
Algemene voorwaarden van: 
United Lease, aldus geregistreerd in de Kamer van Koophandel onder nummer 08165023 
Berkstraat 100, 1e verdieping, 7572 CD te Oldenzaal 
Hierna te noemen: United Lease 
 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 
a. United Lease: United Lease, gevestigd te Oldenzaal, intermediair op het gebied van financial lease, 
operational lease en private lease. 
b. Opdrachtgever: de contractspartij van United Lease, zijnde een natuurlijk persoon die handelt in 
de uitoefening van een beroep of bedrijf of een rechtspersoon of personenvennootschap. 
c. Overeenkomst: de contractuele verhouding tussen Opdrachtgever en United Lease, waarmee 
United Lease zich jegens Opdrachtgever heeft verbonden als intermediair op het gebied van lease 
dan wel voor het verlenen van overige diensten.  
d. Advies: wagenparkadvies. Op basis van de wensen van Opdrachtgever maakt United Lease een 
profiel van een leaseauto op. 
e. Koper: een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, dat een bieding heeft uitgebracht welke is 
geaccepteerd door een verkoper. 
e. Partijen: United Lease en Opdrachtgever gezamenlijk. 
 
Artikel 1: Toepasselijkheid 
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die 
betrekking hebben op door United Lease aangeboden diensten, alsmede op alle rechtsverhoudingen 
tussen United Lease en Opdrachtgever, behoudens voor zover wet- of regelgeving de toepassing van 
deze Algemene Voorwaarden uitsluiten of beperken en behoudens wijzigingen in deze Algemene 
Voorwaarden, welke door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd. 
1.2 Indien en voor zover van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden 
schriftelijk wordt afgeweken, blijven de bepalingen waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken, 
onverkort hun gelding behouden. 
1.3 Schriftelijk overeengekomen wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts voor de 
bij die specifieke overeenkomst bepaalde gevallen, tenzij de afwijkingen in een volgende 
overeenkomst schriftelijk worden bevestigd. 
1.4 Opdrachtgever wordt verondersteld deze Algemene Voorwaarden mede te aanvaarden met 
betrekking tot latere aanbiedingen, leveringen en diensten van United Lease, latere door 
Opdrachtgever aan United Lease verstrekte opdrachten en latere tussen United Lease en 
Opdrachtgever gesloten overeenkomsten. 
1.5 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten 
voor de uitvoering waarvan United Lease derden inschakelt. 
1.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig 
zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing. 
 
Artikel 2: Afwijkende bedingen 
2.1 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor 
zover United Lease deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd. Deze 
Algemene Voorwaarden prevaleren ook boven de Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever indien 
United Lease de toepasselijkheid daarvan niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. Een verwijzing door 
Opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings-, of andere voorwaarden wordt door United Lease 
niet aanvaard en uitdrukkelijk van de hand gewezen. 



2.2 United Lease behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Algemene 
Voorwaarden, met name indien zich nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de door United Lease 
gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding geven. 
 
Artikel 3: Dienstverlening United Lease 
3.1 De dienstverlening van United Lease ziet op het geven van lease advies en begeleiding en/of 
aankoopbegeleiding van een voertuig. Op verzoek van Opdrachtgever kan United Lease tevens zorg 
dragen voor de bemiddeling in de verkoop van haar huidige voertuig. 
3.2 United Lease is nimmer partij bij tot stand gekomen overeenkomsten tussen Opdrachtgever en 
de leasemaatschappij of tussen Opdrachtgever en de koper van diens huidige voertuig. 
 
Artikel 4: Aanbieding en overeenkomst  
4.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van United Lease zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn 
voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of 
aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product of de dienst waarop de 
offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 
4.2 Online aanbiedingen op de website, facebook,  linkedin ect. zijn altijd onder voorbehoud van 
druk- en typefouten. Alle genoemde prijzen zijn indicatief en kunnen afwijken van daadwerkelijke 
leaseprijzen en geschiedt onder de voorwaarde ‘zolang de voorraad strekt’. 
4.3 United Lease kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever 
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een 
kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan een offerte welke gebaseerd is op de door 
Opdrachtgever onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.  
4.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
4.5 Opdrachtgever dient de informatie uit de aanbiedingsdocumenten vertrouwelijk te behandelen 
en mag deze niet voor eigen gebruik of gebruik door derden aanwenden of aan derden bekend 
maken.  
4.6 Een overeenkomst komt slechts tot stand nadat United Lease een opdracht schriftelijk heeft 
aanvaard door middel van een daarop betrekking hebbende opdrachtbevestiging. 

Artikel 5: Tarieven, honorarium en recht van reclamatie 
5.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium 
overeenkomen. 
5.2 Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal dit worden vastgesteld op grond van de 
werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van 
United Lease, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 
5.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en/of offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen 
van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, 
daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. De 
gehanteerde prijzen worden periodiek (in beginsel per 1 januari en/of 1 juli) herzien aan de hand van 
loon- en prijsontwikkelingen. 
5.4 United Lease is gerechtigd het honorarium of uurtarief te verhogen, wanneer tijdens de 
uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte 
hoeveelheid werk in praktijk anders is dan geschat. United Lease zal Opdrachtgever tijdig in kennis 
stellen van deze verhoging. 
5.5 Reclamaties betreffende enige nota moeten binnen 8 (acht) kalenderdagen na de factuurdatum 
schriftelijk zijn ingediend. Na deze periode vervalt het recht van Opdrachtgever om te reclameren. 
De bewijslast van de tijdige indiening van de reclamatie rust op Opdrachtgever. Indien een klacht 



wordt ingediend kan Opdrachtgever geen beroep doen op opschorting van de betalingsverplichting 
of op verrekening. 
 
Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst  
6.1 United Lease zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen 
van goed vakmanschap uitvoeren en Opdrachtgever periodiek op de hoogte houden van de 
voortgang. United Lease zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren en zorgvuldig te 
verrichten, alsmede de belangen van Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven 
naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat. United Lease kan echter niet garanderen dat met 
de werkzaamheden steeds het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.  De 
Opdrachtgever kan zich er niet op beroepen dat zich na het sluiten van een overeenkomst een voor 
de Opdrachtgever geschikter aanbod voordoet, ook al kon dat aanbod bij United Lease bekend zijn 
bij de uitvoering de dienstverlening. 
6.2 De door United Lease aangegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht zal steeds 
indicatief zijn, zodat aan overschrijding van die termijn Opdrachtgever noch het recht kan ontlenen 
de overeenkomst te ontbinden, noch het recht kan ontlenen schadevergoeding te eisen, tenzij 
uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is. 
6.3 Indien voor de uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is dat Opdrachtgever zijn 
medewerking verleent, zal hij steeds tijdig en schriftelijk al de noodzakelijke gegevens of inlichtingen 
verschaffen welke door United Lease wordt verzocht. 
6.4 De door United Lease uit te voeren werkzaamheden zullen zijn gebaseerd op de door 
Opdrachtgever op het moment van ondertekenen van de opdracht, respectievelijk bij het geven van 
de opdracht verstrekte schriftelijke dan wel mondelinge informatie. Opdrachtgever kan geen rechten 
ontlenen aan adviezen van United Lease welke geen betrekking hebben op de verstrekte opdracht. 
6.5 United Lease is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat United Lease is uit 
gegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze 
onjuistheid of onvolledigheid voor United Lease kenbaar behoorde te zijn. 
6.6 De uitvoering van de door Opdrachtgever verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve 
van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten 
ontlenen. 
6.7 Opdrachtgever stemt ermee in dat United Lease de opdracht onder haar verantwoordelijkheid zal 
laten uitvoeren zonodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is 
hierbij uitgesloten. 
6.8 In het kader van de dienstverlening door United Lease verschaft United Lease aan Opdrachtgever 
een aanbod van één of meerdere leasemaatschappijen. Indien Opdrachtgever een passend aanbod 
van een leasemaatschappij aanvaardt, is United Lease nimmer partij bij de tot stand gekomen 
overeenkomsten tussen Opdrachtgever en de leasemaatschappij. Indien Opdrachtgever een 
overeenkomst sluit met een leasemaatschappij, geschiedt dit voor eigen rekening en risico van 
Opdrachtgever. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat hij zich bij het sluiten van de 
leaseovereenkomst verbindt tot de voorwaarden van de betreffende leasemaatschappij.  
6.9 Indien United Lease opdracht heeft gekregen om te bemiddelen bij de verkoop van het huidige 
voertuig van Opdrachtgever en Opdrachtgever een passende verkoopprijs van een koper aanvaardt, 
wordt de koopovereenkomst gesloten tussen Opdrachtgever en koper, United Lease is nimmer partij 
bij de tot stand gekomen koopovereenkomst.  
6.10 Opdrachtgever vrijwaart United Lease van al haar aanspraken op de leasemaatschappij, evenals 
van alle aanspraken van de leasemaatschappij op Opdrachtgever. Bij verkoopbemiddeling van het 
huidige voertuig van Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtgever United Lease voor eventuele 



aanspraken van de koper, die in verband met de uitvoering van de koopovereenkomst schade lijden 
en welke aan Opdrachtgever toerekenbaar is. 
6.11 Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen uit het aanbod van een leasemaatschappij 
exclusief BTW. 
 
Artikel 7: Annulering van de overeenkomst  
7.1 Indien een door United lease met Opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt ontbonden op 
verzoek van Opdrachtgever of als gevolg van een aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaak, is 
United Lease gerechtigd van Opdrachtgever een schadevergoeding te vorderen, die minimaal 50% 
van de vaste vergoeding exclusief BTW bedraagt. 
 
Artikel 8: Geheimhouding en privacy  
8.1 United Lease en Opdrachtgever verplichten zich jegens elkaar om alle informatie geheim te 
houden, welke hen uit hoofde van de met elkaar gesloten overeenkomst bekend is of zal worden en 
waarvan bekend is of redelijkerwijs bekend kan zijn, dat deze informatie vertrouwelijk is.  
8.2 Alle persoonsgegevens die door Opdrachtgever aan United Lease worden verstrekt, zullen door 
United Lease niet worden gebruikt voor of worden verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan 
ten behoeve van de uitvoering van de te verrichten contractuele werkzaamheden of door haar aan 
Opdrachtgever te verzenden informatieve brieven e.d.  
8.3 United Lease behoudt het recht om informatie aan openbare instanties te verschaffen, gebaseerd 
op een wettelijke of een door een rechterlijke instantie opgelegde verplichting. 
 
Artikel 9: Overmacht 
9.1 United Lease is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever 
indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, 
en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar 
rekening komt. 
9.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in 
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-
voorzien, waarop United Lease geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor United Lease niet in 
staat is haar verplichtingen na te komen. United Lease heeft ook het recht zich op overmacht te 
beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, 
intreedt nadat United Lease haar verbintenis had moeten nakomen. 
9.3 United Lease kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der 
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade 
aan de andere partij. 
9.4 Voorzover United Lease ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de 
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het 
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is United Lease 
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. 
Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke 
overeenkomst. 
 
Artikel 10: Aansprakelijkheid 
10.1 United Lease is voor niet, onjuiste of gedeeltelijk onjuiste uitvoering van de opdracht slechts 
aansprakelijk indien en voor zover zulks het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove 
onachtzaamheid van United Lease. 



10.2 United Lease is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, 
winstderving, schade aan het imago, of schade veroorzaakt door hulppersonen en/of derden die 
United Lease bij de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld. 
10.3 Bij gebreken in de uitvoering zijdens United Lease wordt geen enkele aansprakelijkheid 
aanvaard voor de gebreken die ontstaan zijn door schuld of toedoen van Opdrachtgever of derden 
waarvoor deze verantwoordelijk is of waarvan Opdrachtgever zich bedient. 
10.4 United Lease aanvaardt ten opzichte van Opdrachtgever of derden geen enkele 
aansprakelijkheid voor de aan haar door of zijdens Opdrachtgever verstrekte teksten, afbeeldingen 
of andere gegevens c.q. onrechtmatig gebruik daarvan door Opdrachtgever. 
10.5 Partijen sluiten nadrukkelijk de aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door storingen in de 
elektronische dienstverleningen van United Lease en van derden, zoals providers, 
netwerkexploitanten of andere telecommunicatienetten uit. Zulks geldt evenzeer indien dit slechts 
tot een vertraging in de uitvoering van de opdracht heeft geleid. 
10.6 Indien er - met inachtneming van de vorige leden - voor United Lease op enig moment toch 
aansprakelijkheid ontstaat voor schade die Opdrachtgever heeft geleden door een toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit deze overeenkomst door United Lease, is 
deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot maximaal de factuurwaarde van dat specifieke 
gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
10.7 Schade waarvoor United Lease op grond van het vorige lid aansprakelijk is, komt slechts voor 
vergoeding in aanmerking, indien Opdrachtgever deze binnen veertien (14) dagen na het ontstaan 
daarvan ter kennis heeft gebracht van United Lease, tenzij Opdrachtgever aannemelijk kan maken 
dat zij deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden. 
10.8 Opdrachtgever vrijwaart United Lease ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking 
tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst. 
10.9 United Lease aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade doordat door of vanwege 
United Lease geleverde zaken worden gebruikt op een andere wijze dan tussen partijen is 
overeengekomen. 
10.10 Eventueel door United Lease verstrekt advies wordt naar beste kennis van zaken gegeven. 
Verstrekt advies ontheft Opdrachtgever niet van de verplichting eigen onderzoek te verrichten naar 
de geschiktheid van de te verrichten diensten voor het beoogde doel. 
10.11 United Lease is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekt advies op basis van 
geldende (fiscale) wet- en regelgeving. Opdrachtgever dient het advies hierop zelf door eigen in te 
schakelen experts te laten toetsen. 
10.12 United Lease aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het geheel of gedeeltelijk verloren 
gaan van content en/of data. 
 
Artikel 11: Klachten 
11.1 Iedere klacht met betrekking tot de uitvoering of het nalaten van de uitvoering van enige 
opdracht dient door Opdrachtgever bij United Lease schriftelijk te zijn ingediend binnen acht (8) 
dagen na de verschijning en/of openbaarmaking, op verval van iedere aanspraak. 
11.2 United Lease zal zich inspannen om, een overeenstemming met artikel 11.1 ingediende klacht, 
zo goed mogelijk af te handelen. 
11.3 Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van Opdrachtgever onverlet. 
 
Artikel 12: Betalingsvoorwaarden en incassokosten 
12.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door United 
Lease aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door United 
Lease aangegeven. United Lease is gerechtigd om periodiek te factureren. 



12.2 Bezwaren tegen de hoogte van facturen schorten de betalingsverplichting niet op. 
12.3 Na het verstrijken van deze betalingstermijn van veertien (14) dagen na de factuurdatum, is 
Opdrachtgever zonder dat verdere sommatie of ingebrekestelling nodig is in gebreke dan wel in 
verzuim. Opdrachtgever is vanaf het moment dat de betalingstermijn is verstreken tot het moment 
van algehele betaling over het opeisbare bedrag een rente van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke 
rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, verschuldigd. 
12.4 Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van (één van) zijn 
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten (inclusief incassokosten) ter verkrijging van 
voldoening buiten en in rechte voor rekening van Opdrachtgever. Indien de opdrachtgever 
consument is, worden incassokosten in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor 
Buitengerechtelijke Incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 BW. De tarieven zijn als 
volgt:  
Minimumtarief € 40,00 
15% over eerste € 2.500,00 
10% over volgende € 2.500,00 
5% over volgende € 5.000,00 
1% over de volgende € 190.000,00 
0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,- 
Indien de opdrachtgever een rechtspersoon is, wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke 
incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00.  
12.5 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel United 
Lease daartoe aanleiding geeft, is United Lease gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze 
onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door United Lease te bepalen vorm. Indien 
Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is United Lease gerechtigd, onverminderd 
zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al 
hetgeen Opdrachtgever aan United Lease uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar. 
12.6 Indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, aan Opdrachtgever surséance van 
betaling is verleend, alsmede in geval van ontbinding en liquidatie van Opdrachtgever, of indien 
conservatoir of executoriaal beslag op roerende en/of onroerende zaken van Opdrachtgever is 
gelegd, zullen alle door de Opdrachtgever aan United Lease verschuldigde bedragen geheel en 
onmiddellijk opeisbaar zijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is. 
12.7 United Lease heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de 
eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en 
tenslotte in mindering van de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld 
Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. United Lease kan volledige 
aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente 
en incassokosten worden voldaan. 
12.8 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zich op wat voor grond dan ook op verrekening te 
beroepen. Indien de Opdrachtgever meent aanspraken terzake de overeenkomst met United Lease 
te kunnen doen gelden, ontheft dat hem niet van zijn verplichting tot betaling op de 
overeengekomen wijze en is hij niet gerechtigd tot opschorting van zijn betalingsverplichting. 
 
Artikel 13: Slotbepalingen 
13.1 Geen der Partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen 
zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij. 
13.2 Wijzigingen en aanvullingen op de overeenkomst tussen United Lease en Opdrachtgever zijn 
slechts geldig indien tussen partijen schriftelijk overeengekomen. 



13.3 Niettegenstaande artikel 13.2, heeft United Lease het recht om deze Algemene Voorwaarden 
eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. 
Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in 
werking dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum wordt 
aangegeven. 
13.4 Indien een bepaling van de overeenkomst of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast 
dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. In dat geval heeft United Lease het recht om 
daarvoor in de plaats te stellen een - voor Opdrachtgever niet onredelijk bezwarende - bepaling die 
de nietige zo dicht mogelijk benadert. 
13.5 In het geval deze Algemene Voorwaarden en de opdrachtbevestiging of de schriftelijke 
overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging of de 
schriftelijke overeenkomst opgenomen bepalingen. 
13.6 De titels boven de artikelen zijn aangebracht voor het gemak van de lezer. Hieraan kunnen geen 
rechten worden ontleend. 
13.7 De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven de al dan niet 
beëdigde vertalingen daarvan. 
 
Artikel 14: Toepasselijk recht en forumkeuze 
14.1 Alle overeenkomsten tussen partijen en verbintenissen die daaruit voortvloeien of daarmee 
verband houden, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. 
14.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en 
verbintenissen bedoeld in het vorige lid en welke niet tot de competentie van de kantonrechter 
behoren, zullen in eerste aanleg aanhangig gemaakt worden bij de Rechtbank Overijssel. Niettemin 
heeft United Lease het recht om geschillen aan de bevoegde rechter van de woonplaats van 
Opdrachtgever voor te leggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


