Standaardvoorwaarden leasecontrol & leaseconsul
1. Begripsbepalingen.
a. leasecontrol is de werkmaatschappij, die bemiddelt bij de tot standkoming van
financieringen en leaseovereenkomsten.
b. leaseconsul is de werkmaatschappij, die adviseert bij financieringen en
leaseovereenkomsten.
c. leasecontrol en leaseconsul zijn bij af te sluiten overeenkomsten opdrachtnemer in de zin
van artikel 7: 400 burgerlijk wetboek.
d. Onder de opdrachtgever wordt verstaand de opdrachtgever in de zin van artikel 7:400
burgerlijk wetboek. De opdrachtgever behoeft niet degene te zijn, die partij wordt bij de
financieringsovereenkomst of leaseovereenkomst.
e. Onder financier wordt verstaan degene, die aan de opdrachtgever een financiering verstrekt
of met wie de opdrachtgever een leaseovereenkomst aangaat na bemiddeling van
leasecontrol of advisering door leaseconsul.
f. Onder opzegging wordt verstaan de schriftelijke mededeling van de ene partij aan de andere
partij, dat de overeenkomst wordt beëindigd. Een mondelinge opzegging heeft tussen
partijen geen gevolg.
2. De opdracht.
a. Een opdracht tot bemiddeling komt tot stand door een schriftelijke door beide partijen
ondertekende opdrachtbevestiging.
b. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, kan een opdracht tot bemiddeling ook tot
stand komen door een mondelinge of stilzwijgende opdracht aan leasecontrol, die blijkens
bemiddelingswerkzaamheden door leasecontrol is aanvaard.
c. Een opdracht tot advisering komt tot stand door een schriftelijke door beide partijen
ondertekende opdrachtbevestiging.
d. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, kan een opdracht tot advisering ook tot stand
komen door een mondelinge of stilzwijgende opdracht aan leaseconsul, die blijkens
adviseringswerkzaamheden feitelijk is aanvaard.
3. Vertrouwelijkheid
leasecontrol en leaseconsul zullen geen informatie, omtrent de opdrachtgever, het bedrijf van de
opdrachtgever en de aard, de inhoud en de omvang van de verkregen opdracht aan derden
verstrekken, voor zover dit niet noodzakelijk is, teneinde aan de opdracht te voldoen.
4. 4. Zorgvuldigheid.
a. leasecontrol en leaseconsul zullen bij de werkzaamheden bij iedere opdracht de zorg in acht
nemen, die redelijkerwijze van leasecontrol en leaseconsul kan worden verwacht.
b. leasecontrol en leaseconsul zullen gevolg geven aan tijdig en verantwoorde aanwijzingen
van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.
c. c. Indien leasecontrol of leaseconsul niet bereid is de opdracht volgens de gegeven
aanwijzingen uit te voeren, kan leasecontrol of leaseconsul de overeenkomst beëindigen.
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5. Juistheid informatie
a. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem of namens hem aan
leasecontrol of leaseconsul verstrekte gegevens.
b. Indien de verstrekte gegevens onjuist of gemanipuleerd zijn is de opdrachtgever jegens
leasecontrol of leaseconsul in verzuim.
6. Risico van de opdrachtgever
Indien de opdrachtgever investeringen doet, waarvoor de financiering of leaseovereenkomst is
bedoeld, voordat met de financier een onherroepelijke overeenkomst tot financiering of leasing
tot stand is gekomen, komt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.
7. Substitutie
leasecontrol en leaseconsul hebben het recht de opdracht feitelijk te laten uit voeren of
gedeeltelijk te laten uitvoeren door een met leasecontrol of leaseconsul samenwerkende
organisatie of persoon, tenzij de opdrachtgever hiertegen bezwaar maakt.
8. De prijs en de kosten
a. leasecontrol aanvaardt de opdracht op basis van een provisie, die door de financier aan
leasecontrol wordt verstrekt. De opdrachtgever is aan voor de bemiddeling niets aan
leasecontrol verschuldigd, tenzij anders is afgesproken.
b. De opdrachtgever is aan leaseconsul voor de advisering een honorarium per uur
verschuldigd, waarvan de hoogte in de opdrachtbevestiging wordt vastgesteld. Het
honorarium wordt verhoogd met een redelijke vergoeding voor reiskosten, alle overige
kosten en BTW.
c. Jaarlijks wordt het tarief, dat de opdrachtgever is verschuldigd verhoogd. De nieuwe
tarieven zullen vooraf aan de opdrachtgever bekend gemaakt worden. Indien aan de
opdrachtgever geen mededeling omtrent verhoging van het tarief is gedaan, wordt
d. het tarief niettemin per 1 januari van ieder jaar verhoogd met het CBS-prijsindexcijfer voor
de gezinsconsumptie.
e. Indien de hoogte van het honorarium bij de opdracht niet is vast gesteld, geldt het
honorarium, dat bij een eerdere opdracht aan dezelfde opdrachtgever werd berekend,
verhoogd op de wijze, die in het vorige lid is bepaald.
f. Indien de hoogte van het honorarium bij de opdracht niet is vast gesteld en er is geen sprake
van een eerdere opdracht van de opdrachtgever, wordt het honorarium vast gesteld op de
wijze, die in artikel 7: 405 lid 2 burgerlijk wetboek is bepaald.
g. Indien tussen leasecontrol of leaseconsul met de opdrachtgever een andere wijze van
honorering is afgesproken, geldt deze andere wijze van honorering. Indien een aanneemsom
is afgesproken, is de aanneemsom ook verschuldigd, indien geen financiering of
leaseovereenkomst tot stand komt, tenzij anders is afgesproken.
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9. Betalingstermijnen
a. Declaraties dienen binnen 14 dagen na de datum van verzending te worden betaald, zelfs in
het geval de declaratie door opdrachtgever niet is ontvangen.
b. Voor het bewijs, dat een declaratie is verzonden, is voldoende, dat uit de administratie van
leasecontrol of leaseconsul blijkt, dat de declaratie is verzonden, behoudens tegen bewijs te
leveren door de opdrachtgever.
c. Indien de declaratie niet binnen 14 dagen na de datum van verzending is betaald, is de
opdrachtgever in verzuim. Vanaf de datum van verzuim is de wettelijke rente als bedoeld in
artikel 6: 119 a burgerlijk wetboek over het in rekening gebrachte bedrag verschuldigd.
10. Het einde van de opdracht
a. De opdracht aan leasecontrol eindigt ofwel doordat de overeenkomst, waarvoor de
bemiddeling werd gevraagd, tot stand is gekomen, dan wel doordat de overeenkomst door
één of meer financiers is afgewezen en naar het oordeel van leasecontrol niet aannemelijk
is, dat de overeenkomst wel tot stand zal komen bij een andere financier.
b. De opdrachtgever kan de opdracht aan leasecontrol ook beëindigen door opzegging onder
betaling van alle gemaakte onkosten en een vergoeding op basis van een uurtarief voor de
aan de opdracht reeds bestede tijd, waarbij het tarief wordt vast gesteld op de wijze, die is
bepaald in artikel 7:405 lid 2 B.W.
c. De opdracht aan leaseconsul eindigt doordat de gegeven opdracht is uitgevoerd.
d. De opdracht aan leaseconsul eindigt ook bij opzegging door opdrachtgever.
e. leasecontrol en leaseconsul zijn te allen tijde gerechtigd de opdracht door opzegging te
beëindigen. Indien de opzegging plaatsvindt wegens verzuim aan de zijde van de
opdrachtgever, heeft dit dezelfde gevolgen als een opzegging door de opdrachtgever,
onverminderd het recht op schadevergoeding voor zover hiervoor gronden zijn.
11. Beperking aansprakelijkheid.
a. leasecontrol is niet aansprakelijk voor enige schade, die is ontstaan ten gevolge van
tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voordat de overeenkomst met een
financier tot stand is gekomen, behoudens voor zover er sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid van een bestuurder van leasecontrol. De aansprakelijkheid van leasecontrol
na de totstandkoming van een overeenkomst tussen opdrachtgever en een financier is
beperkt tot het bedrag, dat leasecontrol aan provisie van die financier heeft ontvangen.
b. De aansprakelijkheid van leaseconsul voor enige schade, die is ontstaan ten gevolge van
tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht is beperkt tot het honorarium, dat
opdrachtgever voor die opdracht aan leaseconsul heeft betaald, behoudens voor zover er
sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van een bestuurder van leaseconsul.
12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
a. Op alle overeenkomsten met leasecontrol en leaseconsul is Nederlands recht van toepassing;
b. Bij uitsluiting van iedere andere relatief bevoegde rechter is de bevoegde rechter in de
Rechtbank te Amsterdam bevoegd tot kennisneming van alle geschillen, die voortvloeien uit
een overeenkomst met leasecontrol of leaseconsul.
Pagina 3 van 3

