Classic Lease

ALGEMENE LEASEVOORWAARDEN
1. AANVANG VAN DE LEASE, PLICHT OM DEFECTEN TE RAPPORTEREN, ACCEPTATIE VAN HET / DE
LEASOBJECT(EN) (HIERNA: ‘LO’)
De niet-opzegbare basishuurperiode gaat in op de eerste dag van het kalenderkwartaal of, indien maandelijkse betalingen zijn
overeengekomen, de eerste dag van de kalendermaand na aflevering van het LO. Indien het LO eerder wordt afgeleverd dan op de
datum waarop de basishuurperiode ingaat, is voor iedere dag van de tussenliggende periode 1/30 van de maandelijkse huurprijs door
Lessee verschuldigd. Lessee zal het LO bij of direct na aflevering zorgvuldig inspecteren op volledigheid, juiste werking en conformiteit
en (indien van toepassing) gebreken en tekortkomingen melden. Indien geen tekortkomingen worden gemeld door Lessee is
vastgesteld dat de aflevering compleet is en het LO zich in de contractueel overeengekomen staat bevindt.

2. VERLENGING, EINDE VAN DE LEASE, TERUGZENDING VAN HET LO
Het leasecontract (‘Contract’) wordt automatisch met een periode van twaalf maanden verlengd indien het niet schriftelijk
minimaal drie maanden voor het einde van de basishuurperiode of van de verlengingsperiode door één van de partijen is
beëindigd. Na beëindiging van het Contract – ook indien eerder dan de overeen-gekomen datum – zal Lessee binnen vijf
werkdagen het LO in een functioneel en contractueel acceptabele staat terugzenden aan Aroma Club of de gelegenheid bieden
aan Aroma Club om het LO op te halen indien terugzending redelijkerwijze niet haalbaar is. Eventuele door Lessee ingevoerde
gegevens moeten volledig worden gewist. Het LO zal op kosten en risico van Lessee worden teruggezonden naar het zakelijke
adres van Aroma Club of, indien door Aroma Club opgegeven, een ander adres. Indien het LO niet tijdig wordt teruggezonden,
heeft Aroma Club het recht, maar niet de plicht, om het LO op kosten van Lessee op te (laten) halen. Lessee doet afstand van
enig retentierecht op het LO.
Indien het Contract wordt beëindigd om een reden waarvoor Lessee verantwoordelijk is of die aan hem moet worden
toegerekend, zal Lessee worden geacht in verzuim te zijn met de betaling van de, in verband daarmee aan Aroma Club
verschuldigde schadevergoeding indien Lessee die betaling niet binnen 14 dagen na ontvangst van de mededeling omtrent de
beëindiging heeft verricht.
Indien Lessee overlijdt, heeft zijn / haar erfgenaam niet het recht het Contract te beëindigen.

3. AFLEVERING EN RECHTEN VAN LESSEE / GEBRUIK
Lessee draagt de kosten van aflevering van het LO (tenzij anders overeengekomen). Lessee is verplicht de gebruiksvoorschriften
van Aroma Club en de fabrikant betreffende de bediening van het LO alsook eventueel in dit verband toepasselijke wettelijke
voorschriften in acht te nemen.

4. RISICO’S MET BETREKKING TOT HET LO
Lessee draagt het risico van verlies, vernieling of aantasting van het LO en het risico van niet-betaling door derden die daarvoor
aansprakelijk zijn. Als eigenaar van het LO heeft Lessor een algemene schadeverzekering afgesloten met een erkende
verzekeraar. Lessee zal de kosten voor dekking van het LO onder deze verzekering dragen. Lessee heeft te allen tijde het recht
om op zijn eigen kosten een schadeverzekering voor het LO tegen gebruikelijke condities bij een verzekeraar van zijn keuze af te
sluiten. Lessee moet dan een bewijs van het bestaan van de genoemde verzekeringsdekking overleggen.

5. VERZEKERING EN UITKERINGEN
Lessee draagt hierbij over op Aroma Club (voor zover nodig bij voorbaat) de vorderingen / rechten die voortvloeien uit de door
hem afgesloten verzekeringspolis ter zake het LO en tegenover (eventuele) derden die schade aan het LO hebben toegebracht.
Aroma Club is steeds bevoegd mededeling van de overdracht te doen. Lessee zal een eventueel eigen risico, volgens de
verzekeringspolis, dragen. Uitkering onder de verzekeringspolis en betalingen van schadevergoeding door derden moeten
worden gebruikt voor reparatie of vervanging van het LO of voor vergoeding van schade. Indien reparatiekosten de helft van de
marktwaarde van het LO op dat moment overtreffen, mag Lessee het Contract schriftelijk met onmiddellijke ingang beëindigen.

Indien Lessee het Contract om deze reden beëindigt, dient Lessee Aroma Club in dezelfde positie te brengen als waarin deze zich
zou hebben bevonden aan het (overeengekomen reguliere) einde van het Contract indien zich geen schade aan het LO zou
hebben voorgedaan. Lessee is dan aan Aroma Club een schadevergoeding verschuldigd conform artikel 11 van deze Algemene
Leasevoorwaarden, vermeerderd met de restwaarde van het LO zoals dat blijkt uit de administratie van Aroma Club.

6. GEBRUIK, KOSTEN EN REPARATIES
Lessee zal de aanbevelingen van Aroma Club en fabrikant alsook de wettelijke eisen met betrekking tot de bediening van het LO
in acht nemen en eventuele kosten, belastingen en heffingen betreffende het gebruik of het in eigendom hebben van het LO en
eventuele overige kosten betalen. Lessee zal op zijn / haar kosten het LO in een contractueel acceptabele en functionele staat
houden (inclusief aanschaf van de aanbevolen updates) tot het LO aan Aroma Club wordt teruggezonden. Bovendien zal Lessee
Aroma Club vrijwaren tegen eventuele door derden ingediende claims als gevolg van de opstelling, werking of
eigendomsrechten met betrekking tot het LO. Het LO mag niet aan enige derde worden overhandigd, behalve voor
reparatiewerkzaamheden en uitsluitend gedurende de hiervoor benodigde periode.

7. AANSPRAKELIJKHEID
Aroma Club is aansprakelijk voor een defect aan een LO indien hij of zijn vertegenwoordiger (i) bedrieglijk een defect heeft
verborgen, of (ii) een garantie ter zake het LO heeft verleend. Met betrekking tot enige tekortkoming zal Aroma Club uitsluitend
aansprakelijk zijn indien het een belangrijke contractuele verplichting betreft en uitsluitend indien de schade was te voorzien. Een
dergelijke aansprakelijkheid zal beperkt blijven tot 25 % van de netto aanschafwaarde van het LO, zoals die blijkt uit de
administratie van Aroma Club. In die gevallen waar aansprakelijkheid op grond van de wet niet kan worden uitgesloten blijft die
onverminderd van kracht.

