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ALGEMENE HUURVOORWAARDEN  
BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS N.V. 
 
1 Toepasselijkheid - definities 
1.1 Deze Algemene Huurvoorwaarden ("Voorwaarden") maken deel uit van de huurovereenkomst 

("Huurovereenkomst") op grond waarvan BNP Paribas Leasing Solutions N.V. ("BNPP LS" of 
"Verhuurder") één of meer zaken of andere goederen ("object"), omschreven in (een bijlage bij) de 
Huurovereenkomst, verhuurt aan de in de Huurovereenkomst aangeduide huurder ("Huurder"). 

1.2 Het object kan mede of uitsluitend bestaan uit software, waaronder wordt verstaan: 
applicatieprogrammatuur voor informatieverwerking en/of communicatie, alsmede kopieën van die 
applicatieprogrammatuur. Een verwijzing in de Huurovereenkomst of de Voorwaarden naar "object" 
houdt derhalve mede in de verwijzing naar software, indien de Huurovereenkomst (mede) betrekking 
heeft op software.  

1.3 De Voorwaarden maken voorts deel uit van elke andere overeenkomst of rechtshandeling waarin de 
Voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Zijn de Voorwaarden van toepassing op een andere 
overeenkomst of rechtshandeling, dan houdt een verwijzing in de Voorwaarden naar de 
Huurovereenkomst in de verwijzing naar die andere overeenkomst of rechtshandeling. 

1.4 Bij tegenstrijdigheid tussen een bepaling van de Huurovereenkomst en een bepaling van de 
Voorwaarden, gaat de bepaling van de Huurovereenkomst voor. Een wijziging van de 
Huurovereenkomst is alleen dan bindend wanneer de wijziging op schrift is gesteld en partijen 
schriftelijk hebben verklaard daarmee in te stemmen. 

1.5 Gedefinieerde begrippen hebben de daaraan in de Voorwaarden of in de Huurovereenkomst 
toegekende betekenis, tenzij uit de inhoud het tegendeel blijkt. 

1.6 Een verwijzing in de Huurovereenkomst of de Voorwaarden: 
1.6.1 naar een persoon omvat een natuurlijk persoon, vennootschap onder firma, maatschap, 

rechtspersoon en een overheidsorgaan alsmede hun rechtsopvolgers; 
1.6.2 naar artikelen houdt in de verwijzing naar artikelen van de Huurovereenkomst respectievelijk 

de Voorwaarden, zoals deze op enig tijdstip zijn gewijzigd of vervangen; 
1.6.3 naar object houdt mede in de verwijzing naar alle zaken of andere goederen die het object als 

omschreven in (een bijlage bij) de Huurovereenkomst op enig tijdstip geheel of ten dele 
vervangen of daaraan worden toegevoegd. 

 
2 Huurovereenkomst 
2.1 Door het aangaan van de Huurovereenkomst verzoekt Huurder BNPP LS het object van de 

leverancier te verkrijgen en doet Huurder aan BNPP LS het aanbod het object van BNPP LS te huren 
op basis van de bepalingen van de Huurovereenkomst. Huurder kan dit aanbod niet herroepen. 
Indien de Huurovereenkomst (mede) betrekking heeft op software, verkrijgt BNPP LS van de 
leverancier het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht de software of een kopie daarvan aan 
Huurder te verhuren ("Verhuurrecht"). 

2.2 BNPP LS heeft geen verplichtingen onder de Huurovereenkomst totdat ten genoegen van BNPP LS 
aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
(i) BNPP LS en Huurder hebben rechtsgeldig de Huurovereenkomst ondertekend; 
(ii) BNPP LS heeft het object in eigendom verkregen en/of het Verhuurrecht is aan BNPP LS 

verleend; 
(iii) het object is door Huurder overeenkomstig artikel 4 en de bepalingen van de 

Huurovereenkomst aanvaard; en 
(iv) de zekerheden en andere verklaringen genoemd in de Huurovereenkomst zijn ten gunste van 

BNPP LS afgegeven. 
2.3 Indien aan één of meer van de voorwaarden genoemd in artikel 2.2 niet is voldaan binnen een door 

BNPP LS te bepalen termijn of de huurperiode is niet ingegaan binnen een door BNPP LS te bepalen 
termijn na de verwachte datum van aflevering van het object genoemd in de Huurovereenkomst, is 
BNPP LS bevoegd (maar niet verplicht) de door BNPP LS ondertekende Huurovereenkomst 
eenzijdig te beëindigen. 

2.4 In het geval van een beëindiging als bedoeld in artikel 2.3: 
(i) is BNPP LS jegens Huurder, leverancier of een andere persoon niet aansprakelijk voor 

schade of kosten of enige andere verplichting; en 
(ii) is Huurder verplicht, terstond op eerste verzoek aan BNPP LS te vergoeden alle bedragen die 

BNPP LS in verband met de Huurovereenkomst of de ter zake van het object gesloten of te 
sluiten koopovereenkomst aan leverancier of een andere persoon mocht hebben betaald en 
BNPP LS te vrijwaren voor iedere andere verplichting of aansprakelijkheid die BNPP LS in het 
kader van de Huurovereenkomst of de koopovereenkomst op zich mocht hebben genomen. 

 
3 Verkrijging van het object 
3.1 Huurder selecteert zelf het object en de leverancier van het object ("leverancier") en moet zich ervan 

overtuigen dat het object geschikt is voor Huurders doeleinden. Huurder zal voor eigen risico met de 
leverancier en, indien van toepassing, andere derden onderhandelen en overeenstemming bereiken 
omtrent onder meer de specificaties en eigenschappen van het object, tijdstip, wijze en kosten van 
aflevering en (waar nodig) de installatie van het object. BNPP LS is daarvoor niet aansprakelijk.  

3.2 Indien Huurder met de leverancier een koopovereenkomst sluit, worden alle rechten van Huurder uit 
deze koopovereenkomst (inclusief het recht tot verkrijging van het object) en de verplichting tot 
betaling van de koopprijs overgedragen aan BNPP LS, op voorwaarde dat de leverancier daarmee 
instemt. 

3.3 Partijen kunnen overeenkomen dat, in afwijking van het bepaalde in artikel 3.2, BNPP LS voor risico 
van Huurder rechtstreeks met de leverancier de koopovereenkomst aangaat. Ook in een dergelijk 
geval is artikel 3.1 onverkort van toepassing. 

3.4 BNPP LS is jegens Huurder en de leverancier niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit 
de koopovereenkomst terzake van het object, anders dan de verplichting tot betaling van de koopprijs 
voor het object nadat het object is afgeleverd aan en onherroepelijk is geaccepteerd door Huurder. 
Indien BNPP LS gehouden mocht zijn tot nakoming van een andere verplichting, moet Huurder 
BNPP LS terstond en bij voorbaat daarvan vrijwaren en deze verplichting voor eigen rekening ten 
behoeve van BNPP LS tijdig en behoorlijk nakomen. 

 
4 Aflevering en acceptatie 
4.1 Huurder is met uitsluiting van BNPP LS verantwoordelijk voor de aflevering van het object op het in 

de Huurovereenkomst genoemde bedrijfsadres ("locatie") of een andere tussen leverancier en 
Huurder overeengekomen plaats, alsmede voor de installatie en het testen van het object en moet 
daartoe de noodzakelijke voorzieningen treffen. BNPP LS is niet aansprakelijk voor vertraging bij de 
aflevering of installatie. 

4.2 Huurder zal de levering van het object namens BNPP LS aanvaarden en bewerkstelligen dat de 
eigendom van het object rechtstreeks van de leverancier overgaat op BNPP LS en, bij verhuur van 
software, dat leverancier het Verhuurrecht aan BNPP LS verleent. Huurder moet, voordat hij de 
levering aanvaardt, zich ervan overtuigen dat het object voldoet aan de met de leverancier 
overeengekomen specificaties en geen defecten of beschadigingen heeft.  

4.3 Indien Huurder het object op goede gronden weigert, moet Huurder dit onverwijld na de dag van 
aflevering van het object schriftelijk aan BNPP LS meedelen. In dat geval is het bepaalde in artikel 
14.7 van overeenkomstige toepassing.  

4.4 Bij acceptatie van het object moet Huurder onmiddellijk aan BNPP LS een ondertekend 
acceptatiecertificaat afgeven. Door deze afgifte staat bindend vast dat Huurder het object heeft 
ontvangen en aanvaard en dat het object goed functioneert en in alle opzichten ten genoegen van 
Huurder is.  

 
5 Looptijd van de Huurovereenkomst 
5.1 De huur van het object wordt aangegaan voor een vaste periode ("huurperiode") genoemd in de 

Huurovereenkomst. Tenzij anders is bepaald in de Huurovereenkomst, is de aanvangsdatum van de 
huurperiode steeds de laatste dag van de kalendermaand waarin het object door Huurder is 
geaccepteerd. Na ommekomst van de huurperiode wordt de huur automatisch onder dezelfde 
voorwaarden en tegen betaling van de huurtermijnen voortgezet voor telkens een periode van twaalf 
(12) maanden ("verlengingsperiode") tenzij: 
(i) Huurder tenminste drie (3) maanden voor het einde van de huurperiode respectievelijk de 

verlengingsperiode schriftelijk aan BNPP LS meedeelt, de huur niet te willen voortzetten of 
(ii) BNPP LS tenminste twee (2) maanden voor het einde van de huurperiode respectievelijk de 

verlengingsperiode schriftelijk aan Huurder meedeelt de huur niet te willen voortzetten. 
5.2 Voor zover niet anders is bepaald in artikel 9.8 en artikel 16.2, eindigt de Huurovereenkomst wanneer 

de huurperiode en de verlengingsperioden (indien van toepassing) zijn verstreken en Huurder zijn 
verplichtingen uit de Huurovereenkomst is nagekomen. 
 

5.3 Huurder doet hierbij afstand van het recht tot tussentijdse opzegging of ontbinding van de 
Huurovereenkomst op de grond dat het object om enige reden niet functioneert of kan worden 
gebruikt of op de grond dat de leverancier of een andere persoon een verplichting jegens Huurder 
niet nakomt of niet kan nakomen.  

 
6 Eigendom van het object 
6.1 De juridische, economische en fiscale eigendom van het object (niet zijnde software) berust bij BNPP 

LS. Ten aanzien van software is BNPP LS de economisch en fiscaal rechthebbende daarop. Tenzij 
anders is bepaald in de Huurovereenkomst, heeft Huurder geen rechten op het object anders dan het 
recht tot gebruik van het object overeenkomstig de bepalingen van de Huurovereenkomst.  

6.2 Op verzoek en volgens de aanwijzing van BNPP LS zal Huurder merktekens terzake van de 
eigendom van BNPP LS aanbrengen op het object. Huurder moet terstond mededeling doen van 
BNPP LS's eigendomsrecht aan ieder die afgifte van het object vordert of daarop beslag doet leggen 
en in een dergelijk geval moet Huurder voor eigen rekening passende maatregelen nemen ter 
bescherming van het object en de eigendomsrechten van BNPP LS. Alle kosten die BNPP LS maakt 
in verband met een (dreigende) afgifte van of (dreigend) beslag op het object komen ten laste van 
Huurder die BNPP LS terstond schadeloos moet stellen. 

6.3 Indien BNPP LS grond heeft te vrezen dat haar eigendomsrecht op het object kan worden aangetast 
door beslag of andere handelingen van derden, is Huurder verplicht op eerste aanwijzing van BNPP 
LS het object te verplaatsen naar een plaats die niet is aan te merken als de bodem van Huurder (als 
bedoeld in de Invorderingswet 1990). Wanneer Huurder deze aanwijzing niet terstond opvolgt, is het 
bepaalde in artikel 17.4 van toepassing. 

 
7 Risico 
Huurder draagt het risico van verlies of vernietiging van, alsmede het risico van defecten of schade aan, het 
object door welke oorzaak ook, vanaf het aangaan van de koopovereenkomst met de leverancier tot het 
tijdstip dat het teruggegeven object door BNPP LS is ontvangen in overeenstemming met de bepalingen van 
de Huurovereenkomst, tenzij het verlies of de schade is veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming 
van BNPP LS onder de Huurovereenkomst. BNPP LS is nimmer verplicht een vervangend object ter 
beschikking te stellen. 
 
8 Gebruik en onderhoud 
8.1 Voor zover niet anders is bepaald in artikel 8.2, mag het object uitsluitend door Huurder ten behoeve 

van zijn beroep of bedrijf worden gebruikt op de locatie (genoemd in de Huurovereenkomst) en niet 
worden overgebracht naar een andere plaats. 

8.2 Huurder is bevoegd het object tijdelijk ten behoeve van reparatie of onderhoud te verwijderen van de 
locatie. Een rijdbaar of draagbaar object kan in het kader van de normale uitoefening van Huurders 
onderneming buiten de locatie worden gebruikt, mits binnen het dekkingsgebied onder de in artikel 9 
bedoelde verzekeringen en nimmer buiten de Europese Unie. Huurder moet op eerste verzoek van 
BNPP LS schriftelijk opgave doen van iedere plaats waar het object (al dan niet rijdbaar of 
draagbaar) zich op dat tijdstip bevindt.  

8.3 Huurder is verplicht het object zorgvuldig en overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken in 
overeenstemming met (i) de gebruiksvoorschriften van de leverancier en fabrikant, (ii) de op het 
gebruik, installatie en onderhoud van het object betrekking hebbende wettelijke regelingen en 
overheidsvoorschriften (daaronder mede begrepen de op Huurder rustende verplichtingen uit hoofde 
van verkeerswetgeving, milieuwetgeving, gezondheids- en veiligheidswetgeving), (iii) de bepalingen 
van voor het object gesloten verzekeringsovereenkomsten en onderhoudsovereenkomsten en (iv) de 
bepalingen van de licentieovereenkomst(en).  

8.4 Huurder is verplicht voor eigen rekening en risico: 
8.4.1 alle vergunningen en toestemmingen, die op grond van enige wet, regelgeving of 

overeenkomst vereist zijn voor het gebruik en de installatie van het object en de software voor 
het object, te verkrijgen en in stand te houden; 

8.4.2 voor het gebruik van de software een licentieovereenkomst met de leverancier aan te gaan, 
waarvan de duur tenminste gelijk is aan de huurperiode onder de Huurovereenkomst en om 
steeds zijn verplichtingen uit hoofde van de licentieovereenkomst na te komen; 

8.4.3 om een onderhoudsovereenkomst voor de duur van de huurperiode (en verlengingsperioden) 
aan te gaan en in stand te houden met de leverancier, fabrikant of een andere 
gekwalificeerde, door de fabrikant aangewezen persoon; en 

8.4.4 het object zorgvuldig te doen onderhouden en repareren in overeenstemming met de 
gebruiksvoorschriften van de leverancier en/of fabrikant van het object, alsmede de 
bepalingen van de onderhoudsovereenkomst, schade aan het object terstond te herstellen en 
versleten of onbruikbaar geworden onderdelen van het object te vervangen door nieuwe, 
identieke of verbeterde versies die zijn gefabriceerd door de leverancier of fabrikant van het te 
vervangen onderdeel. 

8.5 Tenzij dit nodig is voor onderhoud van het object, mag Huurder niet een onderdeel van het object 
vervangen zonder BNPP LS's toestemming. Indien Huurder een onderdeel van het object vervangt 
door andere zaken, zal Huurder BNPP LS daarvan onverwijld in kennis stellen. Elke vervangende 
zaak wordt onderdeel van het object. 

8.6 Huurder staat er voor in dat het object niet zodanig met een andere zaak wordt verbonden dat het 
object bestanddeel van die andere zaak wordt.  

8.7 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BNPP LS, is Huurder niet bevoegd toevoegingen 
of aanpassingen aan het object te (doen) verrichten of daaraan andere zaken aan te sluiten die niet 
zonder beschadiging van het object kunnen worden verwijderd. BNPP LS is niet verantwoordelijk 
voor gevolgen van aanpassingen of toevoegingen.  

8.8 Alle zaken die Huurder aan of in het object aanbrengt of toevoegt of die het object geheel of ten dele 
vervangen, worden eigendom van BNPP LS zodra deze in de macht van Huurder komen, ongeacht 
door wie de aanschafkosten worden betaald en zonder dat Huurder recht heeft op vergoeding door 
BNPP LS. Huurder draagt hierbij bij voorbaat al deze zaken in eigendom over aan BNPP LS en 
verklaart deze voor BNPP LS als eigenaar te houden.  

8.9 Huurder is nimmer bevoegd het object te verkopen, over te dragen, te verpanden, in huurkoop te 
geven of anderszins te bezwaren of te vervreemden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van BNPP LS mag Huurder niet (i) het object verhuren of aan derden in gebruik geven of (ii) zijn 
rechten uit de Huurovereenkomst overdragen of bezwaren. 

8.10 Indien Huurder een verplichting uit dit artikel 8 niet nakomt, is BNPP LS bevoegd voor rekening en 
risico van Huurder die maatregelen te treffen die BNPP LS nodig acht ten behoeve van het 
onderhoud, behoud of reparatie van het object, onverminderd haar overige rechten uit hoofde van de 
Huurovereenkomst of op grond van de wet. 

 
9 Verzekering 
9.1 Huurder is verplicht voor eigen rekening bij solide verzekeraars te verzekeren en verzekerd te 

houden: 
(i) het object tegen verlies en beschadiging als gevolg van alle verzekerbare risico's en 

gebeurtenissen (daaronder mede begrepen brand, diefstal, verduistering en andere risico's 
waartegen zaken als het object door een zorgvuldig eigenaar of gebruiker normaliter worden 
verzekerd) voor een verzekerde som die niet lager is dan de volledige vervangingskosten van 
het object ("schadeverzekering"); en  

(ii) alle risico's van wettelijke aansprakelijkheid van BNPP LS, Huurder en hun werknemers 
verband houdende met de eigendom, het bezit of gebruik van het object of veroorzaakt door 
het object ("aansprakelijkheidsverzekering"). 

9.2 Huurder moet op verzoek van BNPP LS ervoor zorgen dat BNPP LS op elke verzekeringspolis wordt 
aangemerkt als medeverzekerde en (tenzij het een aansprakelijkheidsverzekering betreft) als degene 
aan wie uitkeringen onder de verzekeringsovereenkomst moeten worden betaald. Huurder machtigt 
BNPP LS hierbij onherroepelijk alle bedragen die onder een verzekeringsovereenkomst aan Huurder 
verschuldigd mochten worden, namens Huurder te innen en daarvoor kwijting te geven. 

9.3 Huurder zal BNPP LS uiterlijk op de dag van aflevering van het object het bewijs overhandigen dat de 
verzekeringen overeenkomstig dit artikel zijn afgesloten en dat de verschuldigde premies daarvoor 
zijn betaald. Indien Huurder dit bewijs niet levert of een andere verplichting uit dit artikel 9 niet 
nakomt, is BNPP LS bevoegd (maar niet verplicht) naar eigen inzicht en voor rekening van Huurder 
het object te verzekeren op naam van BNPP LS tegen alle door haar gewenste risico's. Huurder is in 
dat geval verplicht terstond aan BNPP LS de kosten van deze verzekeringen te vergoeden tezamen 
met een door BNPP LS in rekening te brengen administratievergoeding.  

9.4 De verzekeringen moeten ingaan uiterlijk op de dag dat het object aan Huurder wordt afgeleverd en 
voortduren tot de dag dat het object overeenkomstig de bepalingen van de Huurovereenkomst aan 
BNPP LS is teruggegeven.  

9.5 De Huurovereenkomst kan bepalen dat BNPP LS op haar naam en voor rekening van Huurder een 
schadeverzekering voor het object afsluit bij een door BNPP LS te selecteren verzekeraar. In dat 
geval blijven de bepalingen van de artikelen 9.1, 9.2 en 9.3 buiten toepassing, voor zover zij 
betrekking hebben op de schadeverzekering. De premies en andere kosten van de door BNPP LS 
afgesloten schadeverzekering komen voor rekening van Huurder en moeten door Huurder op eerste 
verzoek worden voldaan. Het dekkingsgebied onder de door BNPP LS te sluiten verzekering omvat 
de Benelux en daarbuiten tot 250 kilometer vanaf de grenzen van de Benelux. 

9.6 Bij verlies van of schade aan het object of schade veroorzaakt door het object moet Huurder BNPP 
LS en de verzekeraar(s) daarvan terstond in kennis stellen. Huurder is niet bevoegd een 
schadevergoedingsvordering met verzekeraar(s) te regelen zonder BNPP LS's instemming, wanneer 
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de schade groter is dan twintig procent (20%) van de aanschafkosten van het object, met een 
minimum van euro 5.000,00. 

9.7 Bij herstelbare schade aan het object zal Huurder het object onverwijld ten genoegen van BNPP LS 
(doen) herstellen. Een onder een verzekeringsovereenkomst aan BNPP LS uitgekeerd bedrag kan 
worden gebruikt voor betaling van de kosten van herstel van het object, tenzij Huurder een opeisbare 
schuld uit de Huurovereenkomst onbetaald laat, in welk geval de verzekeringspenningen eerst 
worden aangewend ter betaling van die schuld. 

9.8 Indien het object volledig verloren of vernietigd is of zodanig is beschadigd dat herstel economisch 
niet verantwoord is ("Totaal Verlies"), eindigt de huur en moet Huurder de Beëindigingssom 
(genoemd in artikel 16.3) aan BNPP LS betalen binnen veertien (14) dagen na BNPP LS's 
schriftelijke opgave van de omvang daarvan. Ook nadat zich een Totaal Verlies heeft voorgedaan, 
blijft Huurder verplicht de huurtermijnen aan BNPP LS te betalen tot het tijdstip waarop BNPP LS 
hem schriftelijke opgave van de Beëindigingssom doet. Wanneer BNPP LS de Beëindigingssom van 
Huurder heeft ontvangen, zal BNPP LS de door haar van verzekeraars ontvangen 
verzekeringspenningen aan Huurder betalen. 

9.9 Huurder moet de bepalingen van elke door BNPP LS of Huurder afgesloten 
verzekeringsovereenkomst tijdig nakomen en de voorschriften van de verzekeraars voor het gebruik 
van het object in acht nemen. BNPP LS is bevoegd bij iedere verzekeraar te informeren of Huurder 
zijn (betalings)verplichtingen onder de verzekeringsovereenkomst nakomt. 

9.10 De omstandigheid dat een verzekering als bedoeld in dit artikel 9 ontbreekt of dat een verzekeraar 
om welke reden ook niet onder de verzekering uitkeert, komt voor rekening en risico van Huurder, 
behoudens in het geval dat BNPP LS mocht hebben nagelaten de schadeverzekering als bedoeld in 
artikel 9.5 af te sluiten of de premies onder die schadeverzekering te betalen. 

9.11 Huurder is verplicht aan BNPP LS te verpanden alle rechten en vorderingen van Huurder uit elke op 
enig tijdstip gesloten verzekeringsovereenkomst met betrekking tot het object, tot zekerheid voor de 
nakoming van al hetgeen BNPP LS nu of in de toekomst van Huurder heeft of zal hebben te vorderen 
uit hoofde van de Huurovereenkomst of uit welke andere hoofde ook. Huurder verklaart dat hij 
bevoegd is tot deze verpanding en dat op de verpande rechten en vorderingen geen beslag is gelegd 
of een beperkt recht rust. BNPP LS is bevoegd het pandrecht mee te delen aan de verzekeraar.  

 
10 Huurtermijnen en andere vergoedingen 
10.1 In het geval dat (i) het object in gedeelten aan Huurder wordt afgeleverd en  BNPP LS de leverancier 

voor deze deelleveringen betaalt of (ii) BNPP LS voorafgaande aan de aflevering van (een gedeelte 
van) het object een (deel)betaling voor het object aan de leverancier doet, is Huurder aan BNPP LS 
ten aanzien van elke deellevering en/of deelbetaling een vergoeding ("voorfinancieringsvergoeding") 
verschuldigd. BNPP LS stelt de voorfinancieringsvergoeding vast op een proportioneel gedeelte of 
veelvoud van de eerste huurtermijn afhankelijk van de duur van de periode tussen het tijdstip van 
betaling aan de leverancier tot de aanvangsdatum van de huur, alsmede de omvang van het betaald 
bedrag in verhouding tot de totale verkrijgingskosten voor het gehele object. De 
voorfinancieringsvergoedingen moeten maandelijks, telkens op de laatste werkdag van een 
kalendermaand, bij vooruitbetaling aan BNPP LS worden voldaan. 

10.2 Indien BNPP LS's kosten voor de verkrijging van het object vóór de aanvang van de huurperiode 
wijzigen als gevolg van (i) prijsverhoging of (ii) een wijziging van wet of regelgeving met betrekking tot 
het object, kan BNPP LS de huurtermijnen zodanig verhogen dat BNPP LS dezelfde netto-opbrengst 
na belasting realiseert als waarvan BNPP LS bij het aangaan van de Huurovereenkomst is 
uitgegaan.  

10.3 Huurder is verplicht aan BNPP LS een vergoeding te betalen voor elke administratieve dienst of 
andere handeling die BNPP LS tijdens de looptijd van de Huurovereenkomst verricht. Daartoe 
behoren onder meer het verstrekken van afschriften van de Huurovereenkomst of andere 
documenten, verwerking van een wijziging van Huurders adresgegevens of bankrekening, 
schadegevallen en andere verzekeringskwesties, betalingsherinneringen, registratie van 
zekerheidsrechten, wijziging van de Huurovereenkomst of te stellen zekerheden, berekening van 
afkoopsommen en wijzing van onderhoudsvoorwaarden of prijzen. Huurder moet deze vergoedingen 
op eerste verzoek aan BNPP LS voldoen. Een overzicht van deze vergoedingen kan worden 
geraadpleegd op de website van BNPP LS (per heden http://leasingsolutions.bnpparibas.nl) en wordt 
op verzoek toegezonden. BNPP LS is bevoegd het overzicht en het bedrag van de vergoedingen op 
elk tijdstip te wijzigen. 

 
11 Belastingen, kosten en vertragingsrente 
11.1 De huurtermijnen, interim en voorfinancieringsvergoedingen en andere door Huurder verschuldigde 

bedragen worden steeds vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting (BTW) tegen 
het van tijd tot tijd geldende tarief. Huurder moet de verschuldigde BTW aan BNPP LS voldoen 
tezamen met, en op de vervaldag van, de huurtermijn, vergoeding of ander verschuldigd bedrag. 

11.2 Alle belastingen, accijnzen, leges en andere heffingen hoe ook genaamd ("belastingen") en alle 
kosten die op enig tijdstip verschuldigd zijn terzake van het object of wegens aflevering, transport, 
installatie, gebruik, demontage en teruggave van het object, komen ten laste van Huurder die deze 
belastingen en kosten tijdig moet voldoen. Voor zover een belasting aan BNPP LS wordt opgelegd of 
kosten door BNPP LS zijn betaald, moet Huurder BNPP LS terstond schadeloos stellen.  

11.3 Ten laste van Huurder komen alle kosten (daaronder mede begrepen doch niet beperkt tot 
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, kosten van juridische bijstand in en buiten rechte, 
deurwaarderskosten en andere incassokosten) die door of namens BNPP LS worden gemaakt in 
verband met (i) de invordering van een krachtens de Huurovereenkomst door Huurder verschuldigd 
bedrag, (ii) de vordering tot nakoming door Huurder van zijn verplichtingen uit de Huurovereenkomst, 
(iii) een tekortkoming van Huurder onder de Huurovereenkomst, (iv) de uitoefening of waarborging 
van de rechten van BNPP LS uit de Huurovereenkomst of op het object tegenover derden en (v) de 
uitoefening of waarborging van de rechten van BNPP LS uit in verband met de Huurovereenkomst 
verstrekte garanties en andere zekerheden. Huurder is verplicht al deze kosten op basis van 
volledige vergoeding onmiddellijk op het eerste verzoek aan BNPP LS te voldoen. In geval van 
invordering van achterstallige huurtermijnen of andere bedragen, worden de ten laste van Huurder 
komende kosten vastgesteld op tenminste tien procent (10%) van het achterstallige bedrag. 

11.4 Indien Huurder een uit hoofde van de Huurovereenkomst verschuldigd bedrag niet op de vervaldag 
betaalt, is Huurder aan BNPP LS rente over dit bedrag verschuldigd vanaf de vervaldag van dit 
bedrag tot de dag van betaling tegen een tarief gelijk aan anderhalf procent (1,5%) per maand, 
waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand. Huurder moet de verschuldigde 
rente terstond op eerste verzoek aan BNPP LS betalen. BNPP LS is echter bevoegd de inning van 
de verschuldigde rente op te schorten voor de duur van de huurperiode of een andere door BNPP LS 
te bepalen periode, in welk geval de verschuldigde rente na het verstrijken van de huurperiode of 
andere periode op eerste verzoek aan BNPP LS moet worden betaald. 

 
12 Betaling 
12.1 Huurder is verplicht de voor de huur verschuldigde huurprijs in termijnen ("huurtermijnen") aan BNPP 

LS op de betreffende vervaldag te voldoen. De vervaldag van de eerste huurtermijn is de 
aanvangsdatum van de huurperiode. 

12.2 Voor de periode ("interimperiode") vanaf de dag dat het object door Huurder is geaccepteerd tot de 
aanvangsdatum van de huurperiode, is Huurder aan BNPP LS een vergoeding ("interimvergoeding") 
verschuldigd die door BNPP LS, met inachtneming van de duur van deze interimperiode, wordt 
vastgesteld op een proportioneel gedeelte van de eerste huurtermijn. De interimvergoeding moet 
uiterlijk worden voldaan op de aanvangsdatum van de huurperiode. 

12.3 Huurder machtigt BNPP LS de huurtermijnen en alle andere door hem verschuldigde bedragen 
(inclusief BTW) door middel van automatische incasso op de betreffende vervaldagen te innen ten 
laste van Huurders bankrekening in overeenstemming met de voorwaarden van de betreffende 
betalingsinstelling. Indien Huurder niet instemt met de incasso van een verschuldigd bedrag, kan 
Huurder binnen acht (8) weken na de dag van inning zijn bank opdracht geven, de debitering 
ongedaan te maken. In dat geval is Huurder aan BNPP LS een administratievergoeding verschuldigd, 
die tezamen met de eerstvolgende verschuldigde huurtermijn moet worden betaald. 

12.4 Huurder is te allen tijde verplicht de leasetermijnen te voldoen aan BNPP LS. Schade of gebreken 
aan het object of de omstandigheid dat het gebruik van het object om enige andere reden niet 
mogelijk is of niet is toegestaan krachtens enige wet, regeling of overeenkomst (zoals een 
licentieovereenkomst in geval van software), geven Huurder niet het recht zijn 
(betalings)verplichtingen uit de Huurovereenkomst op te schorten. Huurder is niet bevoegd een aan 
BNPP LS verschuldigd bedrag te verrekenen met, of de betaling daarvan op te schorten wegens, een 
(beweerdelijke) vordering uit welke hoofde ook op BNPP LS, de leverancier of een andere persoon. 
Voor zover Huurder op grond van de wet of overeenkomst een retentierecht terzake van het object 
heeft, doet Huurder daarvan door het aangaan van de Huurovereenkomst onherroepelijk afstand 

12.5 Alle bedragen die Huurder uit hoofde van de Huurovereenkomst verschuldigd is, moet Huurder 
zonder enige inhouding of korting aan BNPP LS voldoen. Indien Huurder op grond van een wet of 
regeling tot inhouding of korting op een aan BNPP LS verschuldigd bedrag verplicht is, moet Huurder 
telkens op de betreffende vervaldag aan BNPP LS betalen een zodanig aanvullend bedrag dat BNPP 
LS in totaal ontvangt dezelfde som als BNPP LS zou hebben ontvangen zonder de inhouding of 
korting. 

12.6 Indien BNPP LS op grond van de Huurovereenkomst of uit andere hoofde aan Huurder een bedrag is 
verschuldigd, is BNPP LS bevoegd deze schuld te verrekenen met elk bedrag dat Huurder uit hoofde 
van de Huurovereenkomst of uit welke andere hoofde ook, al dan niet opeisbaar, aan BNPP LS 
verschuldigd is of mocht worden. 

 
13 Informatieplicht- inspectie 
13.1 Huurder is verplicht BNPP LS terstond schriftelijk te informeren (i) indien op het object beslag wordt 

gelegd of dreigt te worden gelegd of een derde afgifte van het object vordert of (ii) indien de 
verklaring als bedoeld in artikel 16.1.16 wordt ingetrokken. Indien Huurder mededeling van 
betalingsonmacht doet als bedoeld in de Invorderingswet 1990 of enige sociale verzekeringswet, 
moet Huurder terstond op dezelfde dag BNPP LS daarvan schriftelijk in kennis stellen. 

13.2 Huurder verbindt zich om op verzoek van BNPP LS telkens binnen honderdtachtig (180) dagen na 
het einde van Huurders boekjaar, aan BNPP LS ter beschikking te stellen een door een 
registeraccountant gecontroleerd en goedgekeurd jaarverslag over dat boekjaar met een balans en 
de verlies- en winstrekening. Huurder is voorts verplicht BNPP LS op eerste verzoek al die 
inlichtingen te verschaffen die BNPP LS redelijkerwijs mocht verlangen in het kader van de uitvoering 
van de Huurovereenkomst. 

13.3 Huurder moet BNPP LS op eerste verzoek in de gelegenheid stellen het object gedurende 
kantooruren te inspecteren en daartoe iedere door BNPP LS aangewezen persoon toegang (doen) 
verlenen tot de plaatsen waar het object zich bevindt. 

 
14 Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid 
14.1 Huurder erkent dat BNPP LS en haar personeel geen bijzondere kennis hebben omtrent de 

eigenschappen van het door Huurder uitgekozen object en dat Huurder niet heeft vertrouwd op 
verklaringen van BNPP LS.  

14.2 Huurder erkent dat BNPP LS geen uitdrukkelijke of impliciete garantie geeft of een andere verbintenis 
op zich neemt met betrekking tot het object, de leverancier of de onderhoudsmaatschappij 
(daaronder mede begrepen de staat, kwaliteit, samenstelling en eigenschappen van het object). Elke 
garantie of andere verplichting die op grond van de wet terzake van het (functioneren van het) object 
of het presteren door leverancier, fabrikant of onderhoudsmaatschappij op BNPP LS mocht rusten, is 
uitdrukkelijk uitgesloten. BNPP LS is niet aansprakelijk voor zichtbare of onzichtbare gebreken aan of 
in het object.  

14.3 Indien het object is beschadigd of om een andere reden onbruikbaar of niet voor Huurder 
beschikbaar is, moet Huurder niettemin de Huurovereenkomst volledig nakomen en is BNPP LS niet 
verplicht een vervangend object ter beschikking te stellen en niet aansprakelijk voor door Huurder 
dientengevolge te lijden schade of te maken kosten. 

14.4 BNPP LS is niet jegens Huurder, Huurders werknemers of een andere persoon aansprakelijk voor 
enig verlies, schade of kosten van welke aard ook (daaronder mede begrepen bedrijfsschade, omzet 
en winstderving en verlies van gegevens), direct of indirect veroorzaakt door het (gebruik of 
onderhoud van het) object, door het gemis van het gebruik of onderhoud van het object of door 
schade aan of gebreken in het object. 

14.5 De omstandigheid dat BNPP LS onderhoudskosten namens de onderhoudsmaatschappij van 
Huurder incasseert, doet niet af aan het bepaalde in de voorafgaande paragrafen van dit artikel 14 of 
het bepaalde in artikel 11.3. BNPP LS is niet verplicht tot doorbetaling van deze onderhoudskosten, 
tenzij de huurtermijnen volledig zijn voldaan. 

14.6 Uitsluitend voor het geval dat BNPP LS niettegenstaande het bepaalde in de voorafgaande 
paragrafen van dit artikel 14 aansprakelijk mocht zijn, dan is de totale aansprakelijkheid van BNPP 
LS onder de Huurovereenkomst te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de 
onder de Huurovereenkomst betaalde huurtermijnen. 

14.7 Zolang de huur niet is beëindigd, zal BNPP LS, op verzoek en voor rekening en risico van Huurder, 
hem het voordeel verschaffen van garantieaanspraken en andere rechten die BNPP LS jegens de 
leverancier met betrekking tot het object heeft. Ter keuze van BNPP LS worden deze 
garantieaanspraken en andere rechten jegens de leverancier aan Huurder overgedragen of Huurder 
wordt door BNPP LS gemachtigd deze aanspraken en rechten namens BNPP LS uit te oefenen. 
Huurder moet BNPP LS vrijwaren voor alle daaruit voortvloeiende schade, kosten en andere 
verplichtingen. 

 
15 Vrijwaring 
Huurder is verplicht BNPP LS te vrijwaren voor, en schadeloos te stellen terzake van, elke aansprakelijkheid, 
verplichting, schade, rechtsgeding, vordering en alle kosten (tenzij deze zijn veroorzaakt door BNPP LS's 
grove nalatigheid of opzet), die BNPP LS lijdt of maakt of die op BNPP LS komt te rusten of tegen BNPP LS 
wordt ingesteld en die voortvloeien uit of verband houden met de Huurovereenkomst, het object of Huurders 
gebruik van het object en de software. Deze vrijwaringsverplichting blijft ook na beëindiging van de 
Huurovereenkomst van kracht.  
 
16 Tekortkoming - tussentijdse beëindiging 
16.1 Elk van de volgende omstandigheden is een tekortkoming door of aan de zijde van Huurder 

("Tekortkoming") en wordt aan Huurder toegerekend, ongeacht of de Tekortkoming is ontstaan door 
of buiten toedoen of schuld van Huurder: 
16.1.1 Huurder betaalt een huurtermijn of een ander bedrag dat krachtens de Huurovereenkomst 

verschuldigd is, niet op de vervaldag en dit verzuim is niet binnen vijf (5) werkdagen na de 
vervaldag hersteld; 

16.1.2 Huurder komt een andere verplichting uit de Huurovereenkomst niet na of handelt in strijd met 
een bepaling van de Huurovereenkomst en de niet-nakoming of inbreuk, mits vatbaar voor 
herstel, wordt niet op eerste schriftelijk verzoek van BNPP LS hersteld binnen de in dat 
verzoek door BNPP LS gestelde termijn;  

16.1.3 voor of bij het aangaan van de Huurovereenkomst is door of namens Huurder een onjuiste of 
onvolledige opgave gedaan of zijn omstandigheden verzwegen, die van dien aard zijn dat 
BNPP LS de Huurovereenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan 
wanneer BNPP LS de juiste stand van zaken had gekend; 

16.1.4 het object wordt in beslag genomen voor de betaling van een schuld van Huurder of aan het 
object wordt schade toegebracht terzake waarvan verzekeraars om enige reden geen 
schadeloosstelling aan BNPP LS uitkeren; 

16.1.5 Huurder is in verzuim met betaling van belastingen of sociale verzekeringspremies of doet 
een mededeling van betalingsonmacht aan de Belastingdienst of de met de invordering van 
sociale verzekeringspremies belaste instelling; 

16.1.6 een aan BNPP LS terzake van de Huurovereenkomst verstrekte zekerheid is ongeldig of 
wordt betwist of de waarde van de verstrekte zekerheden biedt naar het oordeel van BNPP 
LS onvoldoende dekking voor de verplichtingen van Huurder uit de Huurovereenkomst en 
Huurder is niet bereid of in staat op eerste schriftelijke verzoek en ten genoegen van BNPP 
LS aanvullende of vervangende zekerheid aan BNPP LS te verstrekken; 

16.1.7 Huurder of een andere persoon die ten behoeve van BNPP LS terzake van de 
Huurovereenkomst zekerheid heeft verstrekt of andere verplichtingen op zich heeft genomen, 
is in verzuim met de nakoming van zijn verplichtingen jegens BNPP LS uit hoofde van het 
betreffende zekerheidsdocument of andere rechtshandeling; 

16.1.8 BNPP LS heeft redelijke grond te vrezen dat Huurder zijn (betalings)verplichtingen uit de 
Huurovereenkomst of een andere met BNPP LS gesloten overeenkomst niet zal (kunnen) 
nakomen of dat inbreuk zal worden gemaakt op het eigendomsrecht van BNPP LS op het 
object; 

16.1.9 besloten wordt tot de ontbinding of liquidatie van Huurder of Huurder staakt, of besluit tot 
staking van, zijn bedrijfsactiviteiten of verplaatst, of besluit tot verplaatsing van, zijn 
onderneming naar een ander land dan waar Huurder bij het aangaan van de 
Huurovereenkomst is gevestigd; 

16.1.10 Huurder stelt aan schuldeisers een schuldregeling voor of laat opeisbare vorderingen van 
derden onbetaald of Huurder wordt failliet verklaard of zijn faillissement of surséance van 
betaling wordt aangevraagd of Huurder doet een mededeling van betalingsonmacht als 
bedoeld in artikel 13.1; 

16.1.11 Huurder vervreemdt het geheel dan wel een aanzienlijk deel van zijn goederen zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van BNPP LS of op een substantieel deel van de 
goederen van Huurder wordt beslag gelegd en dit beslag is niet binnen dertig (30) dagen 
opgeheven; 

16.1.12 de aandelen in het kapitaal van Huurder worden vervreemd als gevolg waarvan de 
zeggenschap over Huurder zonder schriftelijke toestemming van BNPP LS wezenlijk wordt 
gewijzigd; 

16.1.13 Huurder is in verzuim met de nakoming van een verplichting uit hoofde van (i) een andere 
door Huurder met BNPP LS of een groeps¬maatschappij van BNPP LS gesloten 
overeenkomst of (ii) een andere door Huurder jegens BNPP LS of een groepsmaatschappij 
van BNPP LS verrichte rechtshandeling; 

16.1.14 Huurder, zijnde een natuurlijk persoon, overlijdt, wordt onder curatele gesteld of verliest 
anderszins het vrije beheer over zijn vermogen;  
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16.1.15 een van de omstandigheden genoemd in de paragrafen 16.1.8 tot en met 16.1.14 doet zich 
voor met betrekking tot hetzij een persoon die zekerheid heeft verstrekt voor Huurders 
verplichtingen onder de Huurovereenkomst hetzij een directe of indirecte 
moedermaatschappij van Huurder; of 

16.1.16 de ten behoeve van Huurder gedeponeerde verklaring van aansprakelijkheid als bedoeld in 
artikel 2:403 lid 1 onder (f) van het Burgerlijk Wetboek wordt ingetrokken of een besluit 
daartoe wordt genomen. 

16.2 Wanneer zich een Tekortkoming voordoet of heeft voorgedaan, is Huurder in verzuim en heeft BNPP 
LS het recht, door één of meer kennisgevingen aan Huurder, de huur onder de Huurovereenkomst te 
beëindigen en/of de Huurovereenkomst te ontbinden, terstond of met ingang van een door BNPP LS 
te bepalen datum en indien BNPP LS dit recht uitoefent, moeten de Beëindigingssom en alle andere 
door Huurder uit de Huurovereenkomst verschuldigde bedragen terstond op eerste verzoek aan 
BNPP LS worden betaald. 

16.3 In geval van een tussentijdse beëindiging of ontbinding van de huur respectievelijk de 
Huurovereenkomst als bedoeld in artikel 16.2 of indien BNPP LS de huur respectievelijk de 
Huurovereenkomst tussentijds beëindigt of ontbindt op grond van de wet, is Huurder telkens terstond 
aan BNPP LS verschuldigd een bedrag ("Beëindigingssom") dat gelijk is aan het totaal van: 
16.3.1 de huurtermijnen en andere bedragen die onder de Huurovereenkomst opeisbaar 

verschuldigd zijn vóór de dag van beëindiging/ontbinding en niet zijn betaald; en 
16.3.2 de som van alle huurtermijnen die, indien de huur niet zou zijn geëindigd, vanaf de dag van 

beëindiging/ontbinding tot het einde van de huurperiode (of verlengingsperiode indien van 
toepassing) verschuldigd zouden zijn geweest; en 

16.3.3 alle kosten die BNPP LS maakt in verband met het terugnemen, het herstel en de 
vervreemding of re-exploitatie van het object; en 

16.3.4 alle andere verliezen en kosten die BNPP LS maakt of moet betalen in verband met de 
voortijdige beëindiging van enige financieringsverplichting verband houdende met de 
Huurovereenkomst; en 

16.3.5 een bedrag gelijk aan de door BNPP LS in zijn boeken geadministreerde restwaarde van het 
object, in het geval dat (i) het object een Totaal Verlies is of (ii) BNPP LS het object niet kan 
verkopen of opnieuw exploiteren voor het volledige bedrag van BNPP LS's investering in de 
restwaarde van het object doordat het object niet wordt teruggegeven in de krachtens de 
Huurovereenkomst vereiste staat. 

16.4 De rechten en bevoegdheden van BNPP LS omschreven in dit artikel 16 zijn in aanvulling op, en niet 
in de plaats van, de rechten en bevoegdheden die BNPP LS toekomen op grond van een andere 
bepaling van de Huurovereenkomst of op grond van de wet. 

 
17 Teruggave van het object 
17.1 Indien de huur van het object eindigt (door het verstrijken van de huur- of verlengingsperiode, 

tussentijdse ontbinding of beëindiging of anderszins), is Huurder verplicht, voor eigen rekening (i) het 
object te brengen in de oorspronkelijke staat (normale slijtage uitgezonderd) en te ontdoen van alle 
merktekens, labels en andere identificaties die Huurder aan het object heeft aangebracht en (ii) het 
object aan BNPP LS terug te geven op een door BNPP LS aangewezen plaats in Nederland.  

17.2 Huurder is verplicht alle zaken die hij aan of in het object heeft aangebracht of toegevoegd, op zijn 
kosten te verwijderen en om voor eigen rekening alle schade aan het object als gevolg van een 
dergelijke verwijdering te herstellen, voordat het object wordt teruggegeven of door BNPP LS wordt 
teruggenomen. Bij huur van software is Huurder verplicht alle in zijn bezit zijnde kopieën daarvan aan 
BNPP LS (of de leverancier) terug te geven of, ter keuze van BNPP LS, te vernietigen en BNPP LS 
genoegzaam bewijs van die vernietiging te verstrekken. 

17.3 Huurder moet ervoor zorgen dat het object is verpakt overeenkomstig de verpakkings- en 
vervoersaanwijzingen van de leverancier of BNPP LS en in elk geval zodanig dat het object tegen 
beschadiging is beschermd. 

17.4 Indien Huurder het object niet teruggeeft binnen vijf (5) werkdagen na het einde van de huur of, bij 
tussentijdse beëindiging van de huur op grond van artikel 16, het object niet terstond teruggeeft, is 
BNPP LS bevoegd de terreinen of gebouwen te betreden waar het object zich bevindt en het object 
te verwijderen. Huurder zal BNPP LS schadeloos stellen voor alle kosten (daaronder mede begrepen 
juridische kosten) die BNPP LS maakt teneinde het object in zijn macht te brengen. Huurder doet 
afstand van elke vordering tot vergoeding van schade als gevolg van het feit dat BNPP LS het object 
in zijn macht brengt. 

17.5 Indien Huurder het object niet teruggeeft binnen (vijf) 5 werkdagen na het einde van de huur, is 
Huurder terstond aan BNPP LS verschuldigd een schadevergoeding die tenminste gelijk is aan de 
huurtermijnen (zo nodig pro rata) vanaf de dag waarop het object moest worden teruggegeven tot de 
dag waarop het object daadwerkelijk in de macht van BNPP LS is gebracht, onverminderd BNPP 
LS's recht op vergoeding van overige schade als gevolg van Huurders verzuim en de bevoegdheden 
van BNPP LS ingevolge artikel 17.4. 

17.6 Indien het teruggenomen of teruggegeven object door welke oorzaak ook (anders dan normale 
slijtage) in een zodanige staat verkeert dat het voor BNPP LS niet economisch is het object te 
herstellen en te verkopen, moet Huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen, BNPP LS 
schadeloos stellen voor de kosten van verwijdering van het object in overeenstemming met de 
toepasselijke milieuwetgeving. 

17.7 De voorgaande bepalingen van dit artikel 17 blijven buiten toepassing indien Huurder een aan hem 
verleende koopoptie op het object uitoefent en daartoe bevoegd is. Alle belastingen en kosten 
verbandhoudende met de koop van het object door Huurder komen ten laste van Huurder. Het object 
wordt aan Huurder verkocht en geleverd op de plaats waar en in de staat waarin het object zich dan 
bevindt, zonder enige vrijwaring of garantie van BNPP LS. Het object blijft eigendom van BNPP LS 
totdat Huurder al hetgeen hij wegens de koop en levering van het object of uit hoofde van de 
Huurovereenkomst verschuldigd is, aan BNPP LS heeft betaald. 

 
18 Besturingssoftware 
18.1 Het object dat Huurder op grond van artikel 17 moet teruggeven, omvat alle besturingssoftware die 

op het object is geladen, de gegevensdragers waarop de besturingssoftware aan Huurder is 
afgeleverd en alle licenties en licentiematerialen (daaronder mede begrepen certificaten van 
oorsprong of vergelijkbare documenten). Voor zover toegestaan, zal Huurder de licentie voor de 
besturingssoftware aan BNPP LS overdragen bij teruggave van het object. 

18.2 Huurder moet ervoor zorgen dat alle gegevens die op of in het object zijn opgeslagen, alle 
wachtwoorden, beveiligingen en andere op de besturingssoftware of het object geïnstalleerde 
toegangsbeperkingen, zijn verwijderd voordat het object wordt teruggegeven.  

 
19 Hoofdelijke aansprakelijkheid 
19.1 Indien onder Huurder meer dan één persoon of rechtspersoon wordt verstaan, zijn deze personen en 

rechtspersonen jegens BNPP LS hoofdelijk verbonden schuldenaren en zijn zij, zowel gezamenlijk 
als ieder afzonderlijk, aansprakelijk voor alle verplichtingen en schulden van Huurder uit hoofde van 
de Huurovereenkomst. Een kennisgeving aan één van hen geldt als een geldige kennisgeving aan al 
deze personen. De omstandigheid dat het object feitelijk wordt gebruikt door één van deze personen 
of rechtspersonen, doet niet af aan het bepaalde in dit artikel 19.1. 

19.2 Uitgetreden of gewezen vennoten van een maatschap of vennootschap blijven tegenover BNPP LS 
hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen BNPP LS op het tijdstip dat BNPP LS schriftelijk in kennis is 
gesteld van het uittreden casu quo de ontbinding van de maatschap of vennootschap, al dan niet 
opeisbaar, voorwaardelijk of onder tijdsbepaling van Huurder te vorderen heeft of zal verkrijgen uit 
hoofde van de Huurovereenkomst.  

19.3 Indien een hoofdelijk schuldenaar geheel of gedeeltelijk kwijtschelding wordt verleend of de  
schuldenaar uit een verplichting wordt ontslagen of indien de Huurovereenkomst ten opzichte van 
één schuldenaar wordt beëindigd, bevrijdt dit de andere hoofdelijke schuldenaren niet van hun 
verplichtingen jegens BNPP LS uit de Huurovereenkomst. 

 
20 Zekerheid 
Huurder is verplicht de persoonlijke en/of zakelijke zekerheid en andere verklaringen ten gunste van BNPP 
LS, als bedongen in de Huurovereenkomst, vóór de aanvang van de huurperiode te (doen) stellen en in 
stand te (doen) houden totdat alle verplichtingen tot zekerheid waarvoor deze zekerheidsrechten en andere 
verklaringen zijn afgegeven, zijn nagekomen en betaald. Indien de waarde van de aan BNPP LS verstrekte 
zekerheden naar het oordeel van BNPP LS aanmerkelijk is verminderd, is Huurder verplicht op eerste 
verzoek ten genoegen van BNPP LS aanvullende of vervangende zekerheid te verstrekken. 
 
21 Gebondenheid  BNPP LS - positie van derden 
21.1 BNPP LS is niet gebonden aan hetgeen Huurder mondeling of schriftelijk heeft uitgewisseld met 

werknemers van BNPP LS en heeft geen verplichtingen onder de Huurovereenkomst of een andere 
rechtshandeling in het kader daarvan tenzij de verplichtingen op schrift zijn gesteld en namens BNPP 
LS zijn aangegaan en ondertekend door een bestuurder of andere bevoegde vertegenwoordiger(s) 
van BNPP LS. 

21.2 De leverancier en elke andere persoon die heeft bemiddeld of betrokken is geweest bij het 
introduceren van de Huurovereenkomst aan Huurder, zijn geen hulppersonen of vertegenwoordigers 

van BNPP LS en zijn niet bevoegd namens BNPP LS te handelen. BNPP LS is niet aansprakelijk 
voor enige door de leverancier of andere persoon aan Huurder gedane toezegging hoe ook 
genaamd. 

 
22 Overdracht 
22.1 BNPP LS is bevoegd op elk gewenst tijdstip haar rechten en/of verplichtingen onder de 

Huurovereenkomst en/of het eigendomsrecht op het object geheel of gedeeltelijk (al dan niet door 
middel van contractsoverneming) te verkopen, over te dragen of anderszins te vervreemden. Huurder 
verleent hierbij bij voorbaat zijn instemming en medewerking aan elke gehele of gedeeltelijke 
overdracht of overgang van BNPP LS's rechten en/of verplichtingen uit de Huurovereenkomst.  

22.2 BNPP LS is bevoegd, op elk gewenst tijdstip haar rechten en vorderingen uit de Huurovereenkomst 
en/of haar rechten op het object geheel of gedeeltelijk te verpanden of anderszins te bezwaren.  

 
23 Gebruik van persoonsgegevens 
23.1 Indien Huurder als natuurlijk persoon een éénmanszaak drijft of een maatschap of vennootschap is 

met natuurlijke personen als maten/vennoten of indien Huurder een rechtspersoon is en de 
persoonlijke informatie betreft zijn directeuren, aandeelhouders of andere functionarissen (indien 
natuurlijke personen), zijn de volgende bepalingen van dit artikel van toepassing. Voor de toepassing 
van dit artikel worden onder "Huurder" mede verstaan de directeuren, aandeelhouders en andere 
functionarissen van de rechtspersoon. 

23.2 BNPP LS kan informatie over Huurder die aan haar in verband met de Huurovereenkomst is of zal 
worden verstrekt, gebruiken en verwerken voor (i) de beoordeling door BNPP LS of zij de 
Huurovereenkomst zal aangaan en BNPP LS's beoordeling omtrent andere huur of kredietaanvragen 
door Huurder, (ii) fraudepreventie en incasso en (iii) de administratie en uitvoering van de 
Huurovereenkomst, zekerheidsdocumenten en aanverwante overeenkomsten. 

23.3 Ten behoeve van deze doeleinden kan BNPP LS de informatie doorgeven aan of delen met 
groepsmaatschappijen van BNPP LS, verzekeraars, BNPP LS's rechtsopvolgers en incassobureaus. 
Huurder verklaart ermee bekend te zijn en ermee in te stemmen dat BNPP LS de in artikel 23.2 
bedoelde informatie, het bestaan van de Huurovereenkomst en het betalingsverloop daaronder kan 
melden aan het Bureau Krediet Registratie (BKR). 

23.4 Het verwerken van Huurders persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming 
Persoonsgegevens en wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Wet bescherming 
persoonsgegevens. Huurders gegevens worden vertrouwelijk behandeld en worden niet gebruikt 
voor een ander doel dan de in artikel 23.2 en artikel 23.3 genoemde doeleinden. 

23.5 Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op 
natuurlijke personen respectievelijk de directeuren, aandeelhouders of andere functionarissen van 
rechtspersonen die, in het kader van de Huurovereenkomst, aan BNPP LS een garantie of andere 
zekerheid verstrekken of een andere verplichting jegens BNPP LS op zich nemen. 

 
24 Kennisgevingen; adres en naamswijzigingen  
24.1 Een kennisgeving onder de Huurovereenkomst wordt geacht rechtsgeldig te zijn gedaan indien 

afgegeven op, of verzonden per post of per fax naar het bedrijfsadres van de betreffende partij dan 
wel het adres of het faxnummer genoemd in de Huurovereenkomst en wordt geacht te zijn 
ontvangen, indien gedaan per koerier: bij afgifte, indien verzonden bij aangetekende post: twee (2) 
werkdagen na terpostbezorging en indien verzonden per fax: één (1) werkdag na verzending van de 
fax. 

24.2 Huurder moet BNPP LS terstond mededeling te doen van elke naams- of adreswijziging. Voor het 
geval Huurder dit nalaat of geen bekende woon- of vestigingsplaats heeft, kiest Huurder voor alle 
kennisgevingen, betekeningen en aanzeggingen in het kader of ter uitvoering van de 
Huurovereenkomst domicilie ten kantore van BNPP LS. 

 
25 Verkoop en terughuur 
25.1 Indien blijkens de Huurovereenkomst BNPP LS het object koopt en verkrijgt van Huurder en 

vervolgens aan Huurder verhuurt, blijft het bepaalde in de artikelen 3.2 tot en met 3.4, 4.2 tot en met 
4.4 en artikel 14.7 buiten toepassing en wordt het object aan BNPP LS geleverd met inachtneming 
van het bepaalde in artikel 25.2 en de bepalingen van de Huurovereenkomst. 

25.2 Huurder staat er jegens BNPP LS voor in dat op de dag van het aangaan van de Huurovereenkomst 
en de dag van levering van het object aan BNPP LS, Huurder de volle juridische en economische 
eigendom van het object heeft, dat het object vrij is van beslag, recht van terughouding, recht op 
afgifte of levering, eigendomsvoorbehoud, pandrecht en enig ander beperkt recht en niet een 
bestanddeel is van een andere zaak, dat het object juist en genoegzaam is omschreven in de 
Huurovereenkomst of een bijlage daarbij, dat het object in goede staat verkeert, vrij is van gebreken 
of schade die het gebruik belemmeren, ten genoegen van Huurder functioneert en door Huurder 
onvoorwaardelijk is geaccepteerd en dat het onderhoud aan het object regelmatig en tijdig is 
uitgevoerd overeenkomstig de aanwijzingen van de leverancier casu quo fabrikant van het object. 

 
26 Diverse bepalingen 
26.1 De berekening door BNPP LS van elk bedrag dat Huurder uit hoofde van de Huurovereenkomst of 

een andere overeenkomst aan BNPP LS verschuldigd is (daaronder mede begrepen de 
huurtermijnen, de interim en voorfinancieringsvergoedingen en de Beëindigingssom) is, behoudens in 
geval van kennelijke vergissing of bewijs van het tegendeel door Huurder, beslissend en bindend 
voor Huurder. 

26.2 De omstandigheid dat BNPP LS een recht of bevoegdheid onder de Huurovereenkomst of een 
zekerheidsdocument niet of niet onmiddellijk uitoefent, betekent niet dat BNPP LS dit recht of die 
bevoegdheid prijsgeeft. 

26.3 Indien een bepaling van de Huurovereenkomst of een zekerheidsdocument ongeldig of niet 
afdwingbaar is, is deze omstandigheid niet van invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de 
andere bepalingen van de Huurovereenkomst of dat zekerheidsdocument. 

26.4 Een verwijzing in de Huurovereenkomst of een zekerheidsdocument naar een wettelijke bepaling 
houdt mede in een verwijzing naar (i) die bepaling als van tijd tot tijd gewijzigd of opnieuw bij wet 
vastgesteld en (ii) alle uitvoeringsregelingen en voorschriften die op die wettelijke bepaling zijn 
gebaseerd. 

 
27 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
De Voorwaarden en elke Huurovereenkomst zijn opgemaakt naar en worden beheerst door Nederlands 
recht. Partijen komen ten gunste van BNPP LS overeen, dat de bevoegde rechter te Amsterdam in eerste 
aanleg bevoegd is, kennis te nemen van en te beslissen op elk geschil voortvloeiende uit de 
Huurovereenkomst. BNPP LS blijft echter bevoegd, rechtsvorderingen terzake van de Huurovereenkomst 
tegen Huurder aanhangig te maken bij andere bevoegde rechterlijke instanties. 
 
 
's-Hertogenbosch, 5 november 2013 
 
Deze Algemene Huurvoorwaarden zijn op 5 november 2013 gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te 's-
Hertogenbosch onder nummer 66/2013 


