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Algemene zaken
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3.
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Koopjeleaseaf is een onafhankelijk online platform voor de aan- en verkoop van leaseauto's, na de voortijdige beëindiging van
leasecontracten.
Koopjeleaseaf biedt de volgende diensten aan.
•
Ondersteuning bij de voortijdige beëindiging van een leasecontract.
•
Aan- en verkoop van voormalige leaseauto's, inclusief taxatie en transport.
Andere diensten kunnen in overleg worden afgenomen.
De diensten van Koopjeleaseaf worden aangeboden via een online platform. Het platform is ontworpen door en eigendom van
Koopjeleaseaf. Het platform is bedoeld om een inschatting te geven van de handelswaarde van een leaseauto.
De diensten van Koopjeleaseaf zijn alleen gericht op leaseauto's waarvoor aftrek van BTW is genoten (hierna: Voertuig).
De klant van Koopjeleaseaf moet partij zijn bij het leasecontract dat is aangegaan met een leasemaatschappij. Een berijder van het
Voertuig kan alleen optreden namens de klant als er sprake is van rechtsgeldige vertegenwoordiging.

Toepassing
1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Koopjeleaseaf. Elke afwijking moet uitdrukkelijk en schriftelijk worden
vastgelegd.
2. Algemene (inkoop)voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk afgewezen.

Informatie
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De klant kan vrijblijvend een inschatting opvragen van de handelswaarde van het Voertuig via het platform. De klant moet hiervoor alle
benodigde gegevens en/of documenten tijdig aanleveren (hierna: Gegevens).
De klant moet eerst de volgende informatie opvragen bij de leasemaatschappij.
a. Het bedrag waarvoor het leasecontract voortijdig kan worden beëindigd en waarvoor het Voertuig kan worden ingeleverd (alleen de
afkoopsom).
b. Het bedrag waarvoor het Voertuig kan worden gekocht van de leasemaatschappij (overnameprijs inclusief de afkoopsom van het
leasecontract).
Koopjeleaseaf kan de bevoegdheid van de klant om over de Gegevens te beschikken niet controleren. De klant zal alleen Gegevens
doorsturen en/of informatie opvragen als de klant daartoe bevoegd is.
Koopjeleaseaf zal de Gegevens die door de klant worden aangeleverd niet controleren op juistheid of op volledigheid. Het is de
verantwoordelijkheid van de klant om alle, juiste Gegevens aan te leveren.
De Gegevens worden door Koopjeleaseaf doorgestuurd aan een derde partij. De Gegevens zijn nodig voor het doen van een aanbod door
Koopjeleaseaf. De klant is hiermee bekend en akkoord.
Persoonsgegevens van de klant worden alleen doorgestuurd aan derden, als dat wettelijk is verplicht of met toestemming.
Koopjeleaseaf heeft in een privacy verklaring vastgelegd hoe wordt omgegaan met aangeleverde (persoons)gegevens. Deze privacy
verklaring is onlosmakelijk verbonden met deze algemene voorwaarden. De klant moet de toepassing van privacy verklaring apart
accepteren bij gebruik van het platform.

Aanbod
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Koopjeleaseaf zal op verzoek van de klant een vrijblijvend aanbod doen. Dit zal schriftelijk gebeuren, op basis van de Gegevens die zijn
aangeleverd.
Het aanbod van Koopjeleaseaf is een inschatting van de handelswaarde van het Voertuig. Dit is inclusief het bedrag waarvoor
Koopjeleaseaf de diensten zal verrichten.
De handelswaarde kan verkeerd worden ingeschat. Bijvoorbeeld door niet zichtbare schade, of door andere omstandigheden die niet
eerder bekend waren. Het aanbod van Koopjeleaseaf is dan ook voorlopig, totdat de definitieve handelswaarde is vastgesteld.
De handelswaarde wordt pas definitief als de staat van het Voertuig door een derde partij is geïnspecteerd (hierna: Schouwing). De klant
kan geen rechten ontlenen aan een aanbod, dat niet is gebaseerd op een Schouwing.
Koopjeleaseaf zal schriftelijk een nieuw aanbod doen, als de definitieve handelswaarde afwijkt van de inschatting. Een aanbod kan ook
worden gewijzigd als de Gegevens onvolledig, niet of te laat worden aangeleverd. Het aanbod kan dan ook helemaal komen te vervallen.
Koopjeleaseaf zal dit zo snel mogelijk melden.
Een aanbod van Koopjeleaseaf is beperkt geldig. De duur is afhankelijk van alle betrokken partijen. Koopjeleaseaf zal de duur steeds
schriftelijk melden, als dat mogelijk is.
De klant kan mondeling of schriftelijk akkoord gaan met een aanbod van Koopjeleaseaf. Koopjeleaseaf zal een mondeling akkoord
schriftelijk aan de klant bevestigen. De klant zal zorgen voor een rechtsgeldig akkoord op het aanbod van Koopjeleaseaf.
De klant en Koopjeleaseaf gaan een overeenkomst aan door het akkoord van de klant. Hierin worden de afspraken met de klant verder
beschreven.

Overeenkomst
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De overeenkomst beschrijft de afspraken over de aan- en verkoop door Koopjeleaseaf van het Voertuig. De overeenkomst wordt opgesteld
door Koopjeleaseaf en schriftelijk aangegaan.
Koopjeleaseaf heeft alleen een inspanningsverplichting op basis van de overeenkomst met de klant. De overeenkomst leidt niet tot
aanneming van werk door Koopjeleaseaf.
Koopjeleaseaf is afhankelijk van de leasemaatschappij en de derde partij bij de overname van het Voertuig. De leasemaatschappij of de
derde partij kan besluiten het Voertuig niet over te (laten) nemen. De klant erkent en aanvaard deze mogelijkheid. De overeenkomst zal
dan van rechtswege eindigen.
De klant kan een termijn afspreken waarin de diensten moeten worden geleverd. Koopjeleaseaf moet die termijn schriftelijk accepteren.
Een overeenkomst heeft altijd voorrang boven deze voorwaarden, als er sprake is van verschillen.
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Schouwing en transport
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De klant zal meewerken aan een Schouwing van het Voertuig. Er kunnen kosten in rekening worden gebracht bij de klant voor de
Schouwing. De hoogte van die kosten wordt vastgelegd in de overeenkomst.
De Schouwing zal plaatsvinden op een locatie die door de klant wordt bepaald. De klant zal het Voertuig minimaal drie werkdagen
beschikbaar houden voor transport.
De kosten voor Schouwing en transport kunnen worden doorbelast aan de klant. Dit gebeurt in ieder geval als de staat van het Voertuig
sterk afwijkt van de opgave. Het gebeurt ook bij het niet nakomen van een afspraak voor Schouwing of transport.
De Schouwing moet leiden tot het vaststellen van een definitieve handelswaarde van het Voertuig.
De definitieve handelswaarde kan sterk afwijken van de inschatting, door onvoorziene omstandigheden. De overeenkomst wordt van
rechtswege ontbonden, als geen reële of definitieve handelswaarde kan worden vastgesteld. De enkele mededeling van Koopjeleaseaf is
hiervoor voldoende.

Overname en levering
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De klant zal de overnameprijs van de leasemaatschappij tijdig en volledig betalen aan de leasemaatschappij. Dit zal gebeuren onder de
voorwaarden van de leasemaatschappij.
De kosten van voortijdige beëindiging van het leasecontract zijn voor rekening van de klant. Deze zijn geen onderdeel van de overname
van het Voertuigdoor Koopjeleaseaf.
Het Voertuig zal door de klant worden geleverd aan Koopjeleaseaf, zodra deze is vrijgegeven door de leasemaatschappij. Koopjeleaseaf
zal daarna zorgdragen voor transport.
De klant zal alle documenten die behoren bij het Voertuig overhandigen aan Koopjeleaseaf. Dit zijn in ieder geval het overschrijvingsbewijs
en de vrijwaring. Eventuele schade en/of kosten bij verlies van deze documenten zijn voor rekening en risico van de klant.

Het tarief en de betalingsafspraken
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Koopjeleaseaf zal de definitieve handelswaarde betalen aan de klant, verminderd met het bedrag voor de diensten van Koopjeleaseaf.
Betaling zal plaatsvinden nadat het Voertuig aan Koopjeleaseaf is geleverd, met alle bijbehorende documenten. De klant zal het Voertuig
vrij van financiering en andere lasten leveren aan Koopjeleaseaf.
Het totaalbedrag kan door Koopjeleaseaf worden overgemaakt aan een onafhankelijke derde partij, op verzoek van de klant. De
onafhankelijke derde partij zal het totaalbedrag dan voor de klant reserveren op een derdenrekening. Koopjeleaseaf heeft geen toegang
tot die rekening.
Het bedrag wordt betaald aan de klant als alle documenten van het Voertuigzijn ontvangen door Koopjeleaseaf.
Alle bedragen zijn exclusief BTW, behalve als iets anders wordt vermeld.

Aansprakelijkheid
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Koopjeleaseaf is alleen aansprakelijk bij het aantoonbaar en toerekenbaar niet nakomen van de overeenkomst met de klant. De klant
moet dan schade aantonen. Alleen direct geleden schade kan worden vergoed. Alle vormen van gevolgschade en/of indirecte schade zijn
uitgesloten.
De klant zal het niet nakomen door Koopjeleaseaf en/of mogelijke schade schriftelijk melden. Dit moet binnen een redelijke termijn.
Koopjeleaseaf kan dan alsnog nakomen en/of schade proberen te herstellen.
De aansprakelijkheid van Koopjeleaseaf is beperkt tot het bedrag dat voor de diensten is betaald. De aansprakelijkheid van Koopjeleaseaf
is nooit hoger dan het maximum bedrag van de aansprakelijkheidsverzekering van Koopjeleaseaf.
Koopjeleaseaf is niet aansprakelijk voor derden. Dit geldt ongeacht of deze direct of indirect zijn betrokken bij diensten. Derden zijn
bijvoorbeeld (online) autohandelaren, maar ook transporteurs en leasemaatschappijen.
De klant zal Koopjeleaseaf vrijwaren voor alle vorderingen van derden. Dit zijn in ieder geval verzoeken tot vergoeding van schade, kosten
en niet behaalde winst. Dit geldt ook voor boetes en bekeuringen, ontstaan voor de levering aan Koopjeleaseaf en/of door Koopjeleaseaf
ingeschakelde derden.
Alle vorderingen en verweren zullen verjaren na 1 jaar, in afwijking van wettelijke verjaringstermijnen.

Overmacht
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Koopjeleaseaf volgt de wettelijke definitie van overmacht. Koopjeleaseaf kan verplichtingen opschorten bij overmacht.
Overmacht die langer duurt dan een maand kan leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Koopjeleaseaf en de klant hebben dan geen
plicht tot schadevergoeding.

Beëindiging en ontbinding
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Koopjeleaseaf kan een overeenkomst altijd beëindigen, met opgave van redenen.
De klant kan een overeenkomst alleen beëindigen in overleg met en na toestemming van Koopjeleaseaf. Daaraan zijn kosten verbonden,
die de klant naar redelijkheid zal moeten vergoeden.
Koopjeleaseaf of de klant kunnen een overeenkomst ontbinden als deze niet meer kan worden nagekomen. Dit geldt in ieder geval bij
faillissement, surseance van betaling, beslaglegging of het staken van de onderneming. Vorderingen op de klant zijn dan meteen
opeisbaar.
Ontbinding van een overeenkomst leidt in principe niet tot het ongedaan maken van geleverde diensten. De klant blijft een redelijk
gedeelte van het totaalbedrag verschuldigd. Hiernaast is de klant de redelijke kosten verschuldigd, die Koopjeleaseaf heeft gemaakt.

Geheimhouding
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De manier waarop wordt omgegaan met vertrouwelijke informatie is beschreven in de privacy verklaring van Koopjeleaseaf.
Koopjeleaseaf kan vertrouwelijke informatie altijd gebruiken in een gerechtelijke procedure.

Intellectuele eigendom
1

Koopjeleaseaf heeft specifieke producten laten ontwikkelen voor de diensten, waaronder websites en onderliggende programmatuur. Alle
rechten hierop zijn eigendom van Koopjeleaseaf.
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Diverse bepalingen
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Elektronische handelingen worden hetzelfde behandeld als schriftelijke handelingen.
Koopjeleaseaf en klant zullen steeds proberen om een geschil in overleg op te lossen.
Het Nederlandse recht is van toepassing.
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