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Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de opdrachtgever producten, digitale inhoud en/of
diensten verwerft in verband met een overeenkomst of overeenkomst op afstand en deze zaken,
digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op
basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
3. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten
en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
4. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de
opdrachtgever of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te
slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is
afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de
opgeslagen informatie mogelijk maakt;
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de opdrachtgever om binnen de bedenktijd af te zien van
de overeenkomst op afstand;
6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) (digitale) inhoud en/of
diensten en/of (digitale) inhoud en/of diensten op afstand aan opdrachtgever aanbiedt; of hierna
genoemd LeaseSwap.
7. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft
gegeven tot het verrichten van werkzaamheden of het leveren van producten;
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de opdrachtgever
wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten,
digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of
mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9. Overeenkomst: een overeenkomst die tussen ondernemer en opdrachtgever wordt gesloten
10. Posting (plaatsing): Een publicatie op de website LeaseSwap.nl op grond van door opdrachtgever
verstrekte gegevens terzake een voor overname aangeboden leasecontract
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
LeaseSwap
Boerhaavelaan 40
2713HX ZOETERMEER
KvK nummer: 78739861
BTW ID: NL861514026B01
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Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot
stand gekomen overeenkomst en/of overeenkomst op afstand tussen ondernemer en
opdrachtgever.
2. Voordat de overeenkomst en/of overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze
algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet
mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze
de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de
opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid
en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden
langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze
dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst
op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs
elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs
elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de opdrachtgever zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen
op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. Indien enige bepaling van de onderhavige voorwaarden in rechte nietig wordt verklaard of wordt
vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven.
LeaseSwap en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk
het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling in acht worden genomen. Indien
een bepaling nietig wordt verklaard dan wel wordt vernietigd dan dient de overeenkomst te worden
uitgelegd tegen de achtergrond van de bedoeling van partijen bij het aangaan van de betreffende
nietige dan wel vernietigde bepaling.
6. Alle aanbiedingen door LeaseSwap zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk
anders is aangegeven.
7. Door de mondelinge- of schriftelijke opdracht tot een posting accepteert de opdrachtgever de
onderhavige voorwaarden met uitsluiting van toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van
opdrachtgever.
8. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 4 – Aanbod en positie
1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
2. De opdrachtgever erkent dat LeaseSwap de website LeaseSwap.nl slechts ter beschikking stelt aan
opdrachtgevers en in de postings geïnteresseerde derden, dat LeaseSwap op generlei wijze
betrokken is bij de transactie tussen opdrachtgever en derden, en dat LeaseSwap als passieve
online doorgever van informatie fungeert.
3. LeaseSwap is niet gehouden tot het verifiëren van of het houden van controle op de aangeboden
objecten, de getrouwheid of nauwkeurigheid van de posting, de bevoegdheid van de opdrachtgever
om aangeboden objecten daadwerkelijk te mogen overdragen, noch de bevoegdheid van een
overnamekandidaat om aangeboden objecten daadwerkelijk te mogen overnemen.
4. De opdrachtgever erkent dat LeaseSwap niet aansprakelijk is voor het al dan niet tot stand komen
van een transactie, noch voor de afwikkeling daarvan of voor de ter effectuering van de overdracht
gehanteerde betalingswijzen.
5. De opdrachtgever erkent dat LeaseSwap het recht heeft de aangeleverde postings te bewerken
en/of in te korten, teneinde te bewerkstelligen dat de postings voldoen aan de daaraan gestelde
(technische) eisen van LeaseSwap. Controle op juistheid van de gegevens vindt niet plaats.
6. De opdrachtgever erkent dat LeaseSwap het recht heeft om naar eigen redelijk inzicht door
opdrachtgever opgegeven teksten, afbeeldingen en andere gegevens geheel of gedeeltelijk voor
plaatsing te weigeren.
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7. De opdrachtgever erkent dat LeaseSwap het recht heeft een posting van LeaseSwap.nl te
verwijderen indien opdrachtgevers of derden misbruik maken van LeaseSwap.nl, er sprake is van
onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan.
8. De opdrachtgever aanvaardt dat LeaseSwap niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige
schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van het door hem of derden niet kunnen krijgen van
toegang tot LeaseSwap.nl, of als gevolg van storingen, fouten in software, onvolledige of onjuiste
overdracht van informatie en/of enige tekortkoming van LeaseSwap in de uitvoering van deze
overeenkomst, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van LeaseSwap.
9. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de verstrekte gegevens alsmede dat de wijze waarop
LeaseSwap van deze gegevens gebruik maakt op geen enkele wijze inbreuk maakt op rechten van
derden.
10. LeaseSwap wordt volledig rechthebbende en/of eigenaar van de aangeleverde gegevens,
informatiedragers en de posting en behoudt zich het recht de voor de inhoud buiten LeaseSwap.nl
te publiceren.
Artikel 5 – Betaling
1.

2.

3.

4.

Na opdrachtverstrekking vindt facturering ingevolge de opdrachtverstrekking plaats. Posting vindt
plaats nadat betaling van het gefactureerde bedrag heeft plaatsgevonden. Bij gebreke van tijdige
betaling is de opdrachtgever in verzuim, zulks zonder dat ingebrekestelling door LeaseSwap is
vereist.
Alle facturen zullen door opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde
betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen dertig dagen na
factuurdatum betalen.
Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt,
zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de
wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de
vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval opdrachtgever
naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding
van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe
deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze
vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15%
van het totale bedrag.
LeaseSwap heeft het recht de onderhavige voorwaarden en/of de toepasselijke prijzen en tarieven
te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt. Ze treden in werking op
de datum van in het bekendmaking doch niet eerder dan zeven werkdagen na de bekendmaking.
Indien de opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door LeaseSwap kenbaar gemaakte
aanpassing van voorwaarden en/of prijzen en tarieven is opdrachtgever gerechtigd binnen zeven
werkdagen na de vorenbedoelde bekendmaking de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen
de in de bekendmaking van LeaseSwap genoemde datum waarop de wijzigingen in werking
zouden treden.

Artikel 6 - Plaatsingsopdrachten door opdrachtgevers ten behoeve van derden
1.

2.

3.

Indien een opdrachtgever een plaatsingsopdracht verstrekt ten behoeve van een derde, dient de
opdrachtgever er voor in te staan dat deze derde instemt met de plaatsing zoals deze met
opdrachtgever is overeengekomen.
Aan LeaseSwap wordt het recht verleend om in geval van een plaatsingsopdracht ten behoeve van
een derde in contact te treden met deze derde, zonder dat zulks enige verplichting daartoe voor
LeaseSwap met zich brengt.
In geval van een plaatsingsopdracht ten behoeve van een derde blijft de opdrachtgever volledig
aansprakelijk jegens LeaseSwap voor de betaling van wat verschuldigd is ingevolge de
opdrachtverstrekking.
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Artikel 7 - Duur en beëindiging van de overeenkomst
1.
2.

3.

Opdrachtgever en LeaseSwap gaan een overeenkomst aan voor de duur zoals door opdrachtgever
bij de plaatsingsopdracht aangegeven.
Opdrachtgever en LeaseSwap kunnen een overeenkomst te allen tijde, zonder opgaaf van reden
en met inachtneming van een opzegtermijn van dertig dagen opzeggen. LeaseSwap zal wegens
opzegging nimmer zijn gehouden tot vergoeding van schade.
Indien LeaseSwap op het moment van de opzegging als hiervoor bedoeld reeds prestaties ter
uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee
samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making of schadevergoeding
zijn, tenzij LeaseSwap ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die LeaseSwap vóór
de opzegging heeft gefactureerd in verband met wat reeds ter uitvoering van de overeenkomst is
verricht, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de opzegging direct
opeisbaar.

Artikel 8 - Uitvoering van de werkzaamheden
1.
2.

3.
4.
5.

6.

LeaseSwap zal zich inspannen haar dienstverlening met zorg te verrichten overeenkomstig de met
opdrachtgever schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken.
Alle door LeaseSwap genoemde (levering)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond
van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan LeaseSwap bekend waren en zij
zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. De enkele overschrijding van een genoemde
(levering)termijn brengt LeaseSwap niet in verzuim. LeaseSwap is niet gebonden aan
(levering)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het
aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien
overschrijding van enige termijn dreigt, zullen LeaseSwap en opdrachtgever zo spoedig mogelijk
in overleg treden.
Alle door LeaseSwap te verwerken gegevens zullen overeenkomstig de door LeaseSwap te stellen
voorwaarden door opdrachtgever dienen te worden aangeleverd.
De opdrachtgever dient tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en
noodzakelijke gegevens of inlichtingen te verschaffen en medewerking te verlenen.
Opdrachtgever staat er voor in dat alle door hem aan LeaseSwap ter uitvoering van de
dienstverlening ter beschikking gestelde gegevens, waaronder tevens dient te worden verstaan
foto’s en instructies, steeds juist en volledig zijn en dat alle aan LeaseSwap verstrekte
informatiedragers voldoen aan de specificaties van LeaseSwap.
Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet
overeenkomstig de afspraken ter beschikking van LeaseSwap staan of indien opdrachtgever op
andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft LeaseSwap in ieder geval het recht tot
opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en het recht om de daardoor ontstane kosten
volgens de gebruikelijke tarieven van LeaseSwap in rekening te brengen.

Artikel 9 - Verplichtingen van de opdrachtgever
1.

2.

3.

Opdrachtgever is gehouden een aangeboden object naar waarheid te presenteren en hiervoor
toestemming hebben van de huidige Leasemaatschappij. Opdrachtgever kan daartoe het
aangeboden object omschrijven en/of gebruik maken van de door LeaseSwap geboden
mogelijkheid een foto toe te voegen. Opdrachtgever is verplicht eventuele aanwijzingen van
LeaseSwap in dit opzicht op te volgen.
De verschillende plaatsingsmogelijkheden en de daarvoor in rekening gebrachte kosten staan
vermeld op de internetsite LeaseSwap.nl. Kosten die de leasemaatschappij eventueel in rekening
brengt aan de Opdrachtgever gaan buiten LeaseSwap om en zijn voor rekening van de
Opdrachtgever.
Opdrachtgever zal LeaseSwap vrijwaren tegen elke rechtsvordering dan wel aanspraak van derden
welke gebaseerd is op de bewering dat door LeaseSwap verleende diensten in de ruimste zin
inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom dan
wel enige andere recht van derden. De opdrachtgever is jegens LeaseSwap gehouden tot
vergoeding van alle kosten (waaronder gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) waartoe
LeaseSwap terzake genoodzaakt wordt.

LeaseSwap, Boerhaavelaan 40, 2713HX ZOETERMEER
KvK nummer: 78739861, BTW ID: NL861514026B01

4

Algemene voorwaarden LeaseSwap

4.

5.

Indien opdrachtgever in of buiten rechte wordt aangesproken terzake inbreuk op rechten van
derden zoals hiervoor bedoeld dan dient opdrachtgever LeaseSwap hieromtrent onverwijld
schriftelijk te informeren.
Tenzij anders is overeengekomen dient opdrachtgever binnen 3 werkdagen na posting eventuele
onvolkomenheden in de posting aan LeaseSwap berichten, bij gebreke waarvan de posting na die
periode zal zijn aanvaard als conform de opdrachtverstrekking. Onvolkomenheden dienen door
opdrachtgever schriftelijk (waaronder mede dient te worden verstaan: per email) aan LeaseSwap
te worden bericht.

Artikel 10 – Telecommunicatie
LeaseSwap correspondeert met opdrachtgevers door middel van e-mail middels het door opdrachtgever
opgegeven e-mail adres. LeaseSwap is niet gehouden zich bij normale gang van zaken van andere
communicatiemiddelen te bedienen.
Artikel 11 - Garantie en aansprakelijkheid
1.

LeaseSwap staat er niet voor in dat de posting foutloos zal worden verleend. Indien LeaseSwap
voor onvolkomenheden uit hoofde van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, zal
LeaseSwap deze naar beste vermogen herstellen.
2. LeaseSwap is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst,
gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade
die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door LeaseSwap.
3. De aansprakelijkheid van Leaseswap is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het
rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de
uitvoering van de overeenkomst. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot
maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Onder directe
schade wordt – onder meer – verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de
oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van ondernemer
aan de overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of
beperking van de schade.
4. Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen geldt als één (1) toerekenbare
tekortkoming.
5. LeaseSwap is niet aansprakelijk voor bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg
is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door opdrachtgever aan
LeaseSwap.
6. Leaseswap heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van
opdrachtgever ongedaan te maken, waarbij opdrachtgever hem alle mogelijke medewerking dient
te verlenen.
7. LeaseSwap is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer
of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt namens
opdrachtgever, LaeseSwap of derden.
8. Opdrachtgever vrijwaart LeaseSwap tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect,
middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de werkzaamheden samenhangen.
9. In het geval van opzet en/of grove schuld aan de zijde van Leaseswap komt aan de uitsluitingen
en of beperkingen van aansprakelijkheid zoals bedoeld in dit artikel geen werking toe.
10. Medewerkers van LeaseSwap zijn niet bevoegd op welke wijze dan ook namens LeaseSwap de
aansprakelijk van LeaseSwap voor de in dit artikel bedoelde schade te erkennen.
11. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien deze daartoe
verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niettoerekenbare tekortkoming van LeaseSwap.
12. Wanneer de overmacht situatie langer dan 30 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om
de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Wat reeds ingevolge de overeenkomst
gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets
verschuldigd zullen zijn.
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Artikel 12 – Herroepingsrecht
1. De opdrachtgever, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kan een
overeenkomst op afstand gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen
ontbinden. LeaseSwap mag de opdrachtgever vragen naar de reden van herroeping, maar deze
niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de opdrachtgever, of een vooraf door de
opdrachtgever aangewezen derde de dienst heeft besteld.
Artikel 13 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de opdrachtgever en kosten daarvan
1. Als de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht in het geval van koop op afstand,
meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op
andere ondubbelzinnige wijze aan LeaseSwap.
2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
opdrachtgever.
3. Als de opdrachtgever gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende
overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
Artikel 14 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als LeaseSwap de melding van herroeping door de opdrachtgever op elektronische wijze mogelijk
maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. LeaseSwap vergoedt alle betalingen van de opdrachtgever onverwijld doch binnen 14 dagen
volgend op de dag waarop de opdrachtgever hem de herroeping meldt.
Artikel 15 - Uitsluiting herroepingsrecht
LeaseSwap heeft de navolgende diensten uitgesloten van het herroepingsrecht:
1. Dienstenovereenkomsten, na aanvang van de uitvoering van de dienst op verzoek van de
opdrachtgever tijdens de bedenktijd.
Artikel 16 - Forum- en rechtskeuze
1.

2.

Ieder geschil dat verband houdt met het gebruik van de diensten van LeaseSwap, ongeacht de
grondslag van de vordering, zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den
Haag.
Op alle offertes van en overeenkomsten met LeaseSwap is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
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Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
Aan:

-

LeaseSwap
Boerhaavelaan 40
2713 HX ZOETERMEER

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

-

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

-

[Naam opdrachtgeveren(en)]

-

[Adres opdrachtgever(en)]

-

[Handtekening opdrachtgever(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.
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