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1 Definities 

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel 

in enkelvoud als in meervoud, telkens aangeduid met een hoofdletter, 

de volgende betekenis: 

Artikel Een artikel in deze algemene voorwaarden. 

Berijder De natuurlijke persoon die op de 

Leaseovereenkomst staat vermeld als 

vaste berijder van het Leaseobject. 

Boete Een geldelijke sanctie die door een overheid of 

overheidsinstantie aan Polstar Leasing wordt 

opgelegd wegens een overtreding van 

verkeersregels en andere wet- of regelgeving 

of voor een misdrijf, tijdens de 

Gebruiksperiode gepleegd met het 

Leaseobject of een Vervangend Voertuig. 

Cascoschade Schade ontstaan aan of verlies van het 

Leaseobject (inclusief de ruiten 

en banden) door of tijdens: 

i botsing, stoten, omslaan, slippen, van 

de weg raken, brand, ontploffing, 

zelfontbranding of kortsluiting; 

ii diefstal, verduistering, inbraak, 

vandalisme, joyriding of een poging 

daartoe; 

iii botsen met wild, vogels of loslopende 

dieren; 

iv natuurkrachten, waaronder 

blikseminslag, overstroming, hagel en 

storm; of 

v ander plotseling van buiten komend 

onheil. 

Contractduur De in de Leaseovereenkomst 

overeengekomen periode waarin Lessee 

recht heeft op het gebruik van het Leaseobject. 

Gebruiksperiode De periode vanaf het moment waarop Lessee 

het Leaseobject in gebruik neemt tot het 

moment dat Polestar Leasing het Leaseobject 

inneemt op de wijze zoals omschreven in 

Artikel 18 of het moment waarop de 

Leaseovereenkomst eindigt op grond van 

Artikel 17.2 of 17.3. 

Groene kaart Het Internationaal Motorrijtuigen-

verzekeringbewijs 

Inleverhandleiding Het document waarin is beschreven welke 

slijtage- en gebruikssporen bij inname van het 

Leaseobject als ‘gebruikelijke slijtage en 

veroudering’ worden aangemerkt. 

Innamerapport Het document dat bij inname van het 

Leaseobject wordt opgesteld en waarin de 

kilometerstand en de staat van het 

Leaseobject bij inname bindend wordt 

vastgesteld. 

Jaarkilometrage Het verwachte aantal kilometers dat jaarlijks 

met het Leaseobject wordt gereden. 

Leaseobject Het in de Leaseovereenkomst gespecificeerde 

object dat Polestar Leasing aan Lessee in 

gebruik geeft, inclusief de Toebehoren 

Leaseovereenkomst De overeenkomst van operationele lease op 

basis waarvan Polestar Leasing een haar in 

eigendom toebehorend Leaseobject tegen 

betaling van de Leaseprijs aan Lessee in 

gebruik geeft. 

Leaseprijs De in de Leaseovereenkomst overeen-

gekomen maandelijkse leaseprijs. 

Lessee De natuurlijke persoon handelend in de 

uitoefening van zijn bedrijf/beroep of de 

rechtspersoon die met Polestar Leasing een 

Leaseovereenkomst sluit of heeft gesloten. 

Toebehoren Alle bij het Leaseobject behorende zaken en 

documenten die aan Lessee zijn verstrekt, 

zoals de originele sleutels, kenteken-

documenten, Groene Kaart, 

onderhoudsboekjes, in de Leaseovereenkomst 

opgenomen accessoires, codekaarten en 

codes van apparatuur en accessoires 

Meer- c.q. 

Minderkilometers 

Het verschil tussen de werkelijk met het 

Leaseobject en een eventueel Vervangend 

Voertuig gereden kilometers en het Totaal 

Kilometrage. Als de Gebruiksperiode niet gelijk 

is aan de Contractduur, past Polestar Leasing 

voor het vaststellen van het aantal Meer- c.q. 

Minderkilometers, het Totaal Kilometrage aan 

naar rato van de Gebruiksperiode. 

Meer- c.q. 

Minderkilometerprijs 

De prijs per Meer- c.q. Minderkilometer, zoals 

vermeld op de Leaseovereenkomst. 

Meer- c.q. Minder-

kilometervergoeding 

De vergoeding voor Meer- c.q. Minder-

kilometers die door Polestar Leasing wordt 

berekend door de Meer- c.q. Minderkilometers 

te vermenigvuldigen met de Meer- c.q. 

Minderkilometerprijs. 

Polestar Leasing Axus Nederland B.V. handelend onder de 

naam Polestar Leasing. 

Totaal Kilometrage Het verwachte aantal kilometers dat 

gedurende de Contractduur met het 

Leaseobject zal worden gereden. Het Totaal 

Kilometrage wordt berekend op basis van de 

Contractduur en de Jaarkilometrage. 

Vervangend Voertuig Een voertuig dat Polestar Leasing aan Lessee 

ter beschikking stelt ter vervanging van het 

Leaseobject.. 

Verzekerings-

voorwaarden 

Polestar Leasing Verzekeringsvoorwaarden. 

 

2 Algemeen 

I Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 

aanbiedingen, offertes en Leaseovereenkomsten tussen Lessee en 

Polestar Leasing, alsmede op alle daaruit voortvloeiende 

verbintenissen en (rechts)handelingen. De toepasselijkheid van 

inkoop- of andere voorwaarden van Lessee wordt uitdrukkelijk van de 

hand gewezen. 

II Afwijkingen van en aanvullingen op de Leaseovereenkomst zijn 

slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Polestar Leasing en 

Lessee zijn overeengekomen, behoudens het bepaalde in Artikel 2.5. 

III Indien Polestar Leasing één of meer aan haar, op grond van deze 

algemene voorwaarden toekomende rechten niet of niet volledig heeft 
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uitgeoefend, kan Lessee hieraan geen enkel recht ontlenen voor de 

toekomst. 

IV Indien een bepaling of een deel van een bepaling uit deze 

algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige 

bepalingen of het resterende deel van de betreffende bepaling van 

deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. Lessee en 

Polestar Leasing zullen in dat geval in overleg treden met het doel 

nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde 

bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de 

strekking van de nietige dan wel vernietigde bepalingen in acht wordt 

genomen. 

V Polestar Leasing heeft het recht om deze algemene voorwaarden 

eenzijdig te wijzigen. Polestar Leasing is verplicht om voor de 

inwerkingtreding van de wijzigingen Lessee hiervan schriftelijk op de 

hoogte te brengen. 

 

3 Aflevering van het Leaseobject en begin van de Contractduur  

I Een door of namens Polestar Leasing opgegeven afleverdatum 

van het Leaseobject is indicatief. Een dergelijke termijn is niet fataal en 

overschrijding daarvan geeft Lessee niet het recht tot 

schadevergoeding of ontbinding van de Leaseovereenkomst. Polestar 

Leasing heeft het recht om eenzijdig een datum vast te stellen waarna 

het Leaseobject in het betreffende kalenderjaar niet wordt afgeleverd. 

Aflevering zal dan zo spoedig mogelijk in het volgende kalenderjaar 

plaatsvinden. 

II Zodra het Leaseobject gereed is voor aflevering wordt Lessee 

ervan op de hoogte gesteld waar en wanneer Lessee het Leaseobject 

kan afhalen. 

III De Contractduur begint op de dag waarop Lessee het Leaseobject 

in gebruik neemt. In uitzondering hierop geldt dat, in het geval Lessee 

het Leaseobject niet in gebruik neemt, de Contractduur begint vijf (5) 

werkdagen na de dag die door Polestar Leasing aan Lessee is 

kenbaar  gemaakt als dag waarop Lessee het Leaseobject in gebruik 

kan nemen. 

IV Bij aflevering van het Leaseobject tekent Lessee, of de Berijder 

namens Lessee, een ontvangstbewijs. Tenzij uit het ontvangstbewijs 

anders blijkt, geldt dat het Leaseobject bij aflevering in goede staat 

verkeert en beantwoordt aan de Leaseovereenkomst. 

V Indien het Leaseobject niet meer of tijdelijk niet leverbaar is, heeft 

Polestar Leasing het recht om de Leaseovereenkomst te ontbinden 

zonder aan Lessee enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. 

VI De door de fabrikant van het Leaseobject aangebrachte 

wijzigingen in de specificaties van het Leaseobject geven Lessee niet 

het recht om de Leaseovereenkomst te ontbinden of om aflevering van 

het Leaseobject 

 

4 Leaseprijs 

I De Leaseprijs wordt vastgesteld aan de hand van de 

Contractduur, het Jaarkilometrage en de leasecomponenten die zijn 

ingegrepen in de Leaseprijs. In de Leaseovereenkomst is bepaald 

welke van de volgende leasecomponenten zijn inbegrepen in de 

Leaseprijs: 

i Afschrijving 

ii Rente 

iii Administratiekosten 

iv Motorrijtuigenbelasting 

v WAM-verzekering en cascoschaderegeling. 

vi Aanvullende verzekering, zoals omschreven in Artikel 12.1 

vii Pech- en ongevalshulpverlening 

viii Reparatie en onderhoud 

ix Winterbanden 

x Vervangend vervoer 

xi Brandstof- c.q. elektriciteitsvoorschot 

II Alle kosten die niet op grond van de Leaseovereenkomst en 

Artikel 4.1 zijn inbegrepen in de Leaseprijs komen geheel voor 

rekening van Lessee. 

III In de volgende gevallen heeft Polestar Leasing het recht om de 

Leaseprijs aan te passen: 

i Indien voor aanvang van de Contractduur wijzigingen 

optreden in de leasecomponenten die op de Leaseovereenkomst 

van toepassing zijn. In dat geval geldt de aangepaste Leaseprijs 

vanaf de aanvang van de Contractduur. 

ii Indien tijdens de Contractduur blijkt dat er een afwijking is van 

meer dan 10% (tien procent) tussen het Jaarkilometrage en het 

werkelijke gemiddelde jaarkilometrage. In dat geval heeft Polestar 

Leasing het recht om de Leaseprijs aan te passen aan het 

werkelijk gebruik. De aangepaste Leaseprijs geldt met 

terugwerkende kracht vanaf de aanvang van de Contractduur en 

wordt verrekend met reeds in rekening gebrachte Leaseprijzen. In 

het geval het Totaal Kilometrage voor het einde van de 

Contractduur is bereikt, heeft Polestar Leasing tevens het recht 

om de Contractduur te verkorten.  

iii Indien tijdens de Contractduur wet- of regelgeving, 

belastingen of heffingen die van invloed zijn op de kosten voor het 

bezit of gebruik van het Leaseobject of de restwaarde van het 

Leaseobject, wijzigen of worden ingevoerd. In het geval van 

gewijzigde kosten in verband met het bezit of gebruik van het 

Leaseobject, geldt de aangepaste Leaseprijs vanaf het moment 

van de wijziging. In het geval van een gewijzigde restwaarde geldt 

de aangepaste Leaseprijs met terugwerkende kracht vanaf de 

aanvang van de Contractduur en wordt deze verrekend met reeds 

in rekening gebrachte Leaseprijzen. 

iv Indien tijdens de Contractduur de verzekeraar de 

verzekeringspremies wijzigt of als het schadeverloop van het 

Leaseobject daar naar oordeel van Polestar Leasing aanleiding 

toe geeft. In beide gevallen geldt de aangepaste Leaseprijs vanaf 

het moment van de wijziging. 

v Indien de prijzen voor de leasecomponent ‘Reparatie en 

onderhoud’ en/of de leasecomponent ‘Vervangend vervoer’ na de 

totstandkoming van de Leaseovereenkomst met meer dan 5% (vijf 

procent) is gestegen. Of sprake is van een dergelijk stijging wordt 

vastgesteld op basis van het CBS-indexcijfer voor arbeid, inkomen 

en sociale zekerheid, onderdeel reparatie en onderhoud (code 

07230). In dat geval geldt de aangepaste Leaseprijs vanaf het 

moment waarop het CBS-prijsindexcijfer wordt aangepast.  

 

5 Betaling van de Leaseprijs en zekerheden 

I De verplichting van Lessee tot betaling van de Leaseprijs begint bij 

aanvang van de Contractduur en duurt tot het einde van de 

Gebruiksperiode. De Leaseprijs is maandelijks bij vooruitbetaling 

verschuldigd op de eerste dag van de maand. De betalingstermijn van 

alle overige bedragen die Lessee uit hoofde van de 

Leaseovereenkomst aan Polestar Leasing verschuldigd is, bedraagt 

vijftien (15) dagen na de factuurdatum. 

II Lessee verleent Polestar Leasing uiterlijk op het moment van 

totstandkoming van de Leaseovereenkomst een doorlopende 

machtiging om de Leaseprijs en alle overige bedragen die Lessee uit 

hoofde van de Leaseovereenkomst aan Polestar Leasing verschuldigd 

is, via automatische incasso van zijn bankrekening af te schrijven. 

III Lessee heeft geen recht op opschorting van betaling of 

verrekening van de Leaseprijs en overige bedragen die Lessee uit 

hoofde van de Leaseovereenkomst aan Polestar Leasing verschuldigd 

is. 

IV Indien Lessee de verschuldigde bedragen niet binnen de 

overeengekomen termijn betaalt, is Lessee van rechtswege in 

verzuim. In dat geval heeft Polestar Leasing zonder dat enige 

ingebrekestelling nodig is het recht om over het openstaande bedrag 

een rente van 1,5% per maand in rekening te brengen, cumulatief te 



 

 

  

 3/8 

 

berekenen over de hoofdsom, waarbij een deel van een maand als 

een volledige maand wordt aangemerkt. 

V Indien Polestar Leasing zich genoodzaakt ziet buitengerechtelijke 

en/of gerechtelijke maatregelen te nemen ter incassering van haar 

vordering(en), komen de kosten daarvan voor rekening van de 

Lessee. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% 

van de hoofdsom van haar vorderingen inclusief rente met een 

minimum van € 250,-, onverminderd het recht van Polestar Leasing tot 

vergoeding door Lessee van eventueel hogere buitengerechtelijke 

kosten. De gerechtelijke kosten, ook de proceskosten genoemd, 

omvatten de werkelijk door Polestar Leasing gemaakte proceskosten, 

ook indien deze de op grond van de wet en de aan de hand van het 

meest actuele liquidatietarief begrote proceskosten te boven gaan. 

VI Indien Polestar Leasing gegronde redenen heeft om te twijfelen 

aan de financiële gegoedheid van Lessee, heeft zij het recht om bij of 

na het sluiten van de Leaseovereenkomst zekerheid van Lessee te 

vorderen voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de 

Leaseovereenkomst. Indien Polestar Leasing een dergelijke zekerheid 

van Lessee vordert, heeft Lessee niet het recht tot opschorting van zijn 

verplichtingen onder de Leaseovereenkomst. Indien een Lessee 

weigert om een dergelijke zekerheid te stellen, heeft Polestar Leasing 

het recht om de Leaseovereenkomst te ontbinden zonder aan Lessee 

enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. 

 

6 Gebruik van het Leaseobject 

I Tijdens de Gebruiksperiode zal Lessee zich als goed huurder 

gedragen en het Leaseobject verantwoord en in`overeenstemming 

met zijn aard en (technische) bestemming gebruiken. Tevens staat 

Lessee ervoor in dat zorgvuldig met het Leaseobject wordt omgegaan 

en dat de verkeersregels en overige toepasselijke wet- en regelgeving 

worden opgevolgd.  

II Lessee is verplicht ervoor zorg te dragen dat het Leaseobject: 

i niet wordt gebruikt voor wedstrijden, het geven van rijles, 

rijvaardigheidstrainingen, snelheids-, behendigheids- of 

prestatieritten, het vervoer van gevaarlijke stoffen of explosieven, 

het vervoer van personen tegen betaling (behoudens carpooling), 

het rijden op snelheidscircuits en wegen die niet bestemd zijn voor 

het Leaseobject; 

ii niet wordt gebruikt door Berijders of andere personen die niet 

beschikken over een geldig en voor het Leaseobject wettelijk 

voorgeschreven rijbewijs; 

iii niet buiten het dekkingsgebied wordt gebracht van de WAM-

verzekering die voor het Leaseobject is afgesloten, zoals vermeld 

op de Groene Kaart; en d. uitsluitend onbeheerd wordt achter 

gelaten na deugdelijk te zijn afgesloten en nadat het alarm (indien 

aanwezig) is geactiveerd. 

III Op eerste verzoek van Polestar Leasing is Lessee verplicht het 

Leaseobject voor bezichtiging en inspectie ter beschikking te stellen en 

om Polestar Leasing op de hoogte te stellen van de actuele 

kilometerstand van het Leaseobject. 

 

7 Reparatie en onderhoud 

I Lessee is verplicht ervoor zorg te dragen dat: 

i het Leaseobject tijdig en conform het onderhoudsschema van 

de fabrikant voor onderhoud wordt aangeboden; 

ii het Leaseobject onmiddellijk voor reparatie en onderhoud 

wordt aangeboden indien dat noodzakelijk lijkt; 

iii het Leaseobject tijdig wordt aangeboden voor alle wettelijk 

voorgeschreven keuringen, zoals de Algemene Periodieke 

Keuring (APK); 

iv Polestar Leasing onverwijld op de hoogte wordt gebracht van 

defecten aan de kilometerteller; 

v de (winter)banden van het Leaseobject worden vervangen 

voordat de wettelijke minimale profieldiepte is overschreden; 

vi de bandenspanning en de niveaus van de motorolie, 

brandstofadditieven en de andere vloeistoffen van het Leaseobject 

op het door de fabrikant voorgeschreven peil blijven; 

vii het Leaseobject geregeld wordt schoongemaakt; en  

viii aan het Leaseobject geen modificaties worden aangebracht 

(bijvoorbeeld het monteren van een trekhaak, het opvoeren van 

het motorvermogen of het aanpassen van het 

motormanagementsysteem door ‘chiptuning’), tenzij Polestar 

Leasing daar vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor 

heeft gegeven. 

II De kosten voor reparatie en onderhoud van het Leaseobject 

komen alleen voor rekening van Polestar Leasing, indien in de 

Leaseovereenkomst is bepaald dat deze kosten zijn inbegrepen in de 

Leaseprijs en Lessee de bepaling van dit Artikel 7.2 strikt naleeft. 

Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden mogen alleen worden 

uitgevoerd bij een erkende Polestar Service Operator. Lessee zal de 

Polestar Service Operator ervan op de hoogte stellen dat Polestar 

Leasing als eigenaar van het Leaseobject vooraf toestemming en 

opdracht moet geven voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. 

Het is uitsluitend ter beoordeling van Polestar Leasing of reparatie- en 

onderhoudswerkzaamheden aan het Leaseobject noodzakelijk zijn. 

Kosten voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden waarvoor 

Polestar Leasing vooraf geen toestemming en opdracht heeft 

gegeven, komen geheel voor rekening van Lessee.  

III Polestar Leasing heeft het recht om het Leaseobject te vervangen 

door een ander gelijkwaardig voertuig, indien de kosten voor reparatie 

en onderhoud van het Leaseobject naar haar oordeel te veel oplopen 

of dreigen op te lopen.  

IV Indien in de Leaseovereenkomst is bepaald dat de kosten voor 

reparatie- en onderhoudswerkzaamheden van het Leaseobject niet 

zijn inbegrepen in de Leaseprijs, dienen reparatie- en 

onderhoudswerkzaamheden te worden uitgevoerd door een Polestar 

Service Operator. Lessee is verplicht zelf zorg te dragen voor de tijdige 

en volledige betaling van de kosten daarvan. Lessee dient dat 

schriftelijk aan te kunnen tonen en is verplicht om dat bewijs, 

waaronder de originele facturen, aan Polestar Leasing te overleggen 

indien Polestar Leasing daarom verzoekt. Lessee vrijwaart Polestar 

Leasing daarbij voor alle schade, kosten, Boetes en dergelijke die aan 

Polestar Leasing worden opgelegd, ten gevolge het niet of niet-tijdig 

voldoen aan de verplichtingen uit dit Artikel 7 door Lessee. 

V Het aantal kilometers dat met het Leaseobject is gereden in de 

periode dat de kilometerteller defect is, wordt door Polestar Leasing 

naar rato vastgesteld aan de hand van werkelijk gereden kilometers in 

de periode voorafgaand aan het defect en opgeteld bij de 

kilometerstand. 

VI Ongeacht of in de Leaseovereenkomst is bepaald dat de kosten 

voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden van het Leaseobject 

zijn inbegrepen in de Leaseprijs en voor rekening komen van Polestar 

Leasing, komen voor rekening van Lessee de kosten: 

i voor reparatie, onderhoud of vervanging van banden of 

onderdelen van het Leaseobject die het gevolg zijn van 

overmatige slijtage of verkeerd dan wel onoordeelkundig gebruik 

van het Leaseobject; 

ii die zijn ontstaan door het tanken van een verkeerde brandstof 

of onjuist opladen van het Leaseobject; 

iii die zijn ontstaan door veronachtzaming door Lessee van 

diens verplichtingen krachtens de Leaseovereenkomst; 

iv voor brandstof en het bijvullen van motorolie, koelvloeistof, 

brandstofadditieven en de andere vloeistoffen van het Leaseobject 

(niet periodiek verversen); 

v voor wassen, schoonmaken, poetsen en stalling van het 

Leaseobject; 

vi voor reparatie, onderhoud of vervanging van accessoires en 

onderdelen die geen onderdeel uitmaken van de 

Leaseovereenkomst; en 
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vii voor updates van abonnementen voor navigatie- en 

alarmsystemen en de kosten voor het gebruik van (online) 

applicaties van de fabrikant van het Leaseobject. 

VII Polestar Leasing heeft het recht om een onafhankelijk 

expertisebureau een onderzoek te laten uitvoeren naar de oorzaak 

van noodzakelijke reparatie- en onderhoudswerkzaamheden. De 

uitkomst van het onderzoek door het onafhankelijk expertisebureau is 

bindend voor Lessee en Polestar Leasing. De kosten van het 

onderzoek komen voor rekening van Polestar Leasing, tenzij uit het 

onderzoek blijkt dat de reparatie- en onderhoudswerkzaamheden op 

grond van de Leaseovereenkomst of deze algemene voorwaarden 

voor rekening van Lessee komen. In dat geval komen de kosten voor 

het onderzoek voor rekening van Lessee.  

 

8 Winterbanden 

I Indien in de Leaseovereenkomst is bepaald dat de kosten voor 

winterbanden zijn inbegrepen in de Leaseprijs, heeft Lessee 

gedurende de Contractduur recht op het gebruik van winterbanden. 

Het merk en type winterbanden zijn ter keuze van Polestar Leasing. 

II Lessee is ervoor verantwoordelijk dat de winterbanden tweemaal 

per jaar worden gewisseld bij een door Polestar Leasing aan te wijzen 

leverancier. De wissel van zomer- naar winterbanden mag 

plaatsvinden vanaf oktober. De wissel van winter- naar zomerbanden  

dient uiterlijk in april plaats te vinden. De gewisselde banden worden 

opgeslagen bij Polestar Leasing of een door haar aangewezen 

leverancier. 

III Het recht tot het gebruik van winterbanden beperkt zich tot het 

Leaseobject. Een eventueel Vervangend Voertuig wordt niet voorzien 

van winterbanden. 

 

9 Vervangend Vervoer 

I Indien in de Leaseovereenkomst is bepaald dat de kosten voor 

vervangend vervoer zijn inbegrepen in de Leaseprijs, heeft Lessee 

recht op het gebruik van een Vervangend Voertuig als het Leaseobject 

niet beschikbaar is in verband met reparatie- of  

onderhoudswerkzaamheden. In dat geval is tevens in de 

Leaseovereenkomst bepaald of Lessee direct vanaf het begin van de 

reparatie- of onderhoudswerkzaamheden recht heeft op een 

Vervangend Voertuig of vanaf een later moment. 

II In afwijking op Artikel 9.1 heeft Lessee geen recht op een 

Vervangend Voertuig als de reparatie- en onderhoudswerkzaamheden 

voor rekening van Lessee komen. 

III In de Leaseovereenkomst is bepaald of een Vervangend Voertuig 

van een gelijkwaardige of een andere categorie zal zijn dan het 

Leaseobject. Polestar Leasing zal zich inspannen om aan Lessee een 

Vervangend Voertuig ter beschikking te stellen van de categorie zoals 

overeengekomen in de Leaseovereenkomst. Indien een dergelijk 

Vervangend Voertuig redelijkerwijs niet beschikbaar is, heeft Polestar 

Leasing het recht om een Vervangend Voertuig uit een andere 

categorie in te zetten. 

IV Ten aanzien van het gebruik van het Vervangend Voertuig gelden 

dezelfde voorwaarden als voor het gebruik van het Leaseobject. 

V Het Vervangend Voertuig kan andere technische en uiterlijke 

kenmerken hebben dan het Leaseobject (bijvoorbeeld brandstof, 

gewicht en accessoires). Eventueel (fiscale) consequenties daarvan 

komen voor rekening en risico van Lessee. 

VI Het recht op het gebruik van het Vervangend Voertuig eindigt 

zodra de reparatie- of onderhoudswerkzaamheden aan het 

Leaseobject zijn voltooid. Lessee zal het Vervangend Voertuig schoon 

en met een volle tank inleveren op een door of namens Polestar 

Leasing aan te wijzen locatie. De door Lessee met een Vervangend 

Voertuig gereden De door Lessee met een Vervangend Voertuig 

gereden kilometers worden beschouwd als te zijn afgelegd met het 

Leaseobject. 

 

10 Schade, diefstal en verlies 

I In geval van diefstal of schade aan of veroorzaakt met het 

Leaseobject is Lessee verplicht Polestar Leasing daarvan zo spoedig 

mogelijk, maar in ieder geval binnen vierentwintig (24) uur, op de 

hoogte te stellen en om binnen achtenveertig (48) uur een volledig 

ingevuld Europees schadeaangifteformulier aan Polestar Leasing te 

(doen) versturen. In geval van lichamelijk letsel of (poging tot) diefstal, 

verduistering, inbraak, vandalisme of joyriding draagt Lessee er tevens 

zorg voor en staat ervoor in dat de Berijder van het Leaseobject door 

de politie proces-verbaal van het gebeurde doet opmaken. Lessee zal 

zich in zodanige situatie onthouden van, en draagt ervoor zorg en 

staat ervoor in dat ook de Berijder zich zal onthouden van 

toezeggingen en verklaringen waaruit de erkenning van een 

verplichting tot schadevergoeding zou kunnen worden afgeleid en in 

het algemeen van alles wat de belangen van Polestar Leasing kan 

schaden. 

II Op eerste verzoek van Polestar Leasing zal Lessee na het 

ontstaan van de schade het Leaseobject voor taxatie ter beschikking 

stellen aan Polestar Leasing of een door Polestar Leasing 

aangewezen partij en met betrekking tot herstel van de schade de 

instructies van Polestar Leasing opvolgen. 

III Kosten, schades aan en/of waardevermindering van het 

Leaseobject als gevolg van het niet strikt opvolgen van de in dit Artikel 

10 gegeven instructies, komen geheel voor rekening van Lessee. 

IV Bij diefstal wordt het aantal kilometers dat met het Leaseobject is 

gereden naar rato door Polestar Leasing vastgesteld op grond van de 

werkelijk gereden kilometers in de periode voorafgaand aan de 

diefstal. Het door Polestar Leasing vastgesteld aantal kilometers is 

bindend voor Lessee, behoudens tegenbewijs van Lessee. 

V Indien het Leaseobject verloren is gegaan door diefstal of total 

loss, heeft Polestar Leasing het recht om het Leaseobject te 

vervangen door een ander gelijkwaardig voertuig. 

 

11 Pech- en ongevalshulpverlening 

I Lessee kan bij pech of een ongeval met het Leaseobject in 

Nederland en in de landen waarvoor de Groene Kaart geldt, een 

beroep doen op pech- en ongevalshulpverlening van Polestar Leasing. 

II Afhankelijk van de omstandigheden van het geval bestaat de 

pech- en ongevalshulpverlening uit een of meer van de volgende 

diensten: 

i intake van de pech- of het ongevalsmelding door de 

meldkamer en telefonische assistentie; 

ii assistentie ter plekke; 

iii transport van het Leaseobject naar een garage en de 

terbeschikkingstelling van een Vervangend Voertuig, indien het 

Leaseobject niet ter plekke kan worden gerepareerd of indien 

verder rijden met het Leaseobject onmogelijk of onverantwoord is; 

en 

iv repatriëring van het Leaseobject naar Nederland, indien naar 

oordeel van Polestar Leasing komt vast te staan dat het 

Leaseobject niet binnen tweeënzeventig (72) uur na de 

noodhulpmelding kan worden gerepareerd. 

III De kosten voor de pech- en ongevalshulpverlening komen alleen 

voor rekening van Polestar Leasing, indien in de Leaseovereenkomst 

is bepaald dat de kosten daarvoor zijn inbegrepen in de Leaseprijs. In 

dat geval komen ook de door Lessee en/of Berijder in het buitenland 

gemaakte strikt noodzakelijke extra kosten (bijvoorbeeld voor vervoer 

en overnachting) die het gevolg zijn van pech of een ongeval met het 

Leaseobject voor rekening van Polestar Leasing, op voorwaarde dat: 

i Polestar Leasing daar vooraf toestemming voor heeft verleend 

en dit vervolgens heeft bevestigd met vermelding van het 

maximumbedrag; en 

ii Lessee de originele facturen aan Polestar Leasing overlegt. 
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12 Verzekering 

I Polestar Leasing zal ten aanzien van het Leaseobject 

verzekeringen arrangeren (bijvoorbeeld WAMverzekering en 

eventueel aanvullende verzekeringen zoals ongevallen verzekering 

inzittenden, schade verzekering inzittenden en/of 

verhaalsbijstandverzekering) waarvan in de Leaseovereenkomst is 

bepaald dat deze zijn inbegrepen in de Leaseprijs. 

II De polisvoorwaarden van de verzekeringen die op grond van de 

Leaseovereenkomst ten aanzien van het Leaseobject zijn afgesloten, 

zijn neergelegd in de Verzekeringsvoorwaarden. Door ondertekening 

van de Leaseovereenkomst verklaart Lessee de 

Verzekeringsvoorwaarden te hebben ontvangen, bekend te zijn met 

de inhoud en de gelding ervan te aanvaarden. 

III Alle schade die niet onder de dekking van de 

Verzekeringsvoorwaarden valt, komt geheel voor rekening en risico 

van Lessee. 

 

13 Cascoschaderegeling 

I Indien in de Leaseovereenkomst is bepaald dat de 

cascoschaderegeling daarop van toepassing is, is Lessee bij 

Cascoschade per gebeurtenis alleen een bedrag aan eigen risico aan 

Polestar Leasing verschuldigd en komt de overige Cascoschade voor 

rekening en risico van Polestar Leasing. In dat geval is de hoogte van 

het eigen risico bedrag in de Leaseovereenkomst vermeld. Het eigen 

risico wordt aan Lessee gecrediteerd voor zover Polestar Leasing erin 

slaagt om de Cascoschade te verhalen op een derde. 

II In afwijking op Artikel 13.1 komt Cascoschade alsnog voor 

rekening van Lessee indien: 

i veroorzaakt tijdens deelname aan wedstrijden, 

rijvaardigheidstrainingen, snelheids-, behendigheids- of 

prestatieritten; 

ii veroorzaakt tijdens het geven van rijles, het vervoer van 

personen tegen betaling (behoudens carpooling), het rijden op 

snelheidscircuits of het rijden op wegen die niet bestemd zijn voor 

het Leaseobject; 

iii veroorzaakt door het vervoer van gevaarlijke stoffen of 

explosieven; 

iv veroorzaakt terwijl de feitelijke bestuurder niet beschikt over 

een geldig en voor het Leaseobject wettelijk voorgeschreven 

rijbewijs; 

v veroorzaakt terwijl de feitelijk berijder (i) zodanig onder invloed 

van alcohol, enig bedwelmend en/of opwekkend middel of 

geneesmiddel verkeerde dat hij niet in staat kon worden geacht 

het voertuig naar behoren te besturen, (ii) meer alcohol had 

gedronken dan wettelijk is toegestaan en/of (iii) bij aanhouding 

weigerde mee te werken aan een alcohol- of drugstest; 

vi veroorzaakt door handelen of nalaten in strijd met 

toepasselijke wet- en regelgeving, de Leaseovereenkomst of deze 

algemene voorwaarden; 

vii ontstaan met goedvinden of door opzet, schuld, bewuste 

roekeloosheid, nalatigheid of onzorgvuldig handelen aan de zijde 

van Lessee of de Berijder; 

viii Lessee de verplichtingen van Artikel 10.1 niet naleeft. 

III Het bepaalde in Artikel 13 II i tot en met viii geldt niet indien 

Lessee aantoont dat de betreffende omstandigheden zich buiten zijn 

en de Berijders wil en weten hebben voorgedaan en dat hen ter zake 

van die omstandigheden in redelijkheid geen verwijt treft. 

IV Indien de Cascoschade bestaat uit de vervanging van een band, 

wordt de omvang van de Cascoschade berekend naar rato van het 

restprofiel, dat wil zeggen het verschil tussen de profieldiepte van de 

band bij vervanging en de wettelijke minimale profieldiepte, van de 

band. 

V Bij diefstal komt de Cascoschade voor rekening van Lessee, 

indien het Leaseobject niet deugdelijk was afgesloten en/of de sleutels 

onbeheerd waren achtergelaten en/of als het alarm (indien aanwezig) 

niet was geactiveerd. Ingeval van diefstal is Lessee verplicht om op 

eerste verzoek van Polestar Leasing alle autosleutels aan Polestar 

Leasing te overleggen. Indien Lessee geen gehoor geeft aan dat 

verzoek, of daaraan geen gehoor kan geven, wordt vermoed dat de 

Cascoschade het gevolg is van onzorgvuldig handelen van Lessee of 

de Berijder, behoudens tegenbewijs van Lessee. 

 

14 Verzekeringsverplichting 

I Indien in de Leaseovereenkomst is overeengekomen dat Polestar 

Leasing geen WAM-verzekering voor het Leaseobject zal arrangeren 

en de cascoschaderegeling niet van toepassing is, gelden de 

bepalingen van dit Artikel 14. 

II Lessee is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade aan het 

Leaseobject en toegebracht door het Leaseobject en is gehouden om 

Polestar Leasing volledig schadeloos te stellen voor alle schade die 

door Polestar Leasing in dit kader wordt geleden. 

III Lessee is verplicht om het Leaseobject gedurende de 

Gebruiksperiode allrisk te verzekeren, verzekerd te houden en om de 

verzekeringspremies tijdig en volledig aan zijn verzekeraar te voldoen. 

De allriskverzekering dient ten minste aan de volgende voorwaarden 

te voldoen: 

i De verzekering biedt dekking voor elke schade of verlies van 

het Leaseobject met inbegrip van diefstal, verduistering of 

vermissing. 

ii De WAM-dekking biedt ten minste de op grond van de Wet 

Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen bepaalde wettelijke 

minimumbedragen. 

iii De verzekering kent een zogeheten parapludekking die 

waarborgt dat niet-aangemelde objecten toch onder de dekking 

van de verzekering vallen. 

iv De verzekering wijst Polestar Leasing aan als rechthebbende. 

Op grond van de verzekering worden uitkeringen die voortvloeien 

uit de verzekering rechtstreeks bij voorrang aan Polestar Leasing 

uitgekeerd. 

IV Op eerste verzoek verstrekt Lessee aan Polestar Leasing een 

kopie van de verzekeringspolis, de verzekeringsvoorwaarden en een 

bewijs van betaling van de verschuldigde premies.  

V Lessee is verplicht Polestar Leasing te voorzien van de zogeheten 

WM1192-verklaring. Lessee zal de verzekeraar bij voorbaat op de 

hoogte stellen van de cessie die is opgenomen in de genoemde 

WM1192-verklaring. 

VI Polestar Leasing verzorgt voor Lessee de volledige 

schadebehandeling, de aansturing van derden die zorgdragen voor 

het herstel van schade aan het Leaseobject en in aanvulling daarop 

eventueel ook de premieverrekening. 

VII Lessee is verplicht Polestar Leasing alle schade te vergoeden die 

om welke reden dan ook niet of niet volledig door zijn verzekeraar 

worden vergoed. Bij total loss of diefstal van het Leaseobject is Lessee 

aan Polestar Leasing de door Polestar Leasing op annuïtaire wijze 

berekende boekwaarde van het Leaseobject ten tijde van de total loss-

verklaring of diefstal verschuldigd. De door Polestar Leasing 

gehanteerde boekwaarde geldt tegenover Lessee als volledig bewijs 

van de schade aan het Leaseobject. 

VIII Lessee is verplicht Polestar Leasing direct te informeren als de 

dekking van de allriskverzekering om welke reden dan ook komt te 

vervallen of wordt gewijzigd. 

IX Indien Lessee zijn verplichtingen uit hoofde van dit Artikel 14 niet 

nakomt, heeft Polestar Leasing recht om zelf een WAM-verzekering 

voor het Leaseobject af te sluiten, de leasecomponent 

cascoschaderegeling op de Leaseovereenkomst van toepassing te 

verklaren en de kosten daarvoor bij Lessee in rekening te brengen 

door middel van een verhoging van de Leaseprijs. 
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15 Brandstofpas 

I Indien in de Leaseovereenkomst is bepaald dat de kosten voor het 

gebruik van een brandstofpas zijn inbegrepen in de Leaseprijs, kan 

Lessee gebruik maken van de door of namens Polestar Leasing 

verstrekte brandstofpas om te tanken en/of stroom te laden. 

II Tegelijk met de Leaseprijs brengt Polestar Leasing bij Lessee een 

maandelijks brandstof- c.q. elektriciteitsvoorschot in rekening. Het 

brandstof- c.q. elektriciteitsvoorschot wordt door Polestar Leasing 

berekend op basis van het gemiddelde verbruik van het Leaseobject 

en het Jaarkilometrage. Polestar Leasing heeft het recht om het 

maandelijkse brandstof- c.q. elektriciteitsvoorschot aan te passen 

indien zij dat nodig acht vanwege gewijzigde brandstof- c.q. 

elektriciteitsprijzen of actuele verbruiksgegevens. Periodiek verrekent 

Polestar Leasing de werkelijk met de brandstofpas gemaakte kosten 

met het brandstof- c.q. elektriciteitsvoorschot. In de 

Leaseovereenkomst is bepaald of verrekening maandelijks of per 

kwartaal plaatsvindt. 

III Indien Polestar Leasing en Lessee zijn overeengekomen dat met 

de brandstofpas ook andere (vervoers) producten dan brandstof of 

elektriciteit kunnen worden betaald, worden de kosten daarvan 

achteraf bij Lessee in rekening gebracht. 

IV Polestar Leasing zal geen btw-teruggave vorderen voor aankopen 

die in het buitenland met de brandstofpas zijn gedaan.  

V Behoudens opzet of grove schuld van Polestar Leasing, is 

Polestar Leasing niet aansprakelijk voor schade die Lessee lijdt ten 

gevolge van het niet-functioneren van de brandstofpas of de systemen 

die voor het gebruik van de brandstofpas vereist zijn.  

VI Lessee is aansprakelijk voor het gebruik van de brandstofpas. Alle 

bestedingen die met de brandstofpas zijn gedaan komen voor 

rekening en risico van Lessee.  

VII Lessee dient Polestar Leasing onmiddellijk op de hoogte te stellen 

bij verlies, diefstal of misbruik van de brandstofpas. Lessee is verplicht 

om de brandstofpas te vernietigen bij beëindiging van de 

Leaseovereenkomst. 

 

16 Eigendom, maatregelen van derden en overdraagbaarheid 

I Polestar Leasing is de eigenaar van het Leaseobject. Het is 

Lessee niet toegestaan om het Leaseobject te vervreemden, 

verhuren, verpanden of anderszins te bezwaren. Tevens is het Lessee 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Polestar Leasing, 

niet toegestaan zijn rechten en plichten uit hoofde van de 

Leaseovereenkomst aan een derde over te dragen. 

II Indien derden ten opzichte van het Leaseobject rechten willen 

doen gelden of maatregelen treffen, is Lessee verplicht om Polestar 

Leasing daar direct van op de hoogte te stellen en om aan de derde(n) 

kenbaar te maken dat Polestar Leasing de eigenaar is van het 

Leaseobject. Polestar Leasing zal ter bescherming van haar rechten 

de maatregelen nemen die zij nodig acht. Lessee machtigt Polestar 

Leasing hierbij om dergelijke maatregelen eventueel in de naam van 

Lessee te treffen. De kosten van deze maatregelen komen voor 

rekening van Lessee. Beslaglegging of maatregelen van derden 

ontheffen Lessee niet van de betalingsverplichting, waaronder de 

betaling van de Leaseprijs, jegens Polestar Leasing. 

III Polestar Leasing heeft het recht om haar rechten en plichten uit 

hoofde van de Leaseovereenkomst en het eigendomsrecht op het 

Leaseobject aan een derde over te dragen of te bezwaren met enig 

zakelijk recht. Lessee stemt bij voorbaat in met een dergelijke 

overdracht.  

 

17 Beëindiging van de Leaseovereenkomst  

I De Leaseovereenkomst eindigt als de Contractduur is verstreken 

en de Gebruiksperiode is geëindigd, tenzij de Leaseovereenkomst 

eindigt vóór het verstrijken van de Contractduur op grond van Artikel 

17.2, 17.3, 17.4, 17.5 of door ontbinding op grond van de wet. 

II Indien er sprake is van diefstal van het Leaseobject, eindigt de 

Leaseovereenkomst dertig (30) dagen na de dag waarop de diefstal 

plaatsvond c.q. het eerste moment waarop de diefstal bekend werd, 

tenzij Polestar Leasing gebruik maakt van haar recht om het 

Leaseobject te vervangen door een ander gelijkwaardig voertuig. 

III Indien naar oordeel van Polestar Leasing sprake is van technisch 

of economisch total loss van het Leaseobject, eindigt de 

Leaseovereenkomst op de dag waarop het Leaseobject total loss is 

verklaard, tenzij Polestar Leasing gebruik maakt van haar recht om het 

Leaseobject te vervangen door een ander gelijkwaardig voertuig. 

IV Op voorwaarde dat Lessee alle verplichtingen uit hoofde van de 

Leaseovereenkomst is nagekomen, heeft Lessee het recht om de 

Leaseovereenkomst tijdens de Contractduur door middel van een 

schriftelijke verklaring op te zeggen tegen een datum in de toekomst. 

V Polestar Leasing heeft het recht om de Leaseovereenkomst 

zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke 

ingang te beëindigen door middel van een schriftelijke verklaring of 

een verklaring per e-mail, en het Leaseobject in te nemen zonder dat 

hier enige verplichting voor Polestar Leasing tot vergoeding van 

eventuele schade van Lessee ontstaat indien: 

i Lessee na aanmaning verzuimt enige verplichting uit hoofde 

van de Leaseovereenkomst na te komen; 

ii Lessee surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan 

hem is verleend; 

iii aan Lessee, ingeval hij een natuurlijk persoon is, een 

schuldsanering in de zin van de Wet Schuldsanering Natuurlijke 

Personen (‘WSNP’) wordt verleend; 

iv Lessee in staat van faillissement is verklaard of een 

faillissementsaanvraag voor hem is ingediend; 

v beslag wordt gelegd op de (on)roerende zaken van Lessee, 

op diens financiële tegoeden bij derden (waaronder banken mede 

begrepen) of op het Leaseobject; 

vi het Leaseobject van overheidswege wordt gevorderd, in 

beslag wordt genomen of verbeurd wordt verklaard; 

vii de verzekeraar de dekking voor het Leaseobject beëindigt en 

dat is te wijten aan Lessee of de Berijder en geen andere 

gerespecteerde verzekeraar het Leaseobject wenst te verzekeren 

tegen een naar oordeel van Polestar Leasing aanvaardbare 

premie; 

viii er naar oordeel van Polestar Leasing gegronde redenen zijn 

om aan te nemen dat de verhaalsmogelijkheden met betrekking 

tot Lessee of het Leaseobject in gevaar (zullen) komen; 

ix Polestar Leasing tijdens de Leaseovereenkomst blijk krijgt van 

het bestaan van omstandigheden, die van dien aard zijn dat indien 

Polestar Leasing hiervan op de hoogte was geweest bij het 

aangaan van de Leaseovereenkomst, zij de Leaseovereenkomst 

niet was aangegaan; 

x er buitensporige reparatie- of onderhoudskosten voor het 

Leaseobject zijn gemaakt of gemaakt moeten worden waarvan 

redelijkerwijs kan worden aangenomen dat ze door schuld, 

roekeloos gedrag, onjuist gedrag of opzet van Lessee (of de 

Berijder) zijn ontstaan; of 

xi Lessee zich in het buitenland vestigt, besluit tot ontbinding of 

liquidatie van zijn onderneming of tot feitelijke staking daarvan. 

VI Beëindiging van de Leaseovereenkomst op grond van Artikel 17.5 

laat ontbinding door Polestar Leasing op grond van de wet onverlet. 

VII Indien de Leaseovereenkomst eindigt op de wijze zoals 

omschreven in Artikel 17.1, 17.2 of 17.3 en na inname van het 

Leaseobject blijkt dat er een afwijking is van meer dan 10% (tien 

procent) tussen het Jaarkilometrage en het werkelijke gemiddelde 

jaarkilometrage, heeft Polestar Leasing het recht om de Leaseprijs aan 

te passen aan het werkelijke gebruik. De aangepaste Leaseprijs geldt 

met terugwerkende kracht vanaf de aanvang van de Contractduur en 

wordt verrekend met reeds in rekening gebrachte Leaseprijzen. 
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VIII Indien de Leaseovereenkomst eindigt op de wijze zoals 

omschreven in Artikel 17.1, 17.2 of 17.3 en na inname van het 

Leaseobject blijkt dat er geen afwijking is van meer dan 10% (tien 

procent) tussen het Jaarkilometrage en het werkelijke gemiddelde 

jaarkilometrage, stelt Polestar Leasing vast of er sprake is van Meer- 

of Minderkilometers. Indien sprake is van Meerkilometers dan is 

Lessee aan Polestar Leasing een Meerkilometervergoeding 

verschuldigd. Indien sprake is van Minderkilometers dan is Polestar 

Leasing een Minderkilometervergoeding aan Lessee verschuldigd, die 

Polestar Leasing mag verrekenen met bedragen die Lessee nog aan 

Polestar Leasing verschuldigd is. 

IX Indien de Leaseovereenkomst eindigt op de wijze zoals 

omschreven in Artikel 17.4, 17.5 of door ontbinding door Polestar 

Leasing op grond van de wet en na inname van het Leaseobject blijkt 

dat het Totaal Kilometrage is bereikt, heeft Polestar Leasing het recht 

om de Leaseprijs aan te passen aan het werkelijk gebruik. De 

aangepaste Leaseprijs geldt met terugwerkende kracht vanaf de 

aanvang van de Contractduur en wordt verrekend met reeds in 

rekening gebrachte Leaseprijzen. 

X Indien de Leaseovereenkomst eindigt op de wijze zoals 

omschreven in Artikel 17.4, 17.5 of door ontbinding door Polestar 

Leasing op grond van de wet en na inname van het Leaseobject blijkt 

dat het Totaal Kilometrage niet is bereikt, is Lessee aan Polestar 

Leasing een schadevergoeding verschuldigd van 40% (veertig 

procent) van de Leaseprijzen die Lessee verschuldigd zou zijn als de 

Contractduur zou zijn uitgediend. Tevens stelt Polestar Leasing vast of 

er sprake is van Meer- of Minderkilometers. Indien sprake is van 

Meerkilometers, is Lessee aan Polestar Leasing een 

Meerkilometervergoeding verschuldigd. Indien sprake is van 

Minderkilometers, is Polestar Leasing een Minderkilometervergoeding 

aan Lessee verschuldigd die Polestar Leasing mag verrekenen met 

bedragen die Lessee nog aan Polestar Leasing verschuldigd is. 

 

18 Inname van het Leaseobject  

I Bij het eind van de Contractduur is Lessee verplicht om het 

Leaseobject tijdens gebruikelijke kantooruren bij Polestar Leasing in te 

leveren bij een door Polestar Leasing te bepalen Polestar Leasing-

innamelocatie. Op de Polestar Leasing-innamelocatie wordt het 

bindend Innamerapport opgemaakt. Indien Lessee niet aanwezig is bij 

het opstellen van het Innamerapport dan is het eenzijdig door Polestar 

Leasing opgestelde Innamerapport niettemin bindend voor Lessee. Op 

verzoek van Lessee verstrekt Polestar Leasing een kopie van het 

Innamerapport. 

II Indien in afwijking van Artikel 18.1 is overeenkomen dat Lessee 

het Leaseobject bij een derde zal inleveren, is Lessee verplicht om aan 

Polestar Leasing te melden wanneer het Leaseobject is ingeleverd. 

Een eventueel bij de derde getekend inleverformulier geldt niet als 

Innamerapport. Nadat Lessee aan Polestar Leasing heeft gemeld dat 

het Leaseobject bij de derde is ingeleverd, zal Polestar Leasing het 

Leaseobject zo spoedig mogelijk laten transporteren naar een Polestar 

Leasing innamelocatie, waarbij Lessee verantwoordelijk blijft voor het 

Leaseobject tot het moment waarop deze bij de Polestar Leasing-

innamelocatie is afgeleverd. Op de Polestar Leasing-innamelocatie zal 

Polestar Leasing eenzijdig het Innamerapport opstellen dat bindend is 

voor Lessee. Op verzoek van Lessee verstrekt Polestar Leasing een 

kopie van het Innamerapport. 

III 18.3 Lessee is verplicht om het Leaseobject schoon en schadevrij 

in te leveren. In het Innamerapport geconstateerde en niet eerder aan 

Polestar Leasing gemelde Cascoschades en overige schades, komen 

voor rekening van Lessee tezamen met de kosten van taxatie. Tevens 

is Lessee verplicht om het Leaseobject compleet en met alle 

Toebehoren in te leveren. Alle kosten voor het vervangen van 

ontbrekende zaken en Toebehoren komen voor rekening van Lessee. 

IV Voor inlevering van het Leaseobject mag Lessee alleen 

accessoires verwijderen die door en voor eigen rekening van Lessee 

zijn aangebracht en waarvan verwijdering geen zichtbare of 

onzichtbare beschadigingen tot gevolg hebben. Kosten voor het 

verwijderen van dergelijke accessoires (waaronder reclamebelettering) 

en kosten voor aan het herstel van door verwijdering van dergelijke 

accessoires toegebrachte schade, zijn voor rekening van Lessee. 

V Het Leaseobject dient bij inlevering in een staat te verkeren die, 

gelet op de ouderdom en kilometerstand van het Leaseobject, 

gebruikelijk is bij normaal gebruik en onderhoud van het Leaseobject. 

Indien het Leaseobject in minder goede staat verkeert, komen de door 

Polestar Leasing te bepalen herstelkosten en/of waardevermindering 

van het Leaseobject voor rekening van Lessee. Aan de hand van de 

Inleverhandleiding wordt bepaald welke slijtage- en gebruikssporen als 

‘gebruikelijke slijtage en veroudering’ worden aangemerkt en derhalve 

niet voor rekening van Lessee komen.  

 

19 Aansprakelijkheid  

I Lessee is aansprakelijk voor alle Boetes die aan Polestar Leasing 

worden opgelegd. Polestar Leasing stuurt Boetes in beginsel door 

naar Lessee en/of de Berijder, zodat deze zelf voor betaling kan 

zorgdragen. Polestar Leasing heeft evenwel te allen tijde het recht om 

een Boete zelf te voldoen en bij Lessee in rekening te brengen, 

bijvoorbeeld als sprake is van een korte betalingstermijn of een 

aanmaning. Indien eerste betaling van een Boete door Lessee en/of 

de Berijder uitblijft, is Lessee aan Polestar Leasing een door Polestar 

Leasing vast te stellen bedrag aan administratiekosten verschuldigd 

als vergoeding voor de administratieve bemoeiingen van Polestar 

Leasing bij betaling van de Boete. 

II Lessee vrijwaart Polestar Leasing tegen alle aanspraken en 

vorderingen waarmee Polestar Leasing wordt geconfronteerd en die 

verband houden met het leasen en gebruik van het Leaseobject 

tijdens de Gebruiksperiode. Deze vrijwaring geldt niet ingeval van 

schade die op grond van de Leaseovereenkomst of deze algemene 

voorwaarden voor rekening van Polestar Leasing komt of die het 

gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Polestar Leasing. 

III Indien Lessee geen gebruik kan maken van het Leaseobject of 

schade lijdt in verband met een gebrek aan het Leaseobject, is 

Polestar Leasing niet aansprakelijk voor daardoor veroorzaakte 

schade, tenzij de schade het gevolg is van een eigen gebrek van het 

Leaseobject dat Polestar Leasing bij aflevering van het Leaseobject 

kende of behoorde te kennen. Voor andere schade die Lessee ten 

gevolge of naar aanleiding van de Leaseovereenkomst lijdt, is Polestar 

Leasing alleen aansprakelijk indien de schade het gevolg is van opzet 

of bewuste roekeloosheid van Polestar Leasing. 

IV Polestar Leasing staat niet in voor de juistheid van door derden 

opgegeven prestaties van het Leaseobject op het gebied van 

(brandstof)verbruik, actieradius, uitstoot schadelijke stoffen, 

topsnelheid, werking van opties, en dergelijke. Polestar Leasing is niet 

aansprakelijk voor verschillen tussen dergelijke door derden 

opgegeven prestaties en de werkelijke prestaties van het Leaseobject. 

V Indien meerdere (rechts)personen Lessee van het Leaseobject 

zijn, is elk van deze (rechts)personen jegens Polestar Leasing 

hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de Leaseprijs en alle 

overige bedragen die Lessees uit hoofde van de Leaseovereenkomst 

aan Polestar Leasing verschuldigd zijn. 

 

20 (Persoons)gegevens 

I In het kader van de uitvoering van de Leaseovereenkomst 

verwerkt Polestar Leasing als verwerkingsverantwoordelijke 

persoonsgegevens van Lessee en Berijder. Polestar Leasing verwerkt 

deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming en de Polestar Leasing 

privacyverklaring, beschikbaar via onze website.  

II Lessee is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de 

door hem opgegeven (persoons) gegevens. Lessee is verplicht om 

Polestar Leasing vooraf op de hoogte te stellen van wijziging van 
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relevante (persoons)gegevens van hemzelf en de Berijder, waarvan 

Lessee kan vermoeden dat deze relevant zijn voor Polestar Leasing. 

Onder relevante wijziging van gegevens wordt in ieder geval verstaan: 

wijzigingen in adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, 

inschrijving Kamer van Koophandel, juridische structuur, 

zeggenschap, eigendomsverhoudingen en (gedeeltelijke) overdracht 

van de onderneming van Lessee. Alle gevolgen van het niet of niet 

tijdig aan Polestar Leasing doorgegeven wijzigingen van relevante 

gegevens komen voor rekening van Lessee. 

 

21 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

I Op deze algemene voorwaarden, de Leaseovereenkomst en alle 

daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende verbintenissen 

en (rechts)handelingen, is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing. 

II Alle geschillen die voortvloeien of verband houden met de 

Leaseovereenkomst worden exclusief beslecht door de bevoegde 

rechter te Amsterdam, tenzij Polestar Leasing ervoor kiest om het 

geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter in Nederland. 


