaalsmogelijkheden van Autolease Curacao met
betrekking tot de Cliënt of de Auto in gevaar brengen.
Cliënt is gehouden Autolease Curacao terstond schriftelijk van één van de hier vermelde feiten of
omstandigheden in kennis te stellen, zodra deze zich (kunnen) voordoen.

15.3

Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel laat de rechten onverlet die de wet, de Mantelovereenkomst, de
Leaseovereenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden aan Autolease Curacao toekennen bij niet nakoming
door Cliënt daaronder onder meer begrepen het recht van Autolease Curacao om volledige schadevergoeding
van Cliënt te vorderen.

15.4

Opzegging of beëindiging (al dan niet van rechtswege) van de Mantelovereenkomst per een bepaalde datum
laat de Leaseovereenkomsten die op dat moment (nog) lopen onverlet. Die Leaseovereenkomsten zullen
worden afgewikkeld op de wijze zoals in de betreffende Leaseovereenkomst is bepaald.

15.5

Ontbinding van de Mantelovereenkomst op grond van lid 2 van dit artikel per een bepaalde datum geeft
Autolease Curacao het recht om alle op dat moment lopende Leaseovereenkomsten met Cliënt eveneens per
die datum te doen eindigen.
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15.6

In de in lid 2 van dit artikel bedoelde gevallen kan Cliënt aan het bepaalde in artikel 12.2 van deze Algemene
Voorwaarden geen rechten ontlenen.

Artikel 16: Verrekening meer gereden kilometers
16.1

Cliënt zal één keer per jaar in de maand december een opgave verstrekken van de kilometerstand. Voor zover
van toepassing zal aan de hand daarvan een jaarlijkse afrekening plaatsvinden van het aantal kilometers dat
verhoudingsgewijs meer is gereden dan het overeengekomen Jaarkilometrage tegen het Leasetarief zoals
vastgelegd en overeengekomen in de Leaseovereenkomst.

16.2

Indien de kilometerteller op enig ogenblik defect is geraakt en het voor de Cliënt onmogelijk is geweest de Auto
voor onmiddellijk herstel aan te bieden, zal tussen partijen op basis van door de Cliënt aannemelijk te maken
gegevens in redelijkheid en billijkheid een vaststelling plaatsvinden van het aantal kilometers dat door het defect
niet is geregistreerd. Bij gebreke van overeenstemming ter zake aanvaarden Partijen de vaststelling door een
onafhankelijk deskundige, in onderling overleg aan te wijzen.

16.3

Bij voortijdige beëindig van de Leaseovereenkomst luidt de berekening van eventueel meer gereden kilometers
als volgt: het werkelijk aantal met de Auto gereden kilometers volgens de kilometerteller, indien van toepassing
vermeerderd met het aantal kilometers afgelegd met Vervangende Auto(s) en/of het aantal kilometers afgelegd
tijdens de periode waarin de kilometerteller defect was, verminderd met de uitkomst van: de verstreken Looptijd
in jaren maal de overeengekomen Jaarkilometrage.

16.4

In geval Cliënt structureel meer kilometers rijdt of gaat rijden dan overeengekomen en vastgelegd in de
Leaseovereenkomst, dan zal de Cliënt Autolease Curacao hiervan direct in kennis stellen en zal tot afrekening
van de meer gereden kilometers worden overgegaan. Autolease Curacao is in dat geval ook gerechtigd om het
Leasetarief aan te passen of de Leaseovereenkomst te ontbinden. In dat laatste geval zal Cliënt verschuldigd
zijn een vergoeding over de nog verschuldigde leasetermijnen overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 2.

16.5

Autolease Curacao is te allen tijde gerechtigd controle uit te oefenen op het aantal gereden kilometers. Cliënt
verplicht zich daaraan zijn volledige medewerking te verlenen.

Artikel 17: Vrijwaring
Cliënt vrijwaart Autolease Curacao en haar personeel in de meest ruime zin van het woord voor aanspraken van
haar en derden, die op enigerlei wijze zouden kunnen voortvloeien uit of in verband zouden kunnen worden
gebracht met het eigendom, het bezit, het gebruik, het beheer, de administratie en/of de exploitatie van de Auto.
Cliënt doet jegens Autolease Curacao afstand van zijn vorderingen in verband met het bezit en het gebruik van
de Auto.
Artikel 18: Kosten, aansprakelijkheid, overmacht
18.1

Alle door Autolease Curacao uit conflicten c.q. geschillen met Cliënt gemaakte kosten, in en buiten rechte,
komen voor rekening van Cliënt. Indien Cliënt enig bedrag dat hij aan Autolease Curacao verschuldigd is niet of
niet volledig of niet tijdig betaalt, is Cliënt over het door hem aan Autolease Curacao verschuldigde bedrag een
vertragingsrente van 1,5% per maand of gedeelte daarvan verschuldigd te rekenen vanaf de datum dat de
betaling had dienen plaats te vinden tot de dag der algehele voldoening. Voorts is Autolease Curacao alsdan
bevoegd om de aan de incasso verbonden buitengerechtelijke incassokosten aan Cliënt in rekening te brengen.
Autolease Curacao heeft in dat geval de keuze, hetzij de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten
bij Cliënt in rekening te brengen, hetzij een gefixeerd bedrag van 15% over het aan Autolease Curacao
verschuldigde bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten bij Cliënt in rekening te brengen.

18.2

Autolease Curacao is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade voortvloeiend uit de wijze waarop al dan niet
door Autolease Curacao ingeschakelde derden hun werkzaamheden verrichten, goederen of diensten (tijdig)
leveren. Autolease Curacao is nimmer aansprakelijk voor welke materiële en immateriële schade dan ook
die door middel van of in verband met de Auto(‘s) wordt toegebracht aan Cliënt, Berijder, inzittenden van de
Auto en/of derden. Cliënt is onder meer aansprakelijk voor: schade aan en kosten (onder andere: alle
mogelijke medische kosten) van Cliënt, Berijder, inzittenden van de Auto en/of derden, die op welke wijze
dan ook in verband gebracht kunnen worden met het gebruik van de Auto.
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18.3

Autolease Curacao is in geval van overmacht gerechtigd naar keuze en zonder rechterlijke tussenkomst de
Leaseovereenkomst te annuleren, hetzij haar verplichtingen uit de Leaseovereenkomst op te schorten, totdat de
betreffende overmacht opgehouden heeft te bestaan. Autolease Curacao is hierbij niet gehouden tot enige
schade vergoeding. Onder overmacht wordt mede verstaan niet tijdige aanlevering door importeur/ fabriek/
leverancier/ Cliënt aan Autolease Curacao, belemmerenden overheidsmaatregelen, bijvoorbeeld: vorderingen op
last van de overheid, werkstaking, personeelsgebrek, beschadiging van de Auto tussen het moment van het
sluiten van de Leaseovereenkomst en het moment van aflevering, maatregelen van derden en onvrijwillig
bezitsverlies.

18.4

Cliënt is niet aansprakelijk voor beschadiging aan, of verlies van de Auto tijdens de periode waarin de Auto wordt
vervoerd door, of tijdelijk gebruikt wordt door personeel van Autolease Curacao.

Artikel 19: Beslag en maatregelen van derden
19.1

Cliënt zal derden terstond doen blijken van het eigendomsrecht van Autolease Curacao, indien op de Auto
beslag wordt gelegd of indien derden, waaronder begrepen de overheid, anderszins ten opzichte van de Auto
rechten willen (doen) gelden of maatregelen willen (doen) treffen. Tevens verbindt Cliënt zich een
beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator terstond inzage te geven in de Mantelovereenkomst en
de Leaseovereenkomst. Cliënt zal Autolease Curacao onverwijld in kennis stellen indien de Auto uit de macht
van Cliënt mocht geraken. Cliënt zal de nodige voorzieningen treffen om de rechten van Autolease Curacao te
beschermen. Autolease Curacao zal ter bescherming van haar rechten alle door haar noodzakelijk geachte
maatregelen kunnen treffen, al dan niet op naam van Cliënt.

19.2

De verplichtingen van Cliënt uit de Mantelovereenkomst en de Leaseovereenkomst blijven onverkort van kracht
gedurende de periode van de maatregelen zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel.

19.3

Alle schade en kosten die voor Autolease Curacao ontstaan ten gevolge van het bepaalde in lid 1 van dit artikel,
inclusief de schade en kosten ten gevolge van eventuele verbeurdverklaring van de Auto door de Justitiële
Autoriteiten, zijn voor rekening van Cliënt.

Artikel 20: Noodhulp
In de volgende gevallen kan de Cliënt en/of Berijder een beroep doen op de Wegenwacht Curacao:
a.
assistentie bij een lege of niet goed werkende accu;
b.
het openen van auto’s bij een “lock out” van de sleutels;
c.
noodreparaties om Cliënt en/of Berijder snel weer op weg te helpen;
d.
als de Auto niet binnen de gestelde tijd ter plaatse gerepareerd kan worden, zorgt Wegenwacht
Curacao ervoor dat de Auto wordt weggesleept naar de dealer (garage) of Autolease Curaçao;
e.
eventuele gestrande inzittenden worden naar hun eerstvolgende plaats van bestemming gebracht;
f.
noodvoorziening van benzine, diesel, olie (tegen betaling van inkoopprijs) of water;
g.
oppompen en/of vervangen van een lekke band van de Auto door de reserveband; een extra optie is
dat Wegenwacht Curacao, tegen betaling, voor Cliënt en/of Berijder naar de bandenreparateur (tireservice) gaat.
Artikel 21: Adres- en naamswijzigingen
Cliënt is verplicht adres- en naamswijzigingen alsmede overige voor Autolease Curacao relevante gegevens
schriftelijk en van te voren aan Autolease Curacao mede te delen. Voorts zal Cliënt Autolease Curacao tijdig
informeren over adreswijzigingen en mutaties. Alle gevolgen van niet of niet tijdig door Cliënt aan Autolease
Curacao doorgegeven wijzigingen zijn voor rekening van Cliënt.
Artikel 22: Domicilie
22.1

Partijen kiezen ter zake eventuele geschillen voortvloeiende uit of verbandhoudende met de
Mantelovereenkomst, enige Leaseovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden - en derhalve ook voor daden
van gerechtelijke tenuitvoerlegging - domicilie als volgt:
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-

Cliënt, aan zijn in de Mantelovereenkomst genoemde adres;
Autolease Curacao, ten hare kantooradres aan de F.D. Rooseveltweg 517, Curaçao.

22.2

De inhoud van een aangetekend schrijven aan het in lid 1 van dit artikel bedoelde adres, wordt geacht binnen
het verloop van twee (2) dagen na stempeling op het postkantoor te hunner kennis te zijn gekomen.
Artikel 23: Overige bepalingen

23.1

Koop van de Auto door de Cliënt na het verstrijken van de Looptijd van de Leaseovereenkomst is niet
toegestaan, tenzij bij de aanvang van de Leaseovereenkomst hierover schriftelijk anders is overeengekomen.

23.2

De Cliënt moet dulden dat door of namens Autolease Curacao een eigendomsplaatje op blijvende wijze aan de
Auto wordt bevestigd.

23.3

De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op een eventuele Voorloopauto.

23.4

Autolease Curacao biedt ook de mogelijkheid tot het aangaan van een Shortleaseovereenkomst. De bepalingen
van deze Algemene Voorwaarden en de Mantelovereenkomst zijn ook van toepassing op een
Shortleaseovereenkomst. Onder Shortleaseovereenkomst wordt verstaan: de Leaseovereenkomst doch van
korte duur en waarbij Autolease Curacao een gebruikte Auto ter beschikking aan Cliënt stelt.

23.5

Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door Autolease Curacao worden gewijzigd. Autolease
Curacao zal Cliënt schriftelijk van dergelijke wijzigingen in kennis stellen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden
zullen van kracht zijn vanaf het moment dat Cliënt de gewijzigde voorwaarden heeft ontvangen.

23.6

Gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een of meer bepalingen van de Mantelovereenkomst en/of enige
Leaseovereenkomst en/of van deze Algemene Voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid of
afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Mantelovereenkomst, de Leaseovereenkomst en/of deze
Algemenen Voorwaarden

23.7

Een regeling, vermeld in de Mantelovereenkomst, die afwijkt van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden,
prevaleert boven deze Algemene Voorwaarden. Een regeling, vermeld in de Leaseovereenkomst, die afwijkt van
het bepaalde in de Mantelovereenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, prevaleert boven de regeling in de
Mantelovereenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden.

23.8

De rechten en verplichtingen uit de Mantelovereenkomst, enige Leaseovereenkomst en de Algemene
Voorwaarden, inclusief de uitvoering en administratie daarvan, zijn voor Cliënt noch geheel noch gedeeltelijk
overdraagbaar, tenzij Autolease Curacao daar schriftelijk mee heeft ingestemd. Autolease Curacao is gerechtigd
haar rechten en verplichtingen uit de Leaseovereenkomst aan derden over te dragen, dan wel een ander in haar
plaats te doen treden.

23.9

De boeken en administratie van Autolease Curacao dienen als bewijs voor alle in deze Algemene Voorwaarden
genoemde kosten, tarieven, vergoedingen, berekeningen, verstrekkingen, boetes, bekeuringen en meldingen,
behoudens door Cliënt te leveren tegenbewijs. Een kopie, fax, of reproductie van een elektronisch opgeslagen
exemplaar (inclusief bijlagen, correspondentie tussen Cliënt en Autolease Curacao en overige documenten)
geldt als origineel na ondertekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

23.10

Op verzoek van Cliënt ontvangt deze na afloop van de Leaseovereenkomst een opgaaf van schadevrije jaren.

23.11

Bij de hoogte van het Leasetarief en de borgsom kan rekening worden gehouden met de schadevrije jaren van
de Cliënt en/of Berijder.

23.12

Alle door Cliënt aan Autolease Curacao verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan in wettig Curaçaos
betaalmiddel.

Artikel 24: Toepasselijk recht en forumkeuze
Op de Mantelovereenkomst, enige Leaseovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden is het recht van
Curaçao van toepassing. Tot kennisneming van geschillen voortvloeiend uit of verbandhoudend met de
Mantelovereenkomst, enige Leaseovereenkomst en deze Algemene Voorwaarden en/of de uitvoering daarvan,
is exclusief bevoegd de bevoegde rechter te Curaçao.
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Autolease Curacao N.V.
F.D. Rooseveltweg 517
Curaçao
Handelsregisternummer 70675 (0)
Statutair gevestigd te Curacao
Gedeponeerd op 29 oktober 2010 bij de griffie van het Gerecht in Eerste Aanleg Curacao.
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