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RAAMCONTRACT VOOR LEASING- EN RENTING 

 
TUSSEN DE ONDERGETEKENDE : 
 
Premium Lease CVBA, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Mechelsesteenweg 297, 
ondernemingsnummer 0892.656.752, vertegenwoordigd door Advies Apollo BVBA, als bijzonder 
gevolmachtigde, met maatschappelijke zetel te 2520 Ranst, Le Roylaan 22 met als vaste 
vertegenwoordiger Paul Costermans. 

 

hierna “ Premium Lease” genoemd 

 
En 
 
De heer/mevrouw (naam, voornaam) ____________________________________________ 

                            (beroep) ____________________________________________ 
                            (woonplaats) ____________________________________________ 
 ____________________________________________ 

of 
 
De vennootschap   (naam, rechtsvorm) ____________________________________________ 
                            (KBO-nummer) ____________________________________________ 

                            (zetel) ____________________________________________ 
 ____________________________________________ 
vertegenwoordigd door (naam, voornaam) ____________________________________________ 
                                   (functie) ____________________________________________ 
 
hierna “Leasingnemer” genoemd. 
 

WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT  

1. Een algemeen raamcontract 

1.1 Door de ondertekening van het raamcontract 
verklaren de Leasingnemer en Premium Lease dat 
zij de bepalingen van het raamcontract kennen en 
aanvaarden, dat zij deze bepalingen integraal van 
toepassing verklaren voor elke geleasde wagen en 
de erin opgenomen verbintenissen stipt zullen 
naleven.  

1.2 Indien de Leasingnemer aan Premium Lease de 
opdracht geeft om een wagen te bestellen en 
Premium Lease de opdracht aanvaardt, zal 
Premium Lease deze wagen aan de Leasingnemer 
ter beschikking stellen op basis van een 
afzonderlijke leasingcontract per wagen. De 
Leasingnemer zal deze wagen in gebruik nemen 
voor de overeengekomen periode en tegen de 
overeengekomen periodieke betalingen. De 
Leasingnemer wenst wagens te leasen die 
overeenkomen met zijn wensen en noden, met de 
mogelijkheid dat Premium Lease verschillende 
diensten beheert of uitvoert die horen bij de 
leasing van wagens. Premium Lease is bereid deze 
wagens aan te kopen op aanwijzing van de 
leasingnemer, in leasing te geven aan de 
Leasingnemer en de afgesproken diensten te 
verlenen zoals omschreven door de Leasingnemer, 
indien aan de door Premium Lease gestelde 
voorwaarden wordt voldaan. 

1.3 Deze algemene voorwaarden, 
“Raamovereenkomst” genaamd gelden voor 
wagens die het voorwerp uitmaken van een 
leasingovereenkomst (financieringshuur volgens de 
bepalingen van KB 55) en voor wagens die het 
voorwerp uitmaken van een overeenkomst van 

financiële renting.  

Per wagen wordt door de Leasingnemer een 
document ondertekend, (Simulatie)Offerte 
genaamd dat de bijzondere voorwaarden omvat en 
bepaalt of het gaat om een contract van financiële 
leasing (aangeduid met de letter “F+S”) of van 
financiële renting (aangeduid met de letter “R”). 
Huidige algemene voorwaarden gelden voor beide 
types van contracten, tenzij anders is aangegeven 
in de tekst.  

1.4 Bij een financiële leasing van een wagen, 
beschikt de Leasingnemer over een koopoptie 
waarvan het bedrag 15% of lager is dan het 
investeringsbedrag. Bij een financiële renting is de 
eventuele koopoptie bepaald op een bedrag tussen 
30% en 16 % van het investeringsbedrag.  

1.5 In beide formules kan voor diensten worden 
gekozen die door Premium Lease aangeboden zijn 
en inbegrepen zijn in de maandelijkse huurprijs die 
de leasingnemer zal betalen. Sommige formules 
gelden voor financiële renting en niet voor 
financiële leasing. Deze selectie van de gekozen 
dienstverlening is opgenomen in de offerte die door 
de Leasingnemer per wagen is ondertekend. 
Diensten die niet vermeld zijn in de ondertekende 
offerte, maken geen deel uit van de dienstverlening 
van de Premium Lease en worden door de 
Leasingnemer zelf georganiseerd en betaald .De 
Leasingnemer is vrij te kiezen uit de diensten die in 
huidige overeenkomst vermeld zijn tenzij wat 
betreft de aanrekening van rente en afschrijving, 
die steeds deel uitmaken van de facturatie.  

1.6 Er is in huidige algemene voorwaarden gekozen 
voor het gebruik van de terminologie van de 
financiële leasing, ongeacht de gekozen formule. 

Zo wordt steeds “Leasevergoeding” vermeld, terwijl 
ook de vergoeding voor de rentingcontracten 
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bedoeld wordt en worden de termen “Premium 
Lease” en “Leasingnemer” gebruikt in plaats van 
“Leasinggever” en “Leasingnemer”. De Partijen 
zullen bij een betwisting over de inhoud van de 

algemene of bijzondere voorwaarden steeds 
interpreteren volgens wat gebruikelijk is in de 
gekozen formule. De leasing- of 
rentingovereenkomst evenals alle 
rechtsverhoudingen tussen Leasingnemer en 
Premium Lease die daaruit voortvloeien, zijn naast 
huidige bepalingen, voor de formule financiële 
leasing  onderworpen aan de bepalingen van het 
Koninklijk Besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot 
regeling van het juridisch statuut van 
ondernemingen gespecialiseerd in 
financieringshuur en beide formules zijn 
onderworpen aan de bepalingen van het Koninklijk 
Besluit van 6 februari 2001 tot uitvoering van het 
wetboek van vennootschappen, alsook aan huidige 
Algemene Voorwaarden en de ondertekende offerte 
(Bijzondere Voorwaarden) per wagen,  samen “de 
Overeenkomst” genoemd. Bij conflict tussen de 
Algemene Voorwaarden en de door de 
Leasingnemer ondertekende offerte, zullen de 
bepalingen van de ondertekende offerte primeren. 
De Leasingnemer verzaakt aan de toepasselijkheid 
van zijn algemene voorwaarden, hoe ook 
genaamd. 

2. Een afzonderlijk leasingcontract per 
wagen 

2.1 Het leasecontract komt als volgt tot stand : De 
Leasingnemer dient bij Premium Lease een aanbod 
tot contracteren in door een ondertekende 
‘Simulatieofferte Premium Lease’, waarin hij de 
gewenste wagen nauwkeurig omschrijft en zo 
nauwkeurig mogelijk het geschatte 
jaarkilometeraantal opgeeft. Op de Simulatieofferte 
wordt vermeld welke dienstverlening van Premium 
Lease voor de betreffende wagen moet voorzien 
worden. Indien geen bijkomende voorwaarden 
worden gesteld voor kredietacceptatie of 
verzekeringsacceptatie, ontstaat de overeenkomst 
door de aanvaarding door Premium Lease, 
waardoor de Simulatieofferte automatisch geldt als 
‘Offerte Premium Lease’. Indien voor de 
kredietacceptatie of verzekeringsacceptatie wel 
bepaalde voorwaarden worden gesteld, wordt een 
nieuwe ‘Offerte Premium Lease’ opgesteld en door 
de Leasingnemer ondertekend, waardoor de 

overeenkomst ontstaat. Pas wanneer de 
Simulatieofferte of Offerte door een rechtsgeldige 
vertegenwoordiger van de Leasingnemer voor 
akkoord werd ondertekend, aan alle voorwaarden 
is voldaan (onder meer de voorwaarden van de 
verzekeringsmaatschappij of het kredietcomité) en 
alle bijkomende documenten werden bezorgd 
(ondermeer de begunstigingsclausule van de 
verzekeringsmaatschappij) bestelt Premium Lease 
de wagen.  Voor zover niet schriftelijk anders is 
overeengekomen, gelden voor de huur van de 
wagens de bepalingen van het raamcontract 
ondertekend door beide partijen, en de door de 
Leasingnemer voor akkoord ondertekende Offerte 
(of Simulatieofferte indien van toepassing).  

2.2 Telkens als de Leasingnemer een wagen wil 
leasen op grond van dit raamcontract, wordt per 
wagen een afzonderlijke Contractbevestiging 
opgesteld. Deze Contractbevestiging is gemaakt op 
basis van de Offerte (of Simulatieofferte indien van 

toepassing) die door de Leasingnemer ondertekend 
is en wordt aan de Leasingnemer bezorgd bij de 
aflevering van de wagen. In deze 
Contractbevestiging worden de specifieke gegevens 

van de wagen, de looptijd van het leasingcontract, 
het geschatte jaarkilometeraantal, de bijkomende 
dienstverlening, de leasevergoeding per maand en 
de kilometerprijs per méér of minder gereden 
kilometer vastgelegd. De Contractbevestiging kan 
afwijken van de Offerte (of Simulatieofferte indien 
van toepassing) ingevolge de bepalingen 
opgenomen in huidig raamcontract. 

3. Keuze van de wagen - Bestelling en 
aankoop 

3.1 Behalve in geval van een andersluidende 
bepaling, zijn alle offertes van Premium Lease 
slechts geldig voor de periode vermeld op de 
Offerte (of Simulatieofferte indien van toepassing). 
Premium Lease werkt enkel met door haar 
aanvaarde Dealers. De Leasingnemer is vrij van 
keuze van Dealer, mits deze door Premium Lease 
aanvaard werd.  

3.2 De Leasingnemer kiest de wagen die het 
voorwerp is van deze Overeenkomst en die hij 
uitsluitend voor beroepsdoeleinden zal aanwenden. 
In functie van het door hem beoogde gebruik 
bepaalt hij samen met de Leverancier de aard en 
de kenmerken van de wagen, de opties en de 
gewenste uitvoering, de aankoopprijs, de 
betalings-, en leveringstermijn en dit zonder enige 
inmenging of tussenkomst van Premium Lease. De 
Leasingnemer erkent : 

- dat de Premium Lease de wagen op zijn 
gespecificeerde aanwijzing zal aankopen, 
zodat de prestaties van de Premium Lease 
essentieel van financiële aard zijn ; 
- zelf volledig en exclusief 
verantwoordelijk te zijn voor alle gevolgen 
van zijn vrije keuze zowel van de wagen 
als van de Leverancier en ontslaat de 
Premium Lease derhalve van iedere 
aansprakelijkheid voor de keuze en de 
aankoop van de wagen.  

 
3.3 Zodra de Leasingnemer alle in deze 
Overeenkomst bedongen voorwaarden en 
zekerheden effectief vervuld of gevestigd heeft, zal 
de Premium Lease deze keuze bevestigen door 
verzending van de bestelbon naar de Leverancier. 

Indien de Leasingnemer de wagen reeds bij de 
Leverancier besteld heeft, dan zal de Premium 
Lease deze bestelling overnemen, evenwel onder 
toepassing van zijn eigen algemene 
aankoopvoorwaarden dewelke op iedere aankoop 
exclusief van toepassing zijn.  
 
3.4 Premium Lease mag de leasevergoeding per 
maand aanpassen indien de wagenuitrusting wijzigt 
of indien één of meer componenten van de 
huurprijs (investeringsbedrag, restwaarde of rente) 
wijzigen in de periode tussen de offerte en de 
aflevering van de wagen.  
De rente ligt vast voor een periode van 1 maand na 
de offertedatum. Indien het voertuig pas later in 
werkelijk ontvangst wordt genomen door de klant, 
wordt de rente aangepast op basis van de rente die 
in voege zal zijn op de datum van de aflevering van 
het voertuig. Premium Lease zal deze 
prijsaanpassing schriftelijk aan de Leasingnemer 
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bevestigen in de Contractbevestiging. Alle andere 
meerkosten in verband met de verwerving van de 
wagen die niet in de aankoopprijs zijn vervat, 
blijven volledig ten laste van de Leasingnemer.Alle 

belastingen (verkeersbelasting, radiobelasting, of 
iedere andere huidige of toekomstige belasting), 
verzekeringspremie, en pechbijstand worden 
berekend op het moment dat de wagen wordt 
geleverd. Indien één of méér van deze 
kostencomponenten wijzigt na de levering van de 
wagen, wordt deze wijziging doorberekend vanaf 
het moment waarop zij van toepassing is tenzij 
voor wat betreft de verkeersbelasting, die aan het 
einde van het contract afgerekend wordt. Indien de 
verzekeringsmaatschappij in verband met het 
schadeverloop of om een andere reden de premie 
verhoogt, zal de verhoging vanaf de 
wijzigingsdatum voor rekening van de 
Leasingnemer zijn.  

3.5 Iedere wagen wordt geleverd in 
standaarduitvoering, eventueel voorzien van opties 
en/of toebehoren die de Leasingnemer aan 
Premium Lease heeft opgegeven of die door de 
verzekeringsmaatschappij of door Premium Lease 
verplicht zijn. Voor bijkomende uitrusting die door 
de voor Premium Lease aanvaarde Dealers niet 
wordt aangeboden is steeds het voorafgaand 
akkoord van Premium Lease noodzakelijk. 

3.6 Bij annulatie van de bestelling door de 
Leasingnemer heeft Premium Lease wettelijk de 
keuze om ofwel de uitvoering van het 
leasingcontract te vorderen ofwel de ontbinding ten 
laste van de Leasingnemer met betaling van een 
schadevergoeding door de Leasingnemer. Eén van 
de elementen van de door Premium Lease geleden 
schade is de schadevergoeding die zij eventueel 
moet betalen aan De Dealer (of invoerder) waarbij 
Premium Lease de wagen bestelt. Indien de Dealer 
kiest voor de ontbinding met schadevergoeding zal 
Premium Lease dit ook doen en de volledige 
annulatiekost die door de Dealer wordt 
aangerekend aan Premium Lease, zal aan de 
Leasingnemer worden doorgefactureerd. Het de 
Leasingnemer weliswaar vrij hierover met de 
Dealer te onderhandelen over de door de Dealer 
gevorderde schadevergoeding. Premium Lease zal 
voor de administratieve afhandeling van een 
annulatie een bijkomende kost van 250,00 euro 
(dat jaarlijks wordt aangepast aan de index) aan 

de Leasingnemer kunnen aanrekenen.  

4. Levering - Aanvaarding - Betaling van 
de wagen en van de Leasevergoedingen 

4.1 De wagen wordt door de Leverancier aan de 
Leasingnemer geleverd die de wagen op zijn 
kosten, risico en verantwoordelijkheid in ontvangst 
zal nemen. De levering geschiedt door de afgifte 
van de wagen, tegen de ondertekening door of 
namens de Leasingnemer van een 
Ontvangstbewijs. Dit Ontvangstbewijs wordt 
dezelfde dag door de Dealer of de Leasingnemer 
aan de Premium Lease overgemaakt. Als gevolg 
daarvan mag de Premium Lease de Aankoopprijs 
aan de Leverancier betalen, conform de bedongen 
betalingscondities.  
Diezelfde dag legt de Premium Lease het 
definitieve betalingsprogramma van de 
Leasingvergoedingen vast en stelt een aflossings- 
en afschrijvingstabel, ook boekwaardetabel op. 
Dezelfde dag wordt de verplichting van de 

Leasingnemer tot betaling van de 
Leasevergoedingen onherroepelijk van kracht. 
Enkele dagen later ontvangt de Leasingnemer de 
“Contractbevestiging” die de eventuele wijzigingen 

omvat die zijn opgetreden sinds de ondertekening 
van de offerte door de Leasingnemer.  
 
4.2 De leveringstermijnen worden uitsluitend ter 
informatie meegedeeld en zijn indicatief, maar niet 
bindend. Indien de datum van de effectieve 
levering van de wagen uitgesteld wordt, kan de 
Leasingnemer van Premium Lease geen 
schadevergoeding vorderen voor deze vertraging 
noch enig ander verhaal tegen Premium Lease 
uitoefenen. 
 
4.3 Indien de Leasingnemer bij de levering 
bezwaar maakt en deze weigert te aanvaarden, 
dan dient hij daarvan meteen een gemotiveerd 
proces-verbaal van niet-aanvaarding op te stellen 
dat hij dezelfde dag zowel aan Premium Lease als 
aan de Leverancier dient te bezorgen zowel per e-
mail of fax als per aangetekende brief. De 
Leasingnemer kan de wagen slechts weigeren 
wegens niet-conformiteit, wegens een gebrek of 
een gebrekkige werking. Indien de wagen niet 
conform is of gebreken vertoont zal Premium Lease 
het recht hebben de aankoop en deze 
Overeenkomst bij aangetekende brief aan de 
Leasingnemer en aan de Leverancier te ontbinden. 
De Leasingnemer kan omwille van de niet 
conformiteit of de gebrekkige werking, geen 
schadevergoeding vorderen van de Premium Lease. 
 
4.4  De Overeenkomst wordt onherroepelijk 
afgesloten voor de duur die in de ondertekende 
Offerte is bepaald en uitgedrukt is in maanden. De 
overeenkomst begint bij de overeengekomen 
datum van aflevering van de wagen, op welk 
ogenblik door de Leasingnemer een 
Ontvangstbewijs wordt ondertekend. De datum en 
de plaats van deze aflevering wordt in overleg met 
de Leasingnemer en de Dealer vastgelegd. Blijft de 
Leasingnemer in gebreke om de wagen op deze 
overeengekomen datum af te halen, dan wordt de 
overeengekomen datum als aanvangsdatum van 
het leasingcontract beschouwd en wordt de 
facturatie gestart. Gedurende deze looptijd kan 
deze Overeenkomst niet opgeschort, opgezegd 

noch om welke reden ook vroegtijdig worden 
beëindigd, tenzij door Premium Lease op grond van 
één van de redenen opgesomd in artikel 14 hierna. 
De Leasingnemer aanvaardt uitdrukkelijk dat hij 
onder geen enkel beding het recht heeft om de 
betaling van de Leasevergoedingen op te schorten, 
uit te stellen of om welke reden dan ook niet uit te 
voeren. Behalve in het geval van een opzettelijke 
fout van de Premium Lease, doet de Leasingnemer 
ten aanzien van Premium Lease afstand van de 
exceptie van niet-uitvoering. 

4.5 Vanaf de leveringsdatum draagt de 
Leasingnemer alle risico’s met betrekking tot het 
bezit, het gebruik en de bewaring van de wagen en 
zulks tot op het ogenblik van de teruggave van de 
wagen. Indien hij de eventuele koopoptie licht zal 
hij niet gehouden zijn tot teruggave, indien aan alle 
voorwaarden is voldaan. 
  
4.6 Tenzij anders bedongen werd, worden de 
Leasevergoedingen gefactureerd met vervaldag op 
de eerste dag van elke maand en zijn zij vooraf 
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betaalbaar op de bankrekening die Premium Lease 
heeft aangeduid, derwijze dat zijn rekening uiterlijk 
gecrediteerd wordt de eerste dag van de maand of 
van de periode waarop de Leasevergoeding 

betrekking heeft. Alle sommen die de 
Leasingnemer aan Premium Lease verschuldigd is, 
zijn netto en zonder aftrek betaalbaar: bankkosten 
en dergelijke zijn ten laste van de Leasingnemer. 
 
4.7 De Leasevergoeding is verschuldigd uitsluitend 
voor de loutere financiering en 
terbeschikkingstelling van de wagen die in de 
ondertekende offerte omschreven werd, 
overeenkomstig de bepalingen van deze 
Overeenkomst, en dekt geen enkele andere 
prestatie van welke aard ook, zoals onder meer 
onderhoud, herstelling of verzekering, tenzij 
Premium Lease zich daartoe uitdrukkelijk 
verbonden heeft. 
 
4.8 Indien voor om het even welke reden, die niet 
aan de persoonlijke fout van Premium Lease toe te 
schrijven is, de Overeenkomst geen uitwerking kan 
krijgen binnen de maand na de vooropgestelde 
leveringsdatum, kan Premium Lease naar 
goeddunken en eenvoudig per aangetekend 
schrijven gericht aan de Leasingnemer en de 
Leverancier, zich zonder kosten noch vergoeding 
van zijn verbintenissen inzake de aankoop en de 
leasing of renting van de wagen bevrijden. 

5. Eigendom van de wagen 

5.1 Premium Lease is uitsluitend eigenaar van de 
wagen (in financiële leasing de juridische eigenaar 
en de leasingnemer de economische eigenaar). De 
Leasingnemer mag er noch volledig, noch ten dele 
over beschikken, noch het gebruik aan derden 
overdragen op om het even welke wijze, noch 
onderleasen, tenzij met de voorafgaande en 
schriftelijke toestemming van Premium Lease. 
Premium Lease heeft op elk moment het recht de 
eigendom van de wagen aan derden over te 
dragen, zonder afbreuk te doen aan de toepassing 
van huidige overeenkomst.  
 
5.2 Indien de Leasingnemer geen eigenaar is van 
het onroerend goed waar de wagen geïnstalleerd of 
zelfs tijdelijk ondergebracht wordt, of indien hij 
tijdens de duur van deze Overeenkomst ophoudt 
van deze onroerende goederen eigenaar te zijn, 

dan zal de Leasingnemer Premium Lease daarvan 
voorafgaandelijk verwittigen en aan de eigenaar 
van het onroerend goed per aangetekende brief 
betekenen dat de wagen niet tot zijn eigendom 
behoort, en aldus niet kan onderworpen worden 
aan het voorrecht bedoeld in artikel 20, 1° 
paragraaf a) van de hypotheekwet van 16 
december 1851.  
 
5.3 Bij een effectieve of dreigende schending van 
de eigendomsrechten van Premium Lease door om 
het even welke aanspraak van gelijk welke derde 
op de wagen, zal de Leasingnemer deze derde 
onmiddellijk op de hoogte stellen van de 
eigendomsrechten van Premium Lease en zal de 
Leasingnemer op zijn eigen kosten alle nodige 
maatregelen treffen om deze schending te doen 
ophouden. Indien een derde beslag legt of 
bewarende maatregelen treft op de wagen zal de 
Leasingnemer de instrumenterende 
gerechtsdeurwaarder en de beslagleggende partij 

kennis geven van het feit dat de wagen eigendom 
is van Premium Lease. Premium Lease zal voor de 
bescherming van haar rechten alle maatregelen 
kunnen nemen die zij nodig acht. De kosten van 

die maatregelen zullen voor rekening van de 
Leasingnemer zijn, tenzij de aanleiding tot die 
maatregelen veroorzaakt is door Premium Lease. 
Deze kosten zullen door Premium Lease aan de 
Leasingnemer worden gefactureerd. 
 
5.4 Alle financiële en andere gevolgen wegens 
private of van overheidswege opgelegde boetes, 
schade-eisen, en andere maatregelen (bijvoorbeeld 
inbeslagname, verbeurdverklaring) als gevolg van 
overtreding van reglementen of wetsbepalingen 
door de Leasingnemer en/of de gebruiker van de 
wagen zijn voor rekening van de Leasingnemer en 
worden aan de Leasingnemer gefactureerd. Indien 
Premium Lease verplicht wordt tot betalen, zullen 
deze kosten en een administratiekosten 
aanrekenen met een minimum van 28,00 euro (dat 
jaarlijks zal worden geïndexeerd) door Premium 
Lease aan de Leasingnemer worden gefactureerd 
en via de domiciliëring worden geïnd.  

5.5 Indien een rijverbod is opgelegd aan de 
Leasingnemer of bestuurder, indien de wagen door 
de overheid in beslag is genomen of in het 
algemeen telkens de wagen niet kan worden 
gebruikt anders dan door een contractuele 
wanprestatie van Premium Lease, blijven de 
verplichtingen van de Leasingnemer uit het 
leasingcontract onverminderd gelden. 

6. Gebruik van de wagen 

6.1 De Leasingnemer verbindt er zich toe de wagen 
als een goed huisvader te gebruiken 
overeenkomstig zijn bestemming en capaciteit en 
de bepalingen van deze Overeenkomst, de 
voorschriften en aanbevelingen van de 
constructeur of Leverancier en alle huidige en 
toekomstige wetten en reglementen toepasselijk op 
het bezit en het gebruik van de wagen na te leven. 
 
6.2 De wagen moet voor de exploitatie van de 
onderneming van de Leasingnemer bestemd 
blijven. Ieder gebruik van de wagen in een 
omgeving of voor een toepassing die van aard is 
om de wagen te beschadigen, is verboden.  
 
6.3 De Leasingnemer staat er voor in dat de wagen 

zal voldoen aan de technische voorschriften die 
hetzij wettelijk, hetzij door de verzekeraar, de 
constructeur, of door onderhouds- en/of 
herstellingsvoorschriften. 
 
6.4 De Leasingnemer verbindt er zich toe de wagen 
alleen te laten gebruiken door personen die 
daartoe behoorlijk opgeleid werden en die 
bekwaam zijn om de wagen conform de voormelde 
voorschriften te gebruiken. De gebruikers van de 
wagen dienen houder te zijn van een rijbewijs dat 
hen toelaat in België een wagen te besturen en 
dienen aan alle vereisten te beantwoorden die 
onder meer door de verzekeraar van de wagen 
worden opgelegd. 
 
6.5 De Leasingnemer zal de wagen niet verplaatsen 
naar een land dat niet is vermeld op de groene 
kaart, tenzij hij hiervoor voorafgaandelijk en 
schriftelijk een uitbreiding heeft bekomen en een 
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groene kaart heeft ontvangen van de 
verzekeringsmaatschappij waarop dit land of deze 
landen zijn vermeld, alsook de voorafgaande en 
schriftelijke machtiging van de Premium Lease 

heeft ontvangen. 
 
6.6 Iedere wijziging of toevoeging aan de wagen 
dient het voorwerp uit te maken van de 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
Premium Lease en van een bijlage bij deze 
Overeenkomst, waarin de toepasselijke Bijzondere 
Voorwaarden vastgelegd worden. De Leasingnemer 
blijft volledig aansprakelijk voor de gevolgen van 
elke wijziging of uitbreiding van de wagen. 
 
6.7 Alle toegevoegde, vervangen of 
geïncorporeerde onderdelen worden van 
rechtswege en zonder enige vergoeding eigendom 
van de Premium Lease. Deze onderdelen en 
accessoires mogen in geen geval de waarde van de 
wagen of het gebruik ervan overeenkomstig zijn 
bestemming bemoeilijken, in welk geval de 
Premium Lease gerechtigd is de wagen uitsluitend 
op kosten van de Leasingnemer in zijn 
oorspronkelijke toestand te herstellen. Deze 
bepaling geldt enkel indien de wagen aan de 
Premium Lease terugbezorgd moet worden op het 
einde van het contract, omwille van het niet 
bestaan of niet uitoefenen van een koopoptie door 
de Leasingnemer of bij voortijdige beëindiging ten 
laste van de Leasingnemer. 
 
6.8 Iedere wagen wordt geleverd in 
standaarduitvoering, eventueel voorzien van opties 
en/of toebehoren die de Leasingnemer aan 
Premium Lease heeft opgegeven of die door de 
verzekeringsmaatschappij of door Premium Lease 
verplicht zijn. Voor bijkomende uitrusting die door 
de voor Premium Lease aanvaarde Leverancier niet 
wordt aangeboden is steeds het voorafgaand 
akkoord van Premium Lease noodzakelijk. 

6.9 De Leasingnemer is exclusief verantwoordelijk 
voor de bewaring in goede staat van alle 
documenten die hem door de Leverancier of de 
Premium Lease werden overhandigd, zoals daar 
zijn zonder dat deze opsomming limitatief is : 
gebruiksaanwijzingen, onderhoudsvoorschriften,  
gelijkvormigheidsattest, inschrijvings- en 
verzekeringsbewijzen. Bij verlies of beschadiging 

van deze documenten, zal de Leasingnemer zelf op 
zijn eigen kosten zorgen voor de vervanging ervan 
of voor de aflevering van duplicata. De 
Leasingnemer vrijwaart Premium Lease voor alle 
nadelige gevolgen voortvloeiend uit het niet in acht 
nemen van bovengenoemde voorschriften. 

6.10 De Leasingnemer of zijn aangestelde zal de 
wagen als een goede huisvader gebruiken voor het 
doel waarvoor deze is bestemd en uitgerust. Zo zal 
zij/hij de wagen nooit gebruiken voor 
snelheidsproeven, sportwedstrijden, autoraces, 
rally’s of wedstrijden van welke aard ook, 
prestatieritten, rij-onderricht zelfs indien 
onbezoldigd, koerierdienst en vervoer van 
gevaarlijke en/of explosieve stoffen, bezoldigd 
vervoer van personen, vervoer voor rekening van 
derden, professionele sportlui, hulpdiensten, 
verhuur op korte termijn tenzij de partijen vooraf 
en schriftelijk anders overeenkomen.  
De inschrijving van de wagen gebeurt in financiële 
renting en financiële leasing op naam van de 

Leasingnemer, tenzij Premium Lease anders 
bepaalt.  

6.11 De Leasingnemer verbindt er zich toe de 
wagen voor zijn rekening, op zijn kosten en op zijn 

naam (tenzij in de Bijzondere Voorwaarden anders 
bedongen werd) bij de bevoegde overheid in te 
schrijven, bij de technische keuring aan te bieden, 
de verkeersbelasting en de belasting op de 
inverkeersstelling te voldoen evenals alle 
formaliteiten te verrichten die op het voorgaande 
betrekking hebben : 
- de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid 
en aansprakelijkheid te dragen voor de 
inschrijving, het inschrijvingsbewijs, de 
nummerplaat, alle boorddocumenten en de keuring 
van het voertuig zoals voormeld evenals voor alle 
verhaal dat door derden tegen de Premium Lease 
zou kunnen uitgeoefend worden. De Leasingnemer 
zal de Premium Lease op zijn eerste verzoek 
volledig vrijwaren en doet zelf afstand van alle 
verhaal op de Premium Lease ; 
- bij verlies, diefstal of verdwijning van de 
voormelde nummerplaat en/of documenten 
daarvan dadelijk aangifte te doen bij de bevoegde 
overheid, Premium Lease te informeren en het 
nodige te doen voor de aflevering van een nieuwe 
nummerplaat en/of document(en), dan wel 
duplicata daarvan. 
Indien de Leasingnemer nalaat de wagen op de 
voorziene dag aan de technische controle te laten 
onderwerpen, kan de Premium Lease de wagen op 
kosten van de Leasingnemer naar de technische 
controle doen brengen. De Leasingnemer mag zich 
niet verzetten tegen deze tijdelijke 
buitenbezitstelling. 
 
6.12 Indien derden ten opzichte van één of meer 
wagens rechten willen doen gelden of maatregelen 
treffen, zal de Leasingnemer en/of de bestuurder 
van de wagen hen onmiddellijk bewijzen dat hij 
niet de eigenaar is van de wagen, maar hij deze 
huurt van Premium Lease. Indien een wagen uit de 
macht van de Leasingnemer geraakt, zal hij en/of 
de bestuurder van de wagen Premium Lease 
hierover binnen 24 uur verwittigen en zo nodig zelf 
de nodige maatregelen nemen om de eigendom 
van Premium Lease te beschermen. Premium Lease 
zal voor de bescherming van haar rechten alle 
maatregelen kunnen nemen die zij nodig acht. De 

kosten van die maatregelen zullen voor rekening 
van de Leasingnemer zijn, tenzij de aanleiding tot 
die maatregelen veroorzaakt is door Premium 
Lease. Deze kosten zullen door Premium Lease aan 
de Leasingnemer worden gefactureerd. 

7. Onderhoud, herstelling en banden van 
de wagen 

7. A Onderhoud,  herstelling en banden niet 
inbegrepen in de lease- of rentingvergoeding 
7.A.1 De Leasingnemer zal de wagen in goede 
staat doen onderhouden volgens de richtlijnen van 
de constructeur of invoerder, zoals bepaald in het 
serviceboekje of onderhoudsboekje dat bij de 
wagen is geleverd en/of volgens de instructies van 
Premium Lease, of van de invoerder, de fabrikant 
of de Dealer voor zover deze niet in strijd zijn met 
de instructies van Premium Lease. De 
Leasingnemer draagt alle kosten van onderhouds- 
en herstellingswerkzaamheden en banden conform 
de voorschriften en de aanbevelingen van de 
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constructeur of de Leverancier, teneinde de wagen 
in zijn oorspronkelijke toestand te handhaven, met 
uitzondering van de normale slijtage die het gevolg 
is van een normaal gebruik conform de bepalingen 

van deze Overeenkomst en de voorschriften en 
aanbevelingen van de constructeur of de 
Leverancier. Door de ondertekening van deze 
Overeenkomst verklaart de Leasingnemer deze 
bepalingen, die opgenomen zijn in de handleiding, 
het serviceboekje of in andere documentatie dat 
per merk en type aanwezig is in de wagen, te 
kennen en te aanvaarden.  

7.A.2 Onder “herstelling” verstaan de partijen de 
technische herstelling van de wagen, met 
uitsluiting van koetswerkherstelling. Deze laatste 
valt onder de schadeherstelling in het kader van 
een ongeval en maakt deel uit van de 
verzekeringsvoorwaarden van de verzekeraar die 
werd gecontracteerd door Premium Lease 
ingevolge de bepalingen van huidige overeenkomst 
of door de Leasingnemer (zie verder). 
 
7.A.3 Alle onderhoud- en 
herstellingswerkzaamheden aan de wagen kunnen 
slechts door erkende verdelers van het merk 
uitgevoerd worden. Alleen wisselstukken en 
onderdelen die in het onderhoudshandboek van de 
constructeur of van de Leverancier gespecificeerd 
werden en die door deze laatste goedgekeurd 
werden mogen bij de uitvoering van onderhouds- 
en herstellingswerken aan de wagen gebruikt 
worden. 
Alle uitgevoerde onderhoud- en herstellingswerken 
dienen opgenomen te worden in het 
onderhoudsboekje. Premium Lease heeft op ieder 
ogenblik het recht deze documenten op te vragen 
en de Leasingnemer verbindt er zich toe aan ieder 
verzoek daartoe dadelijk gevolg te geven. Indien 
de Leasingnemer deze onderhoudsverplichting niet 
naleeft en de Leasingnemer de koopoptie niet licht, 
zal Premium Lease gerechtigd zijn op een 
forfaitaire schadevergoeding van 10% van de 
aankoopwaarde van de wagen per niet uitgevoerd 
onderhoud, onverminderd het recht van Premium 
Lease om eventuele hogere effectief geleden 
schade te bewijzen. Indien de Leasingnemer zijn 
herstelverplichtingen niet nakomt, is Premium 
Lease ten allen tijde gerechtigd deze herstellingen 
uit te voeren op kosten van de Leasingnemer, en 

daarvoor de wagen in bezit te nemen voor de tijd 
die hiervoor nodig. De Leasingnemer mag zich niet 
verzetten tegen deze tijdelijke buitenbezitstelling. 

7.A.4 Indien een wagen door het merk, de 
invoerder of de Dealer wordt teruggeroepen omdat 
het wagentype een defect vertoont, zal de 
Leasingnemer hieraan onmiddellijk gevolg geven. 
Premium Lease kan hiervoor niet verantwoordelijk 
worden gesteld. 
 

7.A.5 Het feit dat een wagen niet kan worden 
gebruikt, heeft geen invloed op de 
betalingsverplichtingen van de Leasingnemer 
tegenover Premium Lease, tenzij de 
onbruikbaarheid veroorzaakt is door een fout die 
rechtstreeks aan Premium Lease te wijten is. 

 
 
 

7.B Onderhoud, herstelling en banden 
inbegrepen in de rentingvergoeding 
7.B.1 De Leasingnemer zal de wagen in goede 
staat doen onderhouden volgens de richtlijnen van 

de constructeur of invoerder, zoals bepaald in het 
serviceboekje of onderhoudsboekje dat bij de 
wagen is geleverd en/of volgens de instructies van 
Premium Lease, of van de invoerder, de fabrikant 
of de Dealer voor zover deze niet in strijd zijn met 
de instructies van Premium Lease, teneinde de 
wagen in zijn oorspronkelijke toestand te 
handhaven, met uitzondering van de normale 
slijtage die het gevolg is van een normaal gebruik 
conform de bepalingen van deze Overeenkomst en 
de voorschriften en aanbevelingen van de 
constructeur of de Leverancier. Door de 
ondertekening van deze Overeenkomst verklaart 
de Leasingnemer deze bepalingen, die opgenomen 
zijn in de handleiding, het serviceboekje of in 
andere documentatie dat per merk en type 
aanwezig is in de wagen, te kennen en te 
aanvaarden.  
De Leasingnemer zal, indien nodig, zorgen voor 
onderhoud, technische herstellingen, vervanging 
van banden en andere onderdelen op kosten van 
Premium Lease. De Leasingnemer zal ook tussen 
de onderhoudsbeurten aandacht besteden aan het 
oliepeil, waterpeil en de voldoende aanwezigheid 
van antivriesmiddel volgens de bepalingen van het 
serviceboekje en zal de gebruiker van de wagen 
hierop wijzen. Deze controles kan de Leasingnemer 
laten uitvoeren bij een Dealer waar hij gebruikelijk 
het onderhoud laat uitvoeren. Indien kosten 
ontstaan door gebrek aan naleving van de 
voorgaande instructies, zullen deze kosten aan de 
Leasingnemer worden doorgerekend, tenzij de 
Leasingnemer aantoont dat de schade een andere 
oorzaak heeft. Onderhoud, technische herstellingen 
en herstellingen aan en vervanging van banden 
mogen enkel worden uitgevoerd door Dealers die 
door Premium Lease als Dealer zijn aanvaard, 
tenzij dit door Premium Lease anders toegestaan 
werd. De Leasingnemer zal de bestuurder de 
nodige instructies geven om te vermijden dat 
zij/hij inbreuk pleegt op wettelijke bepalingen en/of 
de wagen gebruikt onder invloed van alcohol, 
medicijnen of verboden verdovende middelen 
waardoor deze niet meer in staat is de wagen te 
besturen. Kosten van wassen en poetsen van de 

wagen is steeds voor rekening van de 
Leasingnemer. 

7.B.2 Bij elk onderhoud, bij elke technische 
herstelling of bij elke werkzaamheid in verband 
met banden, zal de Leasingnemer of zijn 
aangestelde een door de Leverancier opgestelde 
werkopdracht  ondertekenen. De Leverancier dient 
Premium Lease voorafgaandelijk te contacteren om 
een akkoord te verkrijgen om deze werken uit te 
voeren. De Leasingnemer zal daartoe melden aan 
de Leverancier dat de wagen geleased werd bij 
Premium Lease.  Indien de Leasingnemer zonder 
voorafgaandelijke toestemming werken laat 
uitvoeren, zullen deze kosten niet door Premium 
Lease gedragen worden en blijven ze voor kosten 
van de Leasingnemer. Desgevallend kan Premium 
Lease deze kosten doorfactureren. 

7.B.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen 
werd, worden deze diensten uitsluitend in België en 
het Groothertogdom Luxemburg uitgevoerd. Indien 
de Leasingnemer in het buitenland dringende 
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herstellingen dient te laten uitvoeren aan de wagen 
die niet kunnen worden uitgesteld tot de terugkeer 
in België en die normaliter in de leasevergoeding 
inbegrepen zijn, zal de Leasingnemer het 

voorafgaand akkoord vragen van Premium Lease. 
Enkel indien Premium Lease niet bereikbaar zou 
blijken binnen een nuttige termijn mogen de 
herstellingen worden uitgevoerd zonder 
voorafgaand akkoord. De Leasingnemer zal de 
betaling uitvoeren en een factuur met omschrijving 
van de uitgevoerde werken vragen op naam van 
Premium Lease, waarna Premium Lease na 
overhandiging van de factuur en het bewijs van 
betaling deze kosten zal terugbetalen.  
 
7.B.4 Indien de Leasingnemer de wagen zonder de 
voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Premium Lease wijzigt of aanpast, is Premium 
Lease gerechtigd om de uitvoering van deze 
diensten te weigeren, zonder dat de Leasingnemer 
enig verhaal kan uitoefenen. 
 
7.B.5 Vallen buiten het toepassingsgebied van deze 
Overeenkomst, diensten vereist in geval van (i) 
abnormale slijtage, bijvoorbeeld van banden, (ii) 
fouten of onachtzaamheid door de Leasingnemer, 
onder meer in geval van misbruik of verkeerd 
gebruik, of gebruik dat niet conform is met de 
instructies en aanbevelingen van Premium Lease, 
de constructeur of de Leverancier, (iii) interventies 
of herstelpogingen door andere personen dan een 
officiële merkverdeler, (iv) nadien aangebrachte 
wijziging zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Premium Lease. 
 
7.B.6 De kosten van onderhoud, herstelling en 
banden per wagen zijn gebaseerd op het 
prijsniveau van arbeidsloon en onderdelen op het 
moment van de levering. Bij prijsstijgingen of -
dalingen van 5 % of méér gedurende het contract, 
mag Premium Lease deze variabele kosten 
evenredig verhogen of verlagen voor de rest van 
de looptijd. Bij de berekening van deze prijsstijging 
of -daling zal worden uitgegaan van de 
toepasselijke indexcijfers en de gegevens verstrekt 
door de  beroepsfederatie FEBIAC.  

7.B.7 Indien er schade aan de wagen ontstaat die 
buiten het kader van verzekering valt (bijvoorbeeld 
maar niet beperkend: defecte motor door gebrek 

aan olie of water) en er geen overeenstemming 
wordt bereikt tussen Premium Lease en de 
Leasingnemer over het bedrag van de kosten of 
over wie verantwoordelijk is, zullen Premium Lease 
en de Leasingnemer elk- en op eigen kosten- een 
autodeskundige aanstellen. Indien ook zij niet tot 
een oplossing komen, zal een derde 
autodeskundige, aangesteld door hen beiden, 
definitief beslissen, ook in verband met de kosten. 
Elke partij zal zijn volledige medewerking verlenen 
aan het onderzoek en op korte termijn reageren 
zodat de schade voor beide partijen niet vergroot 
(bijvoorbeeld door de langdurige immobilisatie van 
de wagen).  

7.B.8 Indien onderhoud, herstellingen en banden 
inbegrepen zijn in de leasevergoeding is het 
kilometeraantal dat contractueel is afgesproken 
zeer belangrijk. Defecten aan de kilometerteller 
moeten binnen 24 uur aan de Premium Lease 
worden gemeld. Het aantal kilometers gereden tot 
het moment van herstelling van het defect zal in 

onderling overleg worden vastgesteld. De 
Leasingnemer verklaart zich bereid het aantal 
kilometers dat de kilometerteller aangeeft, als juist 
te erkennen en verplicht er zich toe, indien de 

kilometerteller defect is, alle gewenste inlichtingen 
te geven om een juiste vaststelling van het aantal 
kilometers mogelijk te maken.  

7.B.9 Indien tijdens de duur of na afloop van het 
leasingcontract blijkt dat de werkelijk gereden 
kilometers per jaar meer dan 10 % afwijken van 
het door de Leasingnemer geschatte 
jaarkilometeraantal, kan Premium Lease de 
maandelijkse facturatie naar verhouding retroactief 
aanpassen. Aan het begin van elk kalenderjaar kan 
een voorlopige kilometerafrekening plaatsvinden 
over het vorige kalenderjaar, op basis van de dan 
bekende gegevens. Deze voorlopige afrekening 
sluit niet uit dat de Premium Lease het recht heeft 
om deze herberekening door te voeren. Indien de 
Premium Lease het vraagt, zal de Leasingnemer de 
werkelijke kilometerstand meedelen die geldt aan 
het einde van het kalenderjaar. Op het einde van 
de leaseovereenkomst zal voor elke wagen de 
méér of minder gereden kilometers (het verschil 
tussen het door de Leasingnemer geschatte 
kilometeraantal en de werkelijk met de wagen 
gereden kilometers) met de Leasingnemer 
verrekenen door het opmaken van een factuur of 
creditnota op basis van een kilometerafrekening of 
een contractherberekening.  

8. Verzekering : 

8.1 De Leasingnemer dient het voertuig te 
verzekeren en ten allen tijde verzekerd te houden 
voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand 
en desgevallend bijkomende 
bestuurdersverzekering, alsook voor de risico’s 
Materiële Schade Brand, Diefstal, Schade door 
natuurelementen en Glasbraak. Deze verzekering 
dient te worden afgesloten voor een bedrag gelijk 
aan de boekwaarde van het voertuig, gebaseerd op 
de netto-investeringswaarde zonder aftrek van een 
eventueel voorschot 

8.2 Bij het in gebreke blijven van de Leasingnemer 
is Premium Lease gerechtigd maar niet verplicht 
zelf namens en voor rekening van de Leasingnemer 
zowel de hierboven vermelde polissen af te sluiten 
als de premies ervan te betalen. Alle kosten die 
daaruit voortvloeien zijn ten laste van de 
Leasingnemer en zijn eisbaar op eenvoudige 

voorlegging van de factuur of van de 
premieafrekening.  

8.3 Indien de verzekeraar de dekking schorst, 
stopzet of vermindert verbindt de Leasingnemer er 
zich toe om het voertuig binnen de drie werkdagen 
na ontvangst van het schrijven van de verzekeraar, 
in bewaring te geven aan Premium Lease of een 
door Premium Lease aangeduide derde of plaats. 
Indien de Leasingnemer het voertuig niet heeft 
binnengebracht is Premium Lease gemachtigd om 
het voertuig onmiddellijk in bezit te nemen, waar 
het zich ook bevindt, en dit op kosten van de 
Leasingnemer. Premium Lease heeft bovendien het 
recht maar zeker niet de plicht om een verzekering 
af te sluiten in naam en voor rekening van de 
Leasingnemer, waarvan de premie hem zal worden 
doorgefactureerd.  
De Leasingnemer beschikt over een periode tot de 
aanvang van de vermindering, schorsing of 
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beëindigen van de dekking om te zorgen voor een 
dekking door een verzekeraar, die voldoet aan alle 
voorwaarden gesteld in huidige overeenkomst en 
bijlagen. Elke verzekering die de klant opnieuw zal 

afsluiten om het voertuig opnieuw te verzekeren 
dient te worden goedgekeurd door Premium Lease. 
Bij gebrek aan nieuwe dekking binnen de gestelde 
termijn door een verzekeraar, die voldoet aan de 
voorwaarden van deze overeenkomst en bijlagen 
en die werd aanvaard door Premium Lease, is de 
overeenkomst van rechtswege ontbonden ten laste 
van de Leasingnemer. De leasevergoedingen 
blijven betaalbaar tot op de dag van ontbinding, 
evenals alle contractueel overeengekomen 
schadevergoedingen. 

8.4 De Leasingnemer ontslaat Premium Lease, 
behalve in het geval dat hij een persoonlijke 
opzettelijke fout heeft begaan, uitdrukkelijk van 
elke aansprakelijkheid ingevolge schadegevallen 
die zich in de loop van deze Overeenkomst kunnen 
voordoen, en dewelke door het bezit of het gebruik 
van de wagen kunnen worden veroorzaakt. 

9.A. Verzekering inbegrepen in de 
leasevergoeding 

9.A.1 Keuzemogelijkheid van de Leasingnemer 

De Leasingnemer kan de verzekering afsluiten 
binnen Premium Lease contract, waarvan de 
premies hem maandelijks zullen worden 
gefactureerd. De bepalingen en dekkingen van 
huidig artikel 9A gelden enkel indien de 
Leasingnemer expliciet heeft gekozen voor in het 
leasecontract inbegrepen Premium Lease 
verzekeringen. De Leasingnemer geeft door 
ondertekening van de offerte aan Premium Lease 
een algemeen mandaat om in naam en voor 
rekening van de Leasingnemer zowel de 
verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, 
rechtsbijstand en desgevallend bijkomende 
bestuurdersverzekering af te sluiten, alsook de 
risico’s in verband met materiële schade, brand en 
diefstal te laten verzekeren. Indien de Premium 
Lease dit mandaat aanvaard heeft, zal hij dit te 
goeder trouw uitvoeren. Eventuele wijzigingen van 
de verzekeringsvoorwaarden die door de 
verzekeraar worden opgelegd, o.m. inzake het 
voorwerp van de dekking, de premie of de 
vrijstelling, zijn uitsluitend voor rekening van de 
Leasingnemer. Indien de Premium Lease er echter 
niet in slaagt om de voormelde risico’s te doen 

verzekeren of indien de dekking door de 
verzekeraar wordt opgezegd, is de Premium Lease 
bevrijd van zijn verplichtingen uit hoofde van dit 
mandaat en verbindt de Leasingnemer er zich toe 
om zelf een verzekeringsdekking af te sluiten die 
aan alle voorwaarden van deze Overeenkomst 
beantwoordt. 

9.A.2 Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) - volgt de 
wettelijke polis 

1. De gehuurde wagen is in naam en voor rekening 
van de Leasingnemer door Premium Lease 
verzekerd door een polis burgerlijke 
aansprakelijkheid en rechtsbijstand en –indien 
bijkomend onderschreven- een 
bestuurdersverzekering. Deze BA-verzekering 
voorziet in de dekking van alle schade aan derden 
volgens de wettelijk geldende voorschriften in 
België. Indien een offerte aan een lagere 
bonus/malusgraad werd opgemaakt dan 

basisgraad, zal de Leasingnemer een door de 
verzekeraar goedgekeurd bonus/malusattest 
dienen voor te leggen voordat de wagen wordt 
afgeleverd. Indien het attest niet werd afgegeven 

aan Premium Lease uiterlijk drie dagen voor de 
levering van het voertuig, zal de premie 
herberekend worden op basis van een standaard 
bonus/malus die verder zal gelden voor de looptijd 
van het contract. 

2. De Leasingnemer (verzekeringnemer) vrijwaart 
Premium Lease voor alle aanspraken en/of zal alle 
schade vergoeden – zo in hoofdsom intrest als 
kosten - indien de verzekering weigert de schade 
te vergoeden of reeds betaalde schade 
terugvordert, ondermeer ingevolge de 
hiernavolgende bepalingen : 

a. in de wet van 21/11/89 betreffende de 
verplichte burgerlijke 
aansprakelijkheidsverzekering inzake 
motorrijtuigen; 

b. in iedere andere wet die de verzekeringen 
beheerst en de in uitvoering van deze wetten 
genomen reglementen; 

c. in de verzekeringsovereenkomsten.  

3. Zowel de Leasingnemer als de bestuurder van 
de wagen mogen na een schadegeval geen 
uitspraken doen of documenten ondertekenen 
waarbij zij de schuld of aansprakelijkheid op zich 
nemen maar moeten het schadegeval beschrijven 
zoals het heeft plaatsgehad. De Leasingnemer zal 
zijn volledige medewerking verlenen zodat 
Premium Lease zijn rechten kan vrijwaren ten 
opzichte van de verzekeringsmaatschappij en de 
eventuele aansprakelijke derde.  

4. De polis BA wordt niet bij de huurovereenkomst 
gevoegd omdat de polis de wettelijk voorziene 
regels overneemt en omdat Premium Lease van 
verzekeraar kan veranderen. Als de Leasingnemer 
het wenst, kan hij via publieke bronnen ervan 
kennis nemen of op eerste verzoek een kopie 
krijgen bij Premium Lease. 

9.A.3 Materiële schade, Brand, Diefstal 

1. Het risico van schade aan de wagen (brand-
diefstal-materiële schade) zal gedragen worden 
door een verzekeringsmaatschappij en dit gebeurt 
door  Premium Lease  in naam en voor rekening 
van de Leasingnemer. De verzekerde waarde is de 
boekwaarde van het voertuig. De Leasingnemer 
(verzekeringnemer) kan op eerste verzoek een 

kopie van de algemene voorwaarden van de 
verzekeringspolis bij Premium Lease bekomen. Het 
risico dat uitstijgt boven hetgeen in huidige 
bepaling is weergegeven, waartoe ook wordt 
gerekend het risico van accessoires die door de 
Leasingnemer zelf aan of op de wagen zijn 
aangebracht en waarvan de waarde niet in de 
catalogusprijs is opgenomen, is voor rekening van 
de Leasingnemer, tenzij Premium Lease en de 
Leasingnemer uitdrukkelijk anders zijn 
overeengekomen. 

2. In volgende schadegevallen is geen vrijstelling 
van toepassing : schade door vuur, blikseminslag, 
kortsluiting of ontploffing; schade door 
natuurrampen, vandalisme en aanrijding met 
loslopende dieren en wild. Bij glasbreuk is er geen 
vrijstelling tenzij de voorruit dient vervangen te 
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worden binnen een periode van 12 maanden 
volgend op de eerste of vorige vervanging. Vanaf 
deze tweede vervanging binnen 12 maanden geldt 
een vrijstelling van € 125. Bij diefstal is er geen 

vrijstelling. Voor diefstal van opties en accessoires 
is de vrijstelling  € 125. Schade aan banden wordt 
enkel verzekerd indien de schade samengaat met 
andere schade of indien de schade werd 
veroorzaakt door vandalisme. Wanneer een 
schadegeval wordt veroorzaakt door een 
verzekerde van minder dan 23 jaar en deze 
persoon staat niet geregistreerd als de 
gebruikelijke bestuurder, dan wordt de van 
toepassing zijnde vrijstelling met 50% verhoogd.  

3. Indien de verzekeringsmaatschappij dekking 
weigert ten gevolge van een handeling of 
nalatigheid van de Leasingnemer, zal de 
Leasingnemer  instaan voor de betaling van alle 
schade en andere sommen die niet gedekt of 
terugbetaald  worden door de verzekeraar. De 
Premium Lease verzekering komt niet tussen bij 
schadegevallen die zijn veroorzaakt door: 

- slijtage, klaarblijkelijk slecht onderhoud, 
onvoldoende bescherming tegen vorst of kale 
banden 

- een wagen te besturen in een staat van 
dronkenschap of strafbare alcoholintoxicatie, 
of een gelijkaardige toestand die het gevolg is 
van gelijk welk product, tenzij de verzekerde 
bewijst dat er geen oorzakelijk verband is met 
het schadegeval in kwestie 

- een kennelijk roekeloze daad zoals het vervoer 
van bepaalde goederen of dieren, het rijden 
met beslagen of bevroren voorruiten, rijden 
zonder handen aan het stuur, rijden met een 
GSM in de hand, … 

- het besturen van de wagen door een 
bestuurder die niet voldoet aan de Belgische 
wetten en reglementen om een wagen te 
mogen besturen 

- het veroorzaken van schade met opzet 
- arbeidsconflicten, staking en lock out, 

aanslagen, oproer, daden van terrorisme of 
sabotage tenzij de verzekerde bewijst dat de 
bestuurder er niet actief aan deelnam 

- het rijden tijdens een weddenschap of 
uitdaging, wedstrijden of oefeningen ervoor 
(uitgezonderd toeristische zoektochten zonder 
snelheids- of behendigheidselement), het vrij 

rijden op een snelheidscircuit 
- het vervoer van licht ontvlambare en 

ontplofbare stoffen, tenzij zij voor 
huishoudelijk gebruik bestemd zijn 

- het opeisen van het voertuig door de overheid 
- ontvreemding, misbruik van vertrouwen, 

verduistering 
- een constructiefout 
- vervoerde voorwerpen, door het laden en 

lossen van het voertuig, door overbelasting 
van het voertuig 

- vervoerde dieren 
- het achterlaten van de wagen op een voor het 

publiek toegankelijke plaats (inbegrepen een 
collectieve parking of Dealer) zonder slotvaste 
deuren of met de sleutels in of op de wagen, of 
met één van de ramen of zonnedak geopend. 

Schade aan of diefstal van zend- en 
ontyangstapparatuur inbegrepen autotelefoons en 
GSM’s is niet verzekerd. Schade aan of diefstal van 
materiaal dat wordt gebruikt voor de reproductie 

van klank of beeld zoals CD’s, DVD’s, iPod’s, MP3 
spelers enzovoort is niet verzekerd tenzij deze als 
uitrusting met de wagen werden meebesteld en 
vast zijn gemonteerd in de wagen. Bagage en 

persoonlijke bezittingen zijn niet verzekerd. 

4. Bij diefstal van de wagen dient de bestuurder op 
het eerste verzoek van Premium Lease of de 
gecontracteerde verzekeraar alle sleutels en 
afstandsbedieningen te overhandigen, op straffe 
van verval van de dekking. Bij gebrek daarvan 
dient een attest van diefstal afgeleverd door de 
bevoegde politie te worden overgemaakt. Indien bij 
de bestelling van de wagen door Premium Lease 
als bijzondere voorwaarde een alarmsysteem werd 
vereist, dient dit steeds te worden geactiveerd door 
de bestuurder, op straffe van verval van dekking. 
Premium Lease heeft het recht een contract aan 
een Leasingnemer te weigeren of bijkomende 
voorwaarden op te leggen indien uit het 
schadeverleden een risicoverzwaring blijkt.  Elk 
bedrag dat door de klant verschuldigd is ten 
gevolge van schade, waaronder de vrijstelling, kan 
door Premium Lease gefactureerd worden maar 
kan ook geïnd worden door het door de klant 
verschuldigde bedrag af te houden van een 
betaling waarop de klant in het kader van de 
verzekering recht heeft.  

9.A.4 Rechtsbijstand 

1. : Rechtsbijstand : de gehuurde wagen is in 
naam en voor rekening van de Leasingnemer door 
Premium Lease verzekerd voor rechtsbijstand. De 
Leasingnemer erkent door ondertekening van het 
raamcontract dat hij de voorwaarden voor de 
rechtsbijstand kent. Als de Leasingnemer het 
wenst, kan hij via publieke bronnen ervan kennis 
nemen of op eerste verzoek een kopie krijgen bij 
Premium Lease. De polis rechtsbijstand voorziet 
een vrije keuze van advocaat, een strafrechtelijke 
verdediging tot 12.395 EUR, burgerlijk verhaal tot 
12.935 EUR en een dekking wegens insolventie van 
de tegenpartij tot 6.198 EUR. 

9.A.5. Gemeenschappelijke bepalingen voor BA 
‘materiële schade, brand en diefstal” en 
Rechtsbijstand 

1. De Leasingnemer zal de voorwaarden die gelden 
in verband met de verzekering stopt naleven. De 
wagen mag uitsluitend worden gebruikt in de 
landen die vermeld staan op de groene kaart. Op 
uitdrukkelijke vraag van de Leasingnemer aan 

Premium Lease kan het gebruik van de wagen in 
bepaalde landen buiten dit dekkingsbied, onder 
bepaalde voorwaarden worden toegelaten. In dat 
geval zal een nieuwe groene kaart worden 
uitgereikt.  

2. De Leasingnemer verbindt zich ertoe iedere 
schade  aan de wagen, binnen 3 werkdagen 
schriftelijk te bevestigen door het Europees 
aanrijdingsformulier in te vullen en binnen dezelfde 
termijn te bezorgen aan een door  Premium Lease 
erkende verdeler zelfs indien er geen (gekende) 
tegenpartij is en zelfs indien de schade door de 
Politie reeds is vastgesteld. Bij het ontbreken van 
noodzakelijke gegevens (zoals in sommige gevallen 
het nummer van het proces-verbaal), zal de 
herstelling van de schade ten laste van de 
Leasingnemer zijn. Indien bij een schadegeval 
lichamelijk letsel is toegebracht en/of derden zijn 
betrokken, of de wagen of een deel van de 
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uitrusting werd gestolen, of ingeval van aanrijding 
met loslopende dieren en wild of ingeval van 
schade als gevolg van poging tot diefstal, diefstal 
of vandalisme is de Leasingnemer verplicht er voor 

te zorgen dat de Politie proces-verbaal opmaakt en 
dat hij deze gegevens (nummer pv, adres van de 
Politiedienst) aan Premium Lease bezorgt binnen 
de drie werkdagen na de vaststelling. Ingeval van 
verlies of diefstal van sleutels zal de Leasingnemer 
binnen de 24 uur klacht neerleggen bij de 
bevoegde politie, Premium Lease binnen de 24 uur 
verwittigen en zich binnen de 24 uur of de eerste 
werkdag tot een erkende Dealer wenden om de 
sloten en sleutels te vervangen en te 
herprogrammeren. Indien één van bovenvermelde 
schadegevallen zich in het buitenland heeft 
voorgedaan dient er steeds ook in België klacht te 
worden neergelegd bij de politie. De Leasingnemer 
machtigt de Premium Lease met mogelijkheid tot 
substitutie om alle rechten uit te oefenen die uit deze 
verzekeringsovereenkomst(en) voortvloeien en zo 
bijvoorbeeld schadeloosstelling te vorderen en te 
innen van derden die voor een schadegeval 
verantwoordelijk zijn, daarover dadingen te treffen 
en rechtsgedingen te voeren zowel als eiser als 
verweerder. 

3. Koetswerkherstellingen mogen enkel worden 
uitgevoerd na voorafgaande goedkeuring van 
Premium Lease en uitsluitend bij 
carrosseriebedrijven die door Premium Lease zijn 
aangeduid. Indien de Leasingnemer deze regels 
niet correct opvolgt, zal de Leasingnemer 
aansprakelijk zijn voor alle schadelijke gevolgen, 
en zal de vrijstelling worden verhoogd met 50%. 
Zo zal Premium Lease niet verplicht zijn de kosten 
verbonden aan zulk een herstelling te vergoeden of 
kan ze reeds betaalde bedragen terugvorderen. 
Dringende herstellingen tot een maximumbedrag 
van € 400 (belastingen niet inbegrepen) mogen 
laten uitgevoerd worden bij een erkende 
werkplaats van het merk zonder voorafgaande 
goedkeuring, mits het voorleggen van een factuur.  

4. De Leasingnemer dient steeds zijn volle 
medewerking te verlenen aan elk onderzoek dat in 
het kader van een schadegeval door Premium 
Lease wordt ingesteld, op straffe van verval van de 
dekking. 

5. De verzekeringspremies kunnen door Premium 
Lease jaarlijks (op elke vervaldag) aangepast 

worden in functie van de wijziging van bestuurder 
of woonplaats, gewijzigde bonus malus graden, in 
functie van het schadeverleden en op basis van 
indexaties. Hiertoe zal de Leasingnemer iedere 
wijziging in bestuurder of woonplaats binnen de 
drie werkdagen ter kennis brengen van Premium 
Lease. Indien de Leasingnemer nalaat de 
wijzigingen binnen deze termijn aan Premium 
Lease ter kennis te brengen, is Premium Lease 
gerechtigd de verzekeringspremies retro-actief aan 
te passen tot de datum van de effectieve wijziging. 
Premium Lease mag deze datum vaststellen door 
alle middelen van recht, getuigen en vermoedens 
inbegrepen. 

6. De verzekeraar kan de 
verzekeringsovereenkomst opzeggen : 

- tegen de jaarlijkse algemene hoofdvervaldag. 
- in geval van opzettelijke verzwijging of 

opzettelijk onjuiste mededeling van gegevens 

betreffende het risico, zowel bij het sluiten als 
in de loop van de verzekeringsovereenkomst. 

- wanneer de Leasingnemer gegevens 
betreffende het risico onopzettelijk verzwijgt of 

onjuist meedeelt bij het sluiten van de 
verzekeringsovereenkomst, of wanneer het 
risico wordt verzwaard en de verzekeraar met 
kennis van de juiste gegevens het risico nooit 
zou hebben verzekerd, of indien het voorstel 
tot wijziging van de overeenkomst door de 
Leasingnemer niet wordt aanvaard. 

- wanneer de maandelijkse premie niet wordt 
betaald aan Premium Lease. 

- na iedere aangifte van een schadegeval, tot 
dertig dagen na de tussenkomst of de 
weigering tot tussenkomst. 

- in geval van schorsing van de 
verzekeringsovereenkomst volgens de 
bepalingen in de algemene voorwaarden. 

- in geval van faillissement, gerechtelijke 
akkoord of overlijden van de 
verzekeringsnemer. 

 

7. Opzeggingstermijnen : Wanneer de 
overeenkomst wordt opgezegd, heeft de opzegging 
uitwerking na het verstrijken van een termijn  van 
één maand, behalve : 

- in het geval de Leasingnemer de verzekering 
opzegt voor zover en in de gevallen die 
uitdrukkelijk werden opgenomen in de 
algemene voorwaarden, dient een 
opzegtermijn van minstens drie maanden te 
worden gerespecteerd, tenzij de algemene 
voorwaarden een andere termijn voorzien. 

- In het geval de verzekeraar opzeg geeft tegen 
de jaarlijkse hoofdvervaldag, dag wordt opzeg 
gegeven tegen de jaarlijkse hoofdvervaldag. 

- wanneer de dekking geschorst is, heeft de 
opzegging door de verzekeraar uitwerking, 
zodra er 15 dagen verlopen zijn, te rekenen 
vanaf de eerste dag van schorsing van 
dekking. 

- bij opzettelijke verzwijging of opzettelijke 
onjuiste mededeling van gegevens betreffende 
het risico, is de overeenkomst nietig en mag 
de verzekeraar de premies die vervallen zijn, 
tot op het ogenblik dat zij de premies 
verkregen heeft, behouden. 

- na schadegeval heeft de opzegging uitwerking 

ten vroegste drie maanden na de dag van de 
betekening ervan. 

- wanneer het leasingcontract stopgezet is. De 
opzegging wordt van kracht op de dag van 
beëindiging van het leasingcontract, om 24 
uur. 

Artikel 9 B: Verzekering niet inbegrepen in de 
leasevergoeding 

9.B.1 Indien de Leasingnemer de verzekeringen 
zelf wenst af te sluiten, zal Premium Lease hiervoor 
steeds en voordat de wagen besteld wordt, zijn 
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming moeten 
geven. 

De Leasingnemer moet zich voor de gehele duur 
van de Overeenkomst verzekeren zowel voor zijn 
burgerlijke aansprakelijkheid voor alle schade 
toegebracht zowel aan personen als aan goederen 
ten gevolge van het gebruik of het bezit van de 
wagen, als voor alle schade die aan de wagen zelf 
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kan aangebracht worden, hetzij door brand, 
diefstal, ontvreemding, vandalisme, aanrijding en 
dergelijke meer met gehele of gedeeltelijke 
beschadiging of vernietiging van de wagen tot 

gevolg. 
De verzekeraar door de Leasingnemer aangebracht 
moet minimaal de dekkingen verlenen en de 
belangenbescherming bieden die in huidige 
overeenkomst vermeld zijn onder art. 9.A.  

9.B.2 Het verzekeringscontract moet voor de 
levering van de wagen afgesloten worden met een 
in België door de CBFA erkende 
verzekeringsmaatschappij. Op eerste verzoek 
bezorgt de Leasingnemer aan de Premium Lease 
een kopie van de bijzondere en de algemene 
polisvoorwaarden evenals van de betalingswijzen 
van de premies. Deze verzekeraar dient de 
polisvoorwaarden en het model van 
verzekeringsattest van Premium Lease deugdelijk 
ondertekend terug te sturen. Zowel de 
verzekeringsmaatschappij, de polisvoorwaarden als 
welkdanige wijziging aan het verzekeringsattest 
kunnen door Premium Lease discretionair 
geweigerd worden. 
Elke verzekering die de klant lopende huidige 
overeenkomst zal afsluiten met een andere 
verzekeringsmaatschappij dient aan dezelfde 
voorwaarden te voldoen en te worden goedgekeurd 
door Premium Lease. Hiertoe zal opnieuw een 
verzekeringattest ondertekend worden tussen de 
drie partijen. Bij gebrek aan tijdige dekking (i.e. 
tegen het einde van de dekking door de vorige 
verzekeraar) en ondertekening van alle 
documenten door de nieuwe verzekeraar, die 
voldoet aan de voorwaarden van deze 
overeenkomst en bijlagen, is de overeenkomst van 
rechtswege ontbonden ten laste van de 
Leasingnemer. De Leasevergoedingen blijven 
betaalbaar tot op de dag van ontbinding, evenals 
alle contractueel overeengekomen 
schadevergoedingen. 

9.B.3 In de verzekeringspolis moet vermeld staan 
dat :  
i. de verzekeringsmaatschappij zich ertoe verbindt 
Premium Lease op de hoogte te brengen van elke 
oorzaak van verval, verbreking, beëindiging of 
schorsing van de verzekeringsovereenkomst, 
dewelke oorzaak ten overstaan van de Premium 
Lease slechts enig gevolg kan hebben ten vroegste 

15 dagen nadat zij daarvan bij aangetekend 
schrijven werd op de hoogte gesteld. 
ii. alle sommen die de verzekeraar krachtens de 
polis gehouden is te betalen, door de verzekeraar 
slechts geldig kunnen gekweten worden in handen 
van Premium Lease. De Leasingnemer draagt alle 
voormelde sommen onvoorwaardelijk en 
onherroepelijk over aan de Premium Lease. 
iii. de Leasingnemer slechts een schaderegeling 
met de verzekeraar kan afsluiten met het 
voorafgaand schriftelijk akkoord van Premium 
Lease. 
De Leasingnemer verbindt er zich toe de 
verzekeringsvoorwaarden strikt na te leven en in 
alle geval de schorsing of het verval van de polis te 
vermijden. 
 
9.B.4 Deze bepalingen zullen het voorwerp 
uitmaken van een verzekeringsattest dat de 
Leasingnemer, diens verzekeraar en Premium 
Lease (of een derde aan wie Premium Lease zijn 

rechten heeft overgedragen) samen ondertekenen 
en dat door Premium Lease is opgesteld. Deze 
ondertekening dient plaats te vinden voordat de 
wagen geleverd wordt, zoniet mag deze door de 

Leasingnemer niet in ontvangst genomen worden 
en zijn alle schadelijke gevolgen van dit gebrek aan 
verzekering ten laste van de Leasingnemer 
(bijvoorbeeld maar niet limitatief, de annulatie van 
de bestelling met schadevergoeding). 
 
 9.B.5 In geval van totaal verlies zal het verzekerd 
kapitaal een waarde vertegenwoordigen die gelijk 
is aan de boekwaarde van de wagen conform de 
afschrijvingstabel, verhoogd met een 
administratiekost van 250 EUR,  Met totaal verlies 
wordt bedoeld elke schade waarvan het bedrag 
voor herstellen of herbouwen het verschil overtreft 
tussen de waarde van de wagen voor het ongeval 
en de wrakwaarde evenals elke schade waardoor 
de wagen om technische redenen niet herstelbaar 
is. 
 
9.B.6 Elke schade die om eender welke reden niet 
zou gedekt of vergoed worden binnen de door de 
Leasingnemer aangegane verzekering zal ten laste 
zijn van de Leasingnemer. Indien de vergoeding 
die Premium Lease van de verzekeraar ontvangt 
lager is dan de vergoeding die conform de 
voormelde bepaling verschuldigd is, verbindt de 
Leasingnemer er zich toe dit verschil aan Premium 
Lease bij te betalen. 

10. Aansprakelijkheid en Vrijwaring 

10.1 De gehele of gedeeltelijke niet-levering of 
niet-conforme levering gelet op de contractuele 
voorwaarden onder meer qua tijd en plaats, het 
feit dat de wagen niet beantwoordt aan het 
vooropgestelde doel of niet geschikt zou zijn voor 
het gebruik waartoe het bestemd werd, de 
zichtbare, verborgen of koopvernietigende 
gebreken, het feit dat de wagen om welke reden 
ook, hetzij geheel hetzij gedeeltelijk, buiten 
gebruik is, vallen volledig en onder de uitsluitende 
verantwoordelijkheid van de Leasingnemer en van 
de Leverancier, importeur of producent van de 
wagen of van de Leverancier van onderhouds- en 
herstellingsdiensten. Deze gebreken kunnen geen 
aanleiding geven tot uitstel, opzeg of opschorting 
van de betaling van de Leasevergoedingen het 
weze onder gelijk welke vorm zoals door 

compensatie, noch tot enigerlei verhaal tegen 
Premium Lease, het weze in ontbinding of 
schadevergoeding in de meest ruime zin van het 
woord met inbegrip van financiële, commerciële of 
enige andere schade zoals onder meer 
bedrijfsverliezen die daardoor rechtstreeks of 
onrechtstreeks kunnen veroorzaakt worden. 
 
10.2 Premium Lease draagt geen enkele 
verantwoordelijkheid voor enige schade die 
veroorzaakt zou worden door om het even welk 
gebrek van de wagen of dewelke een gevolg is van 
een tekortkoming van Premium Lease, zijn 
aangestelden of lasthebbers, ook niet ingeval van 
een zware fout, behalve in geval van zijn 
persoonlijke opzettelijke fout. 
 
10.3 Premium Lease kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse 
schade die voor de Leasingnemer zou kunnen 
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voortvloeien uit overmacht of uit daarmee 
gelijkgestelde onvoorziene gebeurtenissen, zoals : 
- oorlog, mobilisatie, oproer, terrorisme, tekort aan 
brandstof, lock-out, staking, overval en inbraak in 

gebouwen, safes, waardetransport of 
computernetwerk;  
- te late levering door staking bij of faillissement of 
onvermogen van de Leverancier; 
- onderbreking van de elektrische stroom, telefoon- 
en andere telecommunicatieverbindingen, alsook 
van zijn computernetwerk ; 
- verzendingsproblemen zoals een tijdelijke 
ontreddering van de postdiensten of poststaking; 
- maatregelen getroffen door Belgische of 
buitenlandse overheden; 
- brand, overstroming, aardbeving, storm en 
andere natuurrampen en kernrampen; 
- het niet-nakomen door derden van verplichtingen 
die zij tegenover Premium Lease op zich hebben 
genomen. 
 
10.4 Indien Premium Lease ondanks de voormelde 
bedingen toch aansprakelijk zou gesteld worden, 
dan kan Premium Lease nooit voor indirecte schade 
en gevolgschade zoals gederfde winst worden 
aangesproken. Premium Lease zal slechts 
maximaal gehouden zijn tot vergoeding van de 
rechtstreekse en voorzienbare schade ten belope 
van zes maanden Leasevergoeding. 
 
10.5 Voor de duur van de Overeenkomst worden 
aan de Leasingnemer alle garantieverplichtingen 
van en verhaalsrechten op de Leverancier, de 
importeur of de producent van de wagen 
overgedragen in verband met welk gebrek dan ook 
waardoor de wagen zou kunnen aangetast zijn. De 
Leasingnemer verbindt er zich dan ook toe schade 
tengevolge van deze gebreken uitsluitend op de 
Leverancier, importeur of producent van de wagen 
en/of op de Leverancier van onderhouds- en 
herstellingsdiensten te verhalen overeenkomstig de 
geldende garantiebepalingen en de daarin 
bedongen garantievoorwaarden, beperkingen en 
uitsluitingen. 
 
10.6 De Leasingnemer verbindt er zich toe 
Premium Lease onmiddellijk op de hoogte te 
brengen van de feiten die aanleiding geven tot de 
uitoefening van deze verhaalsrechten en hem alle 

informatie en bijstand te bezorgen die 
redelijkerwijze nodig zijn om de uitoefening van 
zijn eigen rechten en belangen te verzekeren. 

11. Vervangwagen en pechbijstand   

11.1 In huidig contract is geen vervangwagen 
voorzien. Dit kan voorwerp uitmaken van een 
aparte overeenkomst tussen de Leasingnemer en 
de Dealer.  

11.2 Indien een vervangwagen voorzien is in het 
kader van de verzekering gesloten via de Premium 
Lease gelden de voorwaarden van deze 
verzekering.  

11.3 Indien een vervangwagen voorzien is op 
grond van de dekking pechbijstand (bij panne) 
gelden de voorwaarden van de pechbijstand.  

 

12. Lasten en kosten 

12.1  Alle lasten, kosten, heffingen, rechten en 
belastingen van welke aard dan ook, voortvloeiend 
uit deze Overeenkomst of uit haar uitvoering, 

waaronder onder meer de BTW zijn ten laste van 
de Leasingnemer.  
 
12.2 De toekomstige belastingen, retributies, 
heffingen of meerkosten van de wagen ten gevolge 
van nieuwe wetgeving, ongeacht van welke aard en 
door welke overheid zij opgelegd worden, alsook 
de toekomstige vermeerderingen van belastingen 
die, zijn eveneens volledig ten laste van de 
Leasingnemer. Deze bijkomende lasten worden 
doorgefactureerd volgens de in de Huurformule 
gebruikelijke methode. 
 
12.3 Kosten, uitgaven of aanpassingen aan de 
wagen die verband houden met nieuwe wetgeving 
die in België nog niet van toepassing was op het 
moment van de Simulatieofferte, zijn ten laste van 
de Leasingnemer.  

13 Betalingswijze - wanbetaling 

13.1 Tenzij anders bedongen werd, worden de 
huurtermijnen gefactureerd met vervaldag op de 
eerste dag van elke maand en zijn zij vooraf 
betaalbaar op de bankrekening die Premium Lease 
heeft aangeduid, derwijze dat zijn rekening uiterlijk 
gecrediteerd wordt de eerste dag van de maand of 
van de periode waarop de huurtermijn betrekking 
heeft. Alle sommen die de Leasingnemer aan 
Premium Lease verschuldigd is, zijn netto en 
zonder aftrek betaalbaar : bankkosten en 
dergelijke zijn ten laste van de Leasingnemer. 
 

13.2 De huurprijs is verschuldigd vanaf de 
overeengekomen datum van aflevering van de 
wagen. Eventuele betalingen over een gedeelte van 
een maand zullen pro-rata worden berekend, 
behalve voor het gedeelte verkeersbelasting, en 
radiobelasting.  

13.3 De betaling van de huurprijs gebeurt 
maandelijks door vooruitbetaling ten laatste op de 
eerste dag van de maand en dit door middel van 
domiciliëring van de factuur bij een financiële 
instelling die door de Leasingnemer is opgegeven. 
De Leasingnemer machtigt Premium Lease tot het 
incasseren van de maandelijkse huurtermijnen en 
van andere kosten die overeengekomen zijn en 

voortkomen uit dit raamcontract en/of de daarbij 
horende contracten waaronder de 
verzekeringsvrijstellingen. Indien de domiciliëring 
om welke reden ook zou worden stopgezet, zal elke 
factuur verhoogd worden met 3% voor het 
opvangen van de bijkomende administratieve 
kosten.  

13.4 Bij laattijdige betaling van een factuur wordt 
op elk onbetaald bedrag van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling nalatigheidinteresten 
aangerekend van 1 % per begonnen maand, te 
verhogen met een forfaitaire schadevergoeding van 
10 % op elk onbetaald saldo en dit met een 
minimum van 100 euro. Om de aanrekening van 
nalatigheidsintresten te vermijden alsook de 
administratieve opvolging van laattijdige betalingen 
te beperken, is de betaling via domiciliëring van de 
factuur verplicht.  
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14. Einde van de overeenkomst 

14.1 Het Leasingcontract neemt een einde, al 
naargelang wat zich het eerste voordoet: 

- ofwel indien de looptijd van het 

Leasingcontract van de wagen verstreken is; 

- ofwel bij diefstal, indien de wagen binnen 30 
dagen na de aangifte niet wordt 
teruggevonden op het Belgisch grondgebied, 
op voorwaarde dat de diefstal bij Premium 
Lease werd aangemeld en op voorwaarde dat 
een proces-verbaal bij de politie werd 
opgesteld; 

- ofwel bij totaal verlies, op het ogenblik van het 
ongeval, op voorwaarde  dat het totaal verlies 
bij Premium Lease werd aangemeld binnen de 
3 werkdagen en op voorwaarde dat het totaal 
verlies  wordt bevestigd door een door 
Premium Lease aangestelde wagendeskundige, 
waarvan de Leasingnemer de door de 
ondertekening van deze overeenkomst de 
tegensprekelijkheid aanvaardt. 

14.2 Indien de Leasingnemer in strijd met de 
voormelde bepalingen vervroegd een einde stelt 
aan de Overeenkomst, staat het Premium Lease 
vrij hetzij de gedwongen uitvoering hetzij de 
ontbinding van de Overeenkomst met 
schadevergoeding te vorderen. In dat laatste geval 
zal deze schadevergoeding begroot worden 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 16  
hierna. 

15. Inname van het voertuig 

15.1 Indien de Leasingnemer geen koopoptie had 
of de koopoptie niet heeft gelicht, zal de 
Leasingnemer op de einddatum van de duur van 
deze Overeenkomst de wagen op eigen kosten 
terugbezorgen in dezelfde staat als hij het heeft 
ontvangen, in acht genomen de normale slijtage 
ingevolge het overeengekomen gebruik, en 
voorzien van alle documenten en toebehoren.  

15.2 De inlevering van de wagens gebeurt bij een 
officiële merkDealer in België, aangeduid door 
Premium Lease of op een andere door Premium 
Lease aangeduide plaats. Premium Lease of haar 
aangestelde maakt samen met de Leasingnemer of 
zijn aangestelde een verslag op van de toestand 
van de wagen (“innameverslag” of “proces-verbaal 
van inontvangstname” genoemd). Tenzij 
uitdrukkelijk anders bepaald, komen de partijen 
overeen dat de bestuurder (of eventueel een 

andere aangestelde) dit document kan 
ondertekenen in naam van de Leasingnemer. 
Indien de Leasingnemer of de bestuurder niet 
aanwezig is bij de inlevering van het voertuig, 
komen partijen overeen dat Premium lease het 
innameverslag ofwel zelf mag opstellen, ofwel mag 
laten opstellen door een voertuigdeskundige die de 
staat van het voertuig zal beschrijven en de 
herstelkosten of blijvende minwaarde zal ramen. 
De Leasingnemer zal uitgenodigd worden om het 
opstellen hiervan bij te wonen, maar het 
innameverslag zal tegensprekelijk zijn ten opzichte 
van zowel Premium Lease als de Leasingnemer, 
ook al is één van de beide partijen niet aanwezig. 
De Leasingnemer zal de kosten van de 
voertuigdeskundige dragen. 

De leasevergoedingen zijn verschuldigd  tot en met 
de dag van het opstellen van het innameverslag 
van de wagen.  

15.3 Bij inlevering van de wagen mag de 

Leasingnemer de opties en toebehoren die hij zelf 
betaalde, laten verwijderen voor zover de wagen in 
dezelfde staat blijft en dit geen zichtbare schade 
veroorzaakt. Bij eventuele schade zal de 
Leasingnemer deze kosten dragen. Wat niet zonder 
beschadiging kan verwijderd worden, wordt 
eigendom van de Premium Lease die hiervoor geen 
vergoeding verschuldigd is. De kosten om 
toevoegingen bij inlevering van de wagen te 
verwijderen, worden door de Leasingnemer 
betaald. De Leasingnemer zal voorafgaandelijk alle 
schade aan het voertuig herstellen voor zover deze 
niet (meer) is verzekerd. Dit geldt ook voor alle 
schades waarvoor de verzekering geen dekking 
verlenen, of voor gedeelten van deze schades zoals 
vrijstellingen. Indien uit het innameverslag blijkt 
dat de wagen beschadigd is terwijl de 
Leasingnemer Premium Lease hierover niet 
informeerde (zo ondermeer geen Europees 
aanrijdingsformulier opgestuurd en geen procedure 
‘schadegeval gedekt door de verzekering’ 
opgestart) of indien blijkt dat niet alle beschreven 
elementen bij inlevering aanwezig waren, zullen de 
kosten van herstelling en/of de 
waardevermindering, de vergoeding van of kosten 
voor de ontbrekende elementen aan de 
Leasingnemer gefactureerd worden (door Premium 
Lease of door een hiervoor gemandateerde Dealer 
of hersteller) of zal de Leasingnemer zich tot een 
door Premium Lease aanvaarde Dealer moeten 
wenden voor herstelling of vervanging.  

15.4 Op het moment van de inlevering zorgt de 
Leasingnemer ervoor dat volgende elementen 
samen met de wagen worden teruggegeven: het 
inschrijvingsbewijs, de officiële nummerplaat, het 
gelijkvormigheidsattest, de groene kaart, het 
fiscaal vignet (indien het om een bestelwagen 
gaat), de technische controlekaarten (indien 
vereist), alle sleutels, eventuele elektronische 
sleutels, eventuele afstandsbedieningen, 
alarmsleutels, de handleiding van de wagen, de  
opdrachtbonnen, eventuele kredietkaarten, 
brandstofkaarten of identificatiepassen die bij de 
wagen horen en het onderhoudsboekje. Premium 
Lease is wettelijk verplicht het onderhoudsboekje 

af te geven aan de koper van de wagen. Bij diefstal 
of verlies van één van deze elementen zal de 
Leasingnemer aangifte doen bij de Politie en een 
kopie van het proces-verbaal aan Premium Lease 
bezorgen. Indien uit het innameverslag blijkt dat 
niet alle beschreven elementen bij inlevering 
aanwezig waren, zullen de kosten voor de 
ontbrekende elementen aan de Leasingnemer 
gefactureerd worden (door Premium Lease of door 
een hiervoor gemandateerde Dealer of hersteller) 
of zal de Leasingnemer zich tot een door Premium 
Lease aanvaarde Dealer moeten wenden voor 
herstelling of vervanging. De Leasingnemer zal 
verder de huurtermijnen en andere vergoedingen 
dienen te betalen tot hij alle voormelde elementen 
heeft terugbezorgd. Is het inschrijvingsbewijs niet 
aanwezig dan verbindt de klant er zich toe om dit 
binnen de drie werkdagen te bezorgen, laat hij dit 
na dan zal hij, wegens de onverkoopbaarheid en de 
ontwaarding van het voertuig, een bijkomende 
schadevergoeding verschuldigd zijn van 50 EUR per 



Premium Lease  Fin Leasing  en Fin Renting  Algemene Voorwaarden - 2013/04/17                           14/17  

 

dag tot de afgifte van het inschrijvingsbewijs, met 
een maximum gelijk aan de cataloguswaarde van 
het voertuig op het ogenblik van de inlevering. 

15.5 Indien de Leasingnemer de koopoptie niet 

licht, geen onderhoud is inbegrepen in het contract 
en het gereden aantal kilometers meer bedraagt 
dan 150.000 km dan zal de Leasingnemer een 
vergoeding betalen gelijk aan het meer gereden 
aantal kilometers, vermenigvuldigd met (de som 
van alle huurprijzen, gedeeld door 150.000 km) x 
1,05. Indien de Leasingnemer de koopoptie niet 
licht, wel onderhoud is inbegrepen in het contract 
en het gereden aantal kilometers meer bedraagt 
dan het contractueel overeengekomen aantal 
kilometers dan zal de Leasingnemer, behoudens 
indien anders overeengekomen vermenigvuldigd 
met (de som van alle huurprijzen, gedeeld door het 
contractueel aantal voorziene kilometers) x 1,05.  
 
15.6 Indien onderhoud in het contract begrepen is 
zal bij de beëindiging van het gebruiksrecht 
Premium Lease de méér of minder gereden 
kilometers (het verschil tussen het door de 
Leasingnemer geschatte kilometeraantal en de 
werkelijk met de wagen gereden kilometers) met 
de Leasingnemer verrekenen door het opmaken 
van een factuur of creditnota, en dit volgens de 
methodiek van de kilometerafrekening.  

16. Ontbinding van de Overeenkomst 

Ontbinding van de individuele overeenkomst ten 
laste van de Leasingnemer 
16.1 De Leasingnemer verliest, zolang hij in 
gebreke blijft één of méér contractuele 
verplichtingen na te leven, het recht de wagens te 
gebruiken. 

16.2 Het leasecontract zal in volgende gevallen 
onmiddellijk en zonder enige ingebrekestelling 
ontbonden zijn ten laste van de Leasingnemer en  
de wagens zullen aan Premium Lease moeten 
worden terugbezorgd  indien : 

-  de Leasingnemer failliet wordt verklaard of zich 
in staat van vereffening of gerechtelijk akkoord 
bevindt, ondermeer omdat huidige overeenkomst 
intuïtu personae is gesloten; 

- de verzekeringsmaatschappij de onderschreven 
verzekeringsdekking vermindert, stopzet of schorst 
en Premium Lease van de Leasingnemer geen 
verzekeringsbewijs van een andere maatschappij 
ontvangt, binnen een termijn van 10 dagen na 

kennisgeving van de opzegging aan de 
Leasingnemer. 

16.3 Het leasecontract zal in volgende gevallen 
ontbonden zijn ten laste van de Leasingnemer, 
indien de Leasingnemer, ondanks ingebrekestelling 
door Premium Lease, na een termijn van 5 dagen 
nog steeds niet aan zijn contractuele verplichtingen 
voldoet. Hierdoor zullen de wagens aan Premium 
Lease moeten worden terugbezorgd . Dit kan 
plaatsvinden indien de Leasingnemer: 

-  meer dan twee vervallen maandhuren niet heeft 
betaald; 

-  één of meer bepalingen van het leasecontract of 
het raamcontract niet of niet behoorlijk nakomt; 

-  zijn beroepsactiviteit stopzet; 

-  zijn goederen geheel of gedeeltelijk in beslag 
worden genomen.  

16.4 Bij ontbinding van het leasecontract volgens 
de bepalingen van art. 14.2 zullen alle kosten ten 

laste van de Leasingnemer zijn. Naast de vervallen 
en onbetaald gebleven huurgelden en de 
conventionele intrest en verhoging, zal de 
Leasingnemer een vergoeding verschuldigd zijn 
gelijk aan de resterende nog te betalen huurgelden 
en vergoedingen, verhoogd met het verlies 
ingevolge het verschil tussen de boekwaarde en de 
verkoopwaarde van de wagen op het moment van 
de inname, alsook een wederbeleggingsvergoeding 
gelijk aan drie huurtermijnen . 

16.5 Ten laste van de Leasingnemer zijn alle 
kosten in verband met de schorsing of ontbinding 
van de Overeenkomst, zoals onder meer de kosten 
van wegneming, verplaatsing en alle kosten door 
Premium Lease gemaakt voor de verkoop van de 
wagen, met inbegrip van commissielonen die aan 
derden betaald werden. 
 
16.6 In geval van ontbinding van de Overeenkomst 
in een hierboven vermeld geval, is Premium Lease 
gerechtigd zonder enige formaliteit de wagen 
dadelijk terug te nemen en desgevallend te (doen) 
verkopen. De Leasingnemer draagt alle kosten van 
deze inbezitstelling en zal er aan meewerken onder 
meer door de wagen aan Premium Lease op diens 
verzoek prompt terug te bezorgen. Met het oog op 
de terugname van de wagen, wordt Premium Lease 
er onherroepelijk toe gemachtigd zich toegang te 
verschaffen tot de lokalen waar de wagen zich zou 
kunnen bevinden. 
 
Ontbinding van het raamcontract ten laste van de 
Leasingnemer 

16.7 Iedere grond tot ontbinding van enig 
leasecontract ten laste van de Leasingnemer, 
vormt tevens een grond tot ontbinding van het 
raamcontract en alle andere ervan afhangende 
leasecontracten. Wanneer er zich een grond 
voordoet tot ontbinding van een leasecontract 
heeft Premium Lease ten allen tijde de keuze 
tussen de ontbinding ten laste van de 
Leasingnemer van het desbetreffend leasecontract, 
of de ontbinding ten laste van de Leasingnemer 
van het volledige raamcontract en alle ermee 
samenhangende leasecontracten. Alle rekeningen 

van de Leasingnemer worden als één beschouwd. 

17. Aankoopoptie   

17.1 De Leasingnemer heeft slechts het recht deze 
optie uit te oefenen voor zover deze hem werd 
toegekend en hij al zijn verbintenissen in deze 
Overeenkomst nauwgezet heeft nageleefd, in het 
bijzonder voor zover alle door hem aan Premium 
Lease verschuldigde sommen betaald zijn. 
 
17.2 De Leasingnemer verbindt er zich toe 
Premium Lease minstens drie maanden voor het 
einde van de Overeenkomst per aangetekende 
brief kennis te geven van de uitoefening van de 
aankoopoptie en van de koop van de wagen voor 
de prijs, zoals vastgesteld in de ondertekende 
offerte. Het uitoefenen van de optie is 
onherroepelijk. 
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17.3 De eigendom van de wagen wordt slechts 
overgedragen na de volledige betaling van het 
bedrag van de koopoptie van de wagen en, 
desgevallend, van alle overige onbetaald gebleven 

sommen die krachtens deze Overeenkomst 
opeisbaar zijn. De betalingen uitgevoerd door de 
Leasingnemer worden eerst op deze laatste 
sommen toegerekend. 
 
17.4 De koopsom is contant door de Leasingnemer 
betaalbaar en wordt desgevallend vermeerderd 
met alle lasten, kosten en belastingen die kunnen 
geheven worden naar aanleiding van de uitoefening 
van de optie. 
 
17.5 De Leasingnemer zal de wagen aanvaarden 
en in ontvangst nemen in de staat waarin en op de 
plaats waar het zich zal bevinden op het ogenblik 
waarop hij door middel van voormelde 
kennisgeving de aankoopoptie uitoefent. Premium 
Lease wordt uitdrukkelijk ontslagen van iedere 
aansprakelijkheid voor de toestand van de wagen.  
 
18. Informatie 
18.1 De Leasingnemer erkent dat Premium Lease 
toegestemd heeft met deze Overeenkomst evenals 
met de daarbij aansluitende overeenkomsten op 
basis van de verklaringen van de Leasingnemer, 
zoals vervat in zijn neergelegde jaarrekeningen of 
voorgelegde financiële informatie, waarvan de 
Leasingnemer ten aanzien van Premium Lease 
bevestigt en waarborgt dat zij thans, evenals 
tijdens de volledige looptijd van de Overeenkomst, 
volledig waarheidsgetrouw en accuraat zijn en 
zullen zijn, in het bijzonder dat : 
a. er zich bij weten van de Leasingnemer geen 
gebeurtenis heeft voorgedaan die thans of in de 
toekomst een wanprestatie onder enige 
Overeenkomst vertegenwoordigt of zou kunnen 
vertegenwoordigen, noch enige vordering tegen 
hem werd ingesteld of mogelijkerwijze zal ingesteld 
worden, die van aard zijn de financiële toestand 
van de Leasingnemer en zijn vermogen aan te 
tasten om zijn verbintenissen krachtens deze 
Overeenkomst na te leven ; 
b. de financiële informatie die de Leasingnemer 
verschaft heeft in verband met deze Overeenkomst 
en zijn onderneming of bedrijfsactiviteit zonder 
enig verzuim alle essentiële feiten omvat, hetwelk 

verzuim de verstrekte informatie misleidend zou 
maken; 
Van zodra zich gelijk welke omstandigheid 
voordoet die van aard is dat één of andere van de 
voormelde verklaringen deels of geheel niet langer 
volledig waarheidsgetrouw of accuraat zijn, en een 
bedreiging kan vormen voor het vermogen om zijn 
verbintenissen krachtens deze Overeenkomst na te 
leven, verbindt de Leasingnemer er zich toe 
Premium Lease daarvan dadelijk te verwittigen en 
hem volledig inzage te geven van alle details ook 
nopens de wijze waarop de Leasingnemer dit 
voorval zal pareren. 
 
18.2 Verwerking van persoonsgegevens : De door 
U meegedeelde en van U verkregen gegevens 
worden verwerkt door Premium Lease en/of de 
partners waarmee zij samenwerkt. Zij zullen 
uitsluitend worden gebruikt voor het beheer en de 
uitvoering van huidige overeenkomst. 
De Wet verwerking persoonsgegevens van 8 
december 1992 kent U het recht toe om 
mededeling te verkrijgen van de U betreffende 

gegevens die worden verwerkt. Dit kan U door een 
eenvoudig verzoek met een kopie van de voor- en 
achterzijde van Uw identiteitskaart te richten aan 
Premium Lease.  

Indien deze gegevens onjuist, onvolledig of niet 
relevant (meer) zijn, kan U de verbetering of 
verwijdering ervan vragen. Daartoe volstaat het 
een gedateerd en ondertekend verzoek, samen 
met een kopie van de voor- en achterzijde van uw 
identiteitskaart, te richten aan Premium Lease. 
Indien U bijkomende vragen heeft over de 
maatregelen die wij hebben genomen met 
betrekking tot de verwerking van uw gegevens, 
kan U hierover inlichtingen opvragen bij Pemium 
Lease. 
Bij de Commissie voor de bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer (Waterloolaan 115 te 1000 
Brussel) wordt een openbaar register gehouden 
van de geautomatiseerde verwerkingen van 
persoonsgegevens, dat U kan raadplegen indien U 
bijkomende inlichtingen wenst over de wijze 
waarop wij uw gegevens verwerken. 

19. Overdracht van rechten - Betekening 
aan derden 

Premium Lease is bevoegd naar keuze deze 
Overeenkomst integraal, met inbegrip van alle 
rechten en verplichtingen, dan wel alleen zijn 
eigendomsrechten op de wagen en/of zijn 
schuldvorderingen op de Leasingnemer over te 
dragen, in pand te geven of op om het even welke 
wijze als zekerheid te stellen ten gunste van een 
derde. De Leasingnemer stemt daarmee bij 
voorbaat in en aanvaardt daaraan desgevraagd 
iedere medewerking te zullen verlenen. 

20. Compensatie - Waarborgen 

20.1 Alle Materieel dat de Leasingnemer onder zich 
houdt krachtens andere overeenkomsten die hij 
met Premium Lease heeft afgesloten, evenals alle 
sommen die bij de Premium Lease als waarborg 
gedeponeerd werden ook voor andere 
overeenkomsten, strekken tot zekerheid van alle 
verbintenissen van de Leasingnemer krachtens 
deze Overeenkomst. 
 
20.2 De schuldvordering van Premium Lease 
voortvloeiende uit deze Overeenkomst kan 
gecompenseerd worden met de sommen die 
Premium Lease ongeacht uit welken hoofde aan de 
Leasingnemer zou verschuldigd zijn. 

 
20.3 Waarden die als zekerheid aan Premium Lease 
overhandigd werden, zijn bestemd ter dekking van 
zijn risico op minderwaarde van de wagen ten 
overstaan van de boekwaarde ; deze waarden 
kunnen niet aangewend worden ter betaling van 
achterstallige Leasevergoedingen. Zij brengen geen 
rente op en zullen slechts aan de Leasingnemer 
teruggegeven worden nadat deze al zijn 
verplichtingen ook krachtens andere 
overeenkomsten met Premium Lease volledig heeft 
uitgevoerd. Premium Lease is bevoegd deze 
waarden met de verplichtingen van Leasingnemer 
te verrekenen overeenkomstig de Wet Financiële 
Zekerheden. 
 
20.4  Indien een aanbetaling als voorwaarde is 
gesteld, zal de Leasingnemer dit bedrag op de 
rekening van Premium Lease overmaken voordat 
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de wagen wordt geleverd. De aanbetaling wordt in 
mindering gebracht van het investeringsbedrag.  

21. Afstand van recht - Wijzigingen - 
Exceptie van niet uitvoering - Bewijs - 

Nietigheid - Mededelingen 

21.1 De rechten die Premium Lease uit deze 
Overeenkomst kan putten zijn cumulatief ten 
overstaan van het gemeen recht en kunnen 
uitgeoefend worden zo vaak als Premium Lease 
zulks nodig acht. 
 
21.2 De uitvoering van gelijk welke verplichting die 
voor Premium Lease uit deze Overeenkomst 
voortvloeit, is onderworpen aan de opschortende 
voorwaarde dat de Leasingnemer zelf al zijn 
verbintenissen onverkort heeft uitgevoerd 
krachtens deze of enige andere overeenkomst die 
hij met Premium Lease heeft afgesloten. Zolang de 
Leasingnemer in gebreke is en blijft, is Premium 
Lease van rechtswege en zonder voorafgaande 
kennisgeving gerechtigd de uitvoering van zijn 
verbintenissen op te schorten. 
 
21.3 Elke vordering tegen Premium Lease verjaart 
na een termijn van één jaar vanaf de 
datum waarop het feit dat tot 
de vordering aanleiding geeft, zich heeft 
voorgedaan. De Leasingnemer dient iedere 
betwisting op grond van deze Overeenkomst, op 
straf van verval van recht binnen de 14 
kalenderdagen vanaf de kennisname, de 
factuurdatum of van de datum waarop de geldsom 
opeisbaar is gesteld, op omstandig gemotiveerde 
wijze en per aangetekend schrijven bij Premium 
Lease te worden aangemeld. 
 
21.4 Afschriften van de boekhouding van Premium 
Lease evenals alle op die basis afgeleverde 
rekeningoverzichten en afrekeningen gelden tussen 
partijen als een voldoende bewijs van de sommen 
waartoe de Leasingnemer tegenover Premium 
Lease gehouden is, behoudens tegenbewijs. 
 
21.5 Alle mededelingen in verband met of naar 
aanleiding van de uitvoering van deze 
Overeenkomst dienen bij e-mail met 
ontvangstbevestiging, faxbericht met 
ontvangstbewijs of bij aangetekend schrijven 
bevestigd te worden. 

 
21.6 Behoudens bewijs van het tegendeel, wordt 
eender welke factuur of aanmaning uitgaande van 
Premium Lease, geacht ontvangen te zijn vijf 
dagen na de factuur – of aanmaningsdatum. 
Bovendien laat het inboeken van facturen bij 
Premium Lease toe te vermoeden dat deze 
facturen verzonden werden. Voor de aflevering van 
een kopie van een al verzonden factuur, is 
Premium Lease gerechtigd om € 10,00 per kopie 
aan te rekenen. 
 
21.7 De Leasingnemer erkent en aanvaardt dat de 
facturen en briefwisseling van Premium Lease via 
elektronische post kunnen verzonden worden naar 
het e-mail adres dat de Leasingnemer in de 
Bijzondere Voorwaarden heeft opgegeven. Tussen 
partijen geldt een verzendingsbericht waaruit blijkt 
dat de facturen en briefwisseling op voormelde 
wijze werden afgeleverd als een voldoende bewijs. 
 

21.8 De Leasingnemer erkent en aanvaardt dat de 
dossiers van Premium Lease, met inbegrip van 
o.m. alle contracten, contractuele documenten en 
briefwisseling, elektronisch kunnen bewaard 

worden. Partijen komen dan ook uitdrukkelijk 
overeen dat Premium Lease het recht heeft om, 
ongeacht de aard of de waarde en tegenover 
iedereen, het bewijs van eender welk feit, 
handeling of verbintenis in verband met deze 
Overeenkomst te leveren door middel van een 
afschrift van het elektronisch bewaard origineel. De 
Leasingnemer aanvaardt dat deze afschriften 
dezelfde volledige bewijskracht hebben als een 
originele onderhandse akte conform de bepalingen 
van het Burgerlijk Wetboek en doet bijgevolg 
uitdrukkelijk afstand van het recht om de 
voorlegging van originele documenten te vragen. 
Voormelde bewijsmiddelen hebben bijgevolg 
dezelfde bewijskracht. 
 
21.9 Indien één of ander beding van deze 
Overeenkomst onduidelijk of dubbelzinnig zou zijn 
en uitlegging behoeft, dient dit beding steeds 
geïnterpreteerd te worden volgens de geest van de 
overeenkomst. De ongeldigheid van enige bepaling 
van deze Overeenkomst tast de geldigheid van de 
overige bepalingen niet aan. De nietige bepaling 
zal vervangen worden door een bepaling met 
gelijkaardige strekking die gelet op de bedoeling 
van partijen en de economie van de 
Overeenkomst, de nietige bepaling zo dicht 
mogelijk benadert. 
 
21.10 Deze Overeenkomst en de ondertekende 
offerte bevatten het geheel van de afspraken die 
tussen partijen werden gemaakt met betrekking tot 
de leasing of renting van de wagen en vervangen 
alle eerdere afspraken en mededelingen tussen 
partijen. 

22. Diversen 

22.1 Technische controle: indien Premium Lease 
en/of de bevoegde autoriteiten vragen om de 
wagen te inspecteren op een bepaalde plaats en 
tijdstip, zal de Huurder hieraan voldoen. De 
Huurder kan, met uitsluiting van Premium Lease, 
aansprakelijk worden gesteld indien de wettelijke 
verplichtingen in verband met de technische 
controle niet zijn nageleefd, tenzij de Huurder 
bewijst dat Premium Lease zelf verantwoordelijk is. 

De kosten van technische controle zijn ten laste 
van de Huurder, behalve deze bij aflevering van 
bestelwagens. 

22.2 Aansprakelijkheid: Premium Lease kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in de 
aflevering van een wagen of elk ander nadeel dat 
daaruit mocht ontstaan en evenmin voor schade 
die ontstaat door andere tekortkomingen, tenzij 
Premium Lease een grove fout heeft begaan. De 
Huurder is aansprakelijk voor de handelingen die 
gesteld worden door de bestuurder van de wagen 
op het moment van de feiten. Het risico van 
verlies, ontvreemding of onrechtmatig gebruik van 
kredietkaarten, brandstofkaarten, 
identificatiepassen en opdrachtbonnen is voor 
rekening van de Huurder. 

22.3 Verbod van verhuur: de Huurder mag de 
voertuigen niet verkopen, noch verpanden of op 
een andere wijze bezwaren, noch verhuren of op 
een andere wijze aan derden in gebruik geven 
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zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Premium Lease. 

22.4 Wijzigingen aan het contract: zijn enkele 
geldig indien ze schriftelijk zijn vastgelegd en door 

de partijen zijn aanvaard, behalve indien de 
mogelijkheid tot wijziging in huidige overeenkomst 
expliciet werd voorzien. Geen enkele stilzwijgende 
afwijking zal in aanmerking worden genomen. 

22.5 Verzaking: indien Premium Lease op een 
bepaald moment verzaakt aan een bepaling van de 
overeenkomst,  schept deze verzaking geen nieuwe 
rechten voor de Huurder of houdt geen verval van 
rechten in voor Premium Lease. 

22.6 Onwettige bepalingen: indien een bepaling 
van huidige overeenkomst in strijd zou zijn met 
een wettelijke of reglementaire bepaling, zal deze 
als niet-geschreven worden beschouwd, zonder de 
geldigheid van de overeenkomst in haar geheel aan 
te tasten. 

22.7 Onderaanneming, cessie en verkoop: de 
Huurder verklaart zich  akkoord met het feit dat 
Premium Lease elementen uit deze overeenkomst 
kan uitbesteden aan derden of de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk kan overdragen aan een 
derde, zonder dat dit evenwel een verlies aan 
kwaliteit mag inhouden. Ook kan zij het 
eigendomsrecht van de wagens aan derden 
overdragen of door derden laten aankopen. 

22.8 Keuze van woonplaats-briefwisseling: de 
Huurder en Premium Lease kiezen woonplaats op 
het adres dat vooraan in het raamcontract is 
opgegeven en hiernaar zal alle briefwisseling 
worden gestuurd, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen.   Wie de maatschappelijke zetel 
wijzigt, zal dit aangetekend aan de andere partij 
melden. De inhoud van een aangetekende brief 
wordt geacht binnen 3 dagen na verzending te zijn 
ontvangen. 

22.9 Briefwisseling  per fax en elektronische post : 
zijn geldig. Indien betwistingen ontstaan over het 
bestaan of de inhoud van een bericht, zal de 
verzender de bewijslast dragen waarbij elke vorm 
van bewijs toegelaten is en dit voor zover huidige 
bepaling niet in strijd is met (toekomstige) 
wettelijke bepalingen. 

22.10 Indexering van forfaitaire bedragen gebeurt 
jaarlijks in de maand januari op basis van het 
indexcijfer van de consumptieprijzen van december 
en dit volgens volgende formule:   

bedrag  X  nieuw indexcijfercijfer van december 

    indexcijfer van december 2007    
 

22.11 Vertrouwelijkheid:  

Premium Lease en de Huurder verbinden zich ertoe 

ten aanzien van derden het bestaan of de inhoud 
van de overeenkomst niet mee te delen, tenzij na 
onderling akkoord. 
 

22.12 Handtekeningbevoegdheid 
De Huurder neemt de volledige 
verantwoordelijkheid voor de ondertekening van de 
documenten die door zijn werknemers of anders 
aangestelden zijn ondertekend. De ondergetekende 
van deze overeenkomst bevestigt over de nodige 
handtekeningsbevoegdheid te beschikken. 

22.13 Geschillen : Op het raamcontract, de  
huurcontracten en eventuele andere contractuele 
documenten, is uitsluitend het Belgische recht van 
toepassing. Eventuele geschillen die hieruit 
voortkomen kunnen enkel worden voorgelegd aan 
de Rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke 
zetel van Premium Lease. 

22.14 Bijzondere bepalingen : De inhoud van de 
getekende offerte tussen Premium Lease en de 
Huurder  maakt integraal deel uit van de 
overeenkomst tussen partijen en heeft voorrang op 
de bepalingen van het raamcontract en het 
huurcontract. 

23. Keuze van woonplaats - Toepasselijk 
recht en bevoegdheid 

23.1 Voor de uitvoering van deze Overeenkomst, 
doen de partijen keuze van woonplaats, Premium 
Lease op zijn maatschappelijke zetel, de 
Leasingnemer in de woonplaats of zetel aangeduid 
in de ondertekende offerte. Alle briefwisseling 
wordt  te allen tijde geldig verzonden naar het 
laatste opgegeven adres. Premium Lease is niet 
aansprakelijk voor eventuele schade, wanneer de 
Leasingnemer de wijziging van zijn adres niet of 
niet tijdig heeft meegedeeld. 
 
23.2 Deze Overeenkomst wordt geregeld door het 
Belgisch Recht. Uitsluitend de rechtbanken te 
Brussel, desgevallend het vredegerecht van 
Vilvoorde, zijn bevoegd om kennis te nemen van 
alle geschillen die uit of met betrekking tot deze 
Overeenkomst kunnen ontstaan. 
 

 

Deze overeenkomst is opgesteld te _______________________________ op ___ / ___ / _______                              

in twee exemplaren . Elke partij heeft een exemplaar ontvangen. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Voor de Premium Lease  Voor de Leasingnemer 


