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Algemene voorwaarden abcfinance B.V./ Financial Lease Huurkoop 

 

 

ALGEMEEN  

 

1 BEGRIPSBEPALING  

De navolgende begrippen in de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden hebben onderstaande betekenis, tenzij uit de 

context blijkt dat het begrip een andere betekenis heeft.  

 

1.1 Algemene Voorwaarden  

De onderhavige algemene voorwaarden dan wel de overeenkomstig artikel 18 gewijzigde versie van de Algemene 

Voorwaarden die gelden tussen (uitsluitend) de Klant en abcfinance B.V..  

1.2 Verzekering  

Indien en voor zover in de Overeenkomst bepaald de door abcfinance B.V. ten behoeve van het Object afgesloten 

verzekering(en).  

1.3 abcfinance B.V. 

Onder abcfinance B.V. wordt verstaan abcfinance B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Eindhoven, aan het adres 

Beemdstraat 1d, handelsregisternummer 17079336, of haar rechtsopvolgers. 

1.4 Eigen Risico  

Het bedrag dat per Gebeurtenis in geval van schade en bij verzekering van het Object door abcfinance B.V. als bedoeld in 

artikel 20.2 t/m 20.4, voor rekening van Klant komt.  

1.5 Gebeurtenis  

Onder Gebeurtenis wordt verstaan het voorval waardoor schade wordt veroorzaakt zoals nader omschreven en bepaald in de 

op de Overeenkomst van toepassing verklaarde verzekeringsvoorwaarden.  

1.6 Groepsmaatschappij.  

Een groepsmaatschappij in de zin van artikel 2:24b BW, zijnde een rechtspersoon die deel uitmaakt van dezelfde economische 

eenheid als Klant.  

1.7 Klant 

De natuurlijk(e-) en/of rechtspers(o)on(en) waarmee de Overeenkomst is/zijn gesloten.  

1.8 Leverancier 

De leverancier waar de Klant het Object heeft uitgezocht en die het Object aan abcfinance B.V. levert en in eigendom 

overdraagt. 

1.9 Looptijd 

De looptijd van de Overeenkomst zoals daarin bepaald. 

1.10 Termijn  

Het bedrag dat Klant op basis van de Overeenkomst periodiek aan abcfinance B.V. is verschuldigd.  

1.11 Object 

De zaak of zaken met aanhorigheden die onderwerp is/zijn van de Overeenkomst en daarin nader is/zijn aangeduid. 

1.12 Overeenkomst  

De overeenkomst of overeenkomsten waarbij abcfinance B.V. en de Klant over en weer verplichtingen aangaan, met 

toepassing van (o.a.) de Algemene Voorwaarden, met betrekking tot Objecten die aan de Klant in gebruik worden gegeven 

en ten aanzien waarvan (indien van toepassing) diensten aan de Klant worden verleend. 

 

2 TOEPASSELIJK RECHT  

2.1 Op de Overeenkomst, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.  

2.2 Het bepaalde in de Overeenkomst, alsmede in deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven de wettelijke bepalingen 

met betrekking tot huur/verhuur en goederenkrediet betreffende roerende zaken, niet-registergoederen (afdeling 1, titel 2b van 

Boek 7 BW). Laatstgenoemde wettelijke bepalingen, voor zover van regelend recht, worden bij deze uitgesloten. 

  

3 GESCHILLEN  

Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst dienen – bij uitsluiting – te worden voorgelegd aan 

de bevoegde rechtbank voor Eindhoven.  

 

4 OVERDRACHT VAN RECHTEN EN INDEPLAATSSTELLING  

4.1 abcfinance B.V. is gerechtigd om haar eigendomsrechten met betrekking tot het/het Object en de met Klant gesloten 

Overeenkomst en/of nog te sluiten Overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende rechten en plichten over te dragen of in 

onderpand te geven aan een derde. Klant verklaart reeds nu hiermee onherroepelijk en onvoorwaardelijk in te stemmen, 

alsook dat abcfinance B.V. in het kader van die overdracht of verpanding informatie over de Overeenkomst en/of de Klant aan 

die derde verstrekt, en verleent bij voorbaat medewerking aan een overdracht respectievelijk verpanding. Van de overdracht 

of verpanding kan door abcfinance B.V. mededeling worden gedaan aan Klant en derden.  

4.2 De Klant kan niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van abcfinance B.V. haar rechten en/of verplichtingen uit 

hoofde van de Overeenkomst aan een derde overdragen. abcfinance B.V. kan aan haar toestemming voorwaarden 

verbinden.  

 

AANVANG, DUUR EN EINDE  

 

5 INWERKINGTREDING / LOOPTIJD 

5.1  De Overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening ervan.  

5.2 Iedere Overeenkomst eindigt wanneer de Looptijd is verstreken, tenzij anders overeengekomen. De Looptijd vangt aan op 

de dag als bepaald in de Overeenkomst. De Overeenkomst kan door de Klant niet worden opgezegd. 

5.3 De bepalingen van de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden blijven tussen partijen van kracht op alle contractuele 

en buitencontractuele relaties tot het tijdstip waarop de Klant volledig aan zijn verplichtingen jegens abcfinance B.V. heeft 

voldaan.  

 

6 TUSSENTIJDSE BEËINDIGING 



 

AV abcfinance B.V. / Financial Lease Huurkoop Pagina 2 van 7 
 

6.1 Al hetgeen de Klant uit hoofde van de Overeenkomst aan abcfinance B.V. verschuldigd is wordt direct opeisbaar, zonder 

dat een ingebrekestelling of andere formaliteit is vereist en abcfinance B.V. heeft dan het recht de Overeenkomst onmiddellijk, 

tussentijds en zonder rechterlijke tussenkomst of andere formaliteit te ontbinden indien:  

a)  Klant en/of een Groepsmaatschappij surseance van betaling of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke 

Personen aanvraagt en/of het verzoek daartoe wordt gehonoreerd;  

b)  ter zake de Klant en/of een Groepsmaatschappij faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;  

c)  Klant en/of een Groepsmaatschappij onder bewind wordt gesteld of (derden)beslag is gelegd op goederen van Klant 

en/of een Groepsmaatschappij;  

d)  een besluit tot bedrijfsbeëindiging en/of ontbinding van Klant en/of een Groepsmaatschappij als rechtspersoon wordt 

genomen;  

e)  Klant tekortschiet in de nakoming van één of meer verplichtingen tegenover abcfinance B.V. uit de Overeenkomst of 

anderszins, in welk geval ook direct verzuim zal intreden zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is, of jegens derden, 

waaronder met name begrepen de financiers (in ruime zin) van de Klant; 

f) Het Object van de in de Overeenkomst aangeduide locatie van de Klant naar elders wordt verplaatst zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van abcfinance B.V., (ernstig) beschadigd raakt en reparatie (zulks ter 

beoordeling van abcfinance B.V.) economisch niet haalbaar is, verloren gaat, uit de macht van de Klant raakt, wordt 

vervreemd of bezwaard, zulks in de ruimste zin;  

g) voor de verplichtingen van de Klant jegens abcfinance B.V. gestelde (zakelijke en persoonlijke) zekerheden (dreigen te) 

worden vernietigd of anderszins verloren (dreigen te) gaan als zekerheid en/of er sprake is van een (dreigende) materiële 

waardevermindering van de betreffende zekerheden;  

h)  door de verzekeringsmaatschappij de dekking voor Objecten wordt beëindigd en onvoldoende dekking kan worden 

verkregen tegen een naar het oordeel van abcfinance B.V. aanvaardbare premie;  

i)  er zich anderszins omstandigheden voordoen die abcfinance B.V. gegronde vrees geven dat Klant niet meer aan haar 

verplichtingen uit de Overeenkomst kan voldoen. 

6.2 Bij ontbinding van de Overeenkomst als bedoeld in lid 1 van dit artikel is:  

a)  de Klant met onmiddellijke ingang niet meer bevoegd om van het Object gebruik te maken en is abcfinance B.V. 

gerechtigd – al dan niet middels bediening op afstand – het Object uit te schakelen. In geval van uitschakeling (op 

afstand of anderszins) van het Object door abcfinance B.V. als hiervoor bedoeld zal geen enkele aansprakelijkheid op 

abcfinance B.V. rusten – hoe ook genaamd – voor directe en/of indirecte schade, gevolgschade en gederfde winst 

daaronder begrepen, die door de Klant of derden wordt geleden; 

b) abcfinance B.V. bevoegd de onmiddellijke teruggave van het Object op een door abcfinance B.V. aangegeven locatie 

in Nederland te verlangen. Klant doet afstand van enig retentierecht op het Object en zal dit verzoek terstond inwilligen 

en hieraan onvoorwaardelijk medewerking verlenen onder meer door (desgewenst) een nader bepaalde ruimte die 

door de Klant (voorheen) werd gebruikt (al dan niet voor de uitoefening van haar onderneming) exclusief aan 

abcfinance B.V. in gebruik te geven c.q. te verhuren voor tijdelijke opslag van het Object; en 

c)  Klant een schadevergoeding aan abcfinance B.V. verschuldigd, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst 

is vereist en die wordt berekend als bepaald in lid 3 van dit artikel.  

In geval van ontbinding van één of meer Overeenkomst op voormelde gronden is abcfinance B.V. nimmer tot enige 

schadevergoeding aan Klant gehouden. Betaling door de Klant van het totale bedrag dat hij uit hoofde van de Overeenkomst 

verschuldigd is nadat het Object door abcfinance B.V. terug is genomen geeft de Klant geen recht op teruggave van het 

Object en de ontbinding van de Overeenkomst wordt daarmee ook niet ongedaan gemaakt. 

6.3.1 Bij ontbinding van een Overeenkomst, is abcfinance B.V. gerechtigd bij de Klant in rekening te brengen en is de Klant aan 

abcfinance B.V. verschuldigd: 

a)  een direct opeisbare schadevergoeding gelijk aan de som van: 

(i) alle achterstallige Termijnen en betalingen; 

(ii) de Termijnen die verschuldigd en opeisbaar zouden zijn geworden gedurende de resterende (oorspronkelijke) looptijd 

van de Overeenkomst;  

(iii) de slottermijn zoals bepaald in de Overeenkomst (indien van toepassing); en  

(iv) de overige vergoedingen en betalingen die de Klant verschuldigd is voor de door abcfinance B.V. verleende en/of 

te verlenen diensten uit hoofde van de Overeenkomst. 

b)  alle kosten die abcfinance B.V. maakt of moet maken (in ruime zin) in verband met de beëindiging van de 

Overeenkomst waaronder met name (doch niet uitsluitend) begrepen (alsnog) verschuldigde belastingen en heffingen, 

kosten/boete (rente of anderszins) in verband met voortijdige beëindiging van door abcfinance B.V. gesloten 

overeenkomsten of aflossing van door abcfinance B.V. aangetrokken financiering (funding) in verband met de 

Overeenkomst en/of het Object. 

6.3.2 In verband met de ontbinding van de Overeenkomst is abcfinance B.V. niet verplicht tot enige ongedaanmaking en/of 

een vergoeding en/of terugbetaling aan de Klant, hoe ook genaamd en wordt door de Klant afstand gedaan van haar 

rechten ter zake. Onverminderd het voorgaande is abcfinance B.V. bevoegd, indien van toepassing, van de Klant te vorderen 

een direct opeisbare vergoeding gelijk aan het positieve verschil tussen de waarde van het Object (op dat moment) en het 

totaal van de termijnen die de Klant bij het in stand blijven van de Overeenkomst nog zou moeten betalen. 

6.3.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 6.3.2 komen abcfinance B.V. en de Klant overeen, indien de Klant enige vordering 

vanwege de ontbinding van de Overeenkomst tegenover abcfinance B.V. geldend zou kunnen maken, dat abcfinance B.V. 

bevoegd is om deze vordering(en) te verrekenen met al hetgeen abcfinance B.V., al dan niet opeisbaar, van de Klant te 

vorderen heeft uit welken hoofde dan ook en voorts dat hierbij (bij voorbaat) deze vordering(en) aan abcfinance B.V. worden 

verpand tot zekerheid voor al hetgeen abcfinance B.V. te vorderen heeft uit welken hoofde dan ook. De ondertekening van de 

Overeenkomst geldt als mededeling van het pandrecht aan abcfinance B.V.. 

6.4 Tegenover de Klant strekt de administratie van abcfinance B.V. tot volledig bewijs, met name ook voor wat betreft de 

omvang van de door de Klant verschuldigde bedragen, behoudens door de Klant te leveren tegenbewijs. 

6.5 Tussentijdse beëindiging van een Overeenkomst anders dan in de leden 1 en 2 van dit artikel voorzien, kan alleen met 

instemming van abcfinance B.V. en de Klant plaatsvinden. 

6.6 Rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden die bestemd zijn ook na ontbinding, of 

anderszins beëindiging van de Overeenkomst, hun gelding te behouden (zoals aansprakelijkheidsbeperkingen), blijven hun 

gelding behouden.  

 

RECHTEN / VERPLICHTINGEN T.A.V. HET OBJECT  

 

7 TERBESCHIKKINGSTELLING / RISICO / INSPECTIE / EIGENDOM 
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7.1 abcfinance B.V. zal het Object bij de Klant (doen) afleveren.  

7.2 Het Object is voor rekening en risico van de Klant vanaf het tijdstip dat het Object zich onder de Klant bevindt. 

7.3 De Klant zal het Object onverwijld na aflevering ervan zorgvuldig inspecteren en met gepaste grondigheid testen en 

eventuele gebreken direct kenbaar maken aan abcfinance B.V.. Indien de Klant ter zake van deze verplichtingen in gebreke 

blijft dan verliest hij zijn rechten om zich op non-conformiteit en gebreken van/aan het Object te beroepen. De Klant dient de 

aflevering van het Object conform specificatie en de deugdelijke werking van het Object, vrij van gebreken, direct na de 

aflevering van het Object aan abcfinance B.V. te bevestigen door middel van een acceptatiecertificaat dat voor dit doel door 

abcfinance B.V. aan de Klant zal worden verstrekt. Indien het Object in delen wordt afgeleverd dan is deze bepaling van 

overeenkomstige toepassing. 

7.4 Een afleverdatum is steeds indicatief en geen fatale termijn als bedoeld in artikel 6:83 sub a Burgerlijk Wetboek.  

7.5 abcfinance B.V. heeft het recht het Object te allen tijde te (doen) inspecteren. Klant zal abcfinance B.V. op eerste verzoek 

in staat stellen het Object te bezichtigen of te inspecteren.  

7.6 Het ter beschikking gestelde Object is juridisch eigendom van abcfinance B.V. en de Klant zal het Object gedurende de 

looptijd van de Overeenkomst voor abcfinance B.V. houden. Indien de Overeenkomst geen koopoptie(prijs) vermeldt, zal 

onder de opschortende voorwaarde van betaling van al hetgeen de Klant aan abcfinance B.V. verschuldigd is uit hoofde van 

de Overeenkomst, uiterlijk op het moment dat de Looptijd verstrijkt, en mits de Klant aan al zijn (overige) verplichtingen jegens 

abcfinance B.V. heeft voldaan, de eigendom van het Object op de Klant overgaan zonder dat enige fysieke 

leveringshandeling van abcfinance B.V. is vereist. De eigendomsoverdracht als hiervoor bedoeld geschiedt in de staat en op 

de plaats waar het Object zich dan bevindt zonder enige garantie of vrijwaring van abcfinance B.V. anders dan de 

bevoegdheid tot eigendomsoverdracht van het Object. 

 

RECHTEN / VERPLICHTINGEN KLANT  

 

8 BETALINGEN   

8.1 Klant betaalt de overeengekomen Termijnen, de aanbetaling en de slottermijn (indien overeengekomen), alsmede alle 

overige kosten die volgens de Overeenkomst voor rekening van Klant zijn, telkens tijdig en uiterlijk op de daarvoor 

overeengekomen vervaldag. Omtrent hetgeen de Klant aan abcfinance B.V. verschuldigd is, zal (een uittreksel uit) de 

administratie van abcfinance B.V. bewijs tussen partijen vormen, behoudens door de Klant te leveren tegenbewijs. 

8.2 De door de Klant verschuldigde bedragen worden vermeerderd met BTW (indien van toepassing) en andere belastingen en 

heffingen.  

8.3 De Termijnen zijn maandelijks bij vooruitbetaling op de eerste dag van de kalendermaand verschuldigd, tenzij schriftelijk 

anders overeengekomen. Andere door de klant verschuldigde vergoedingen dienen binnen dertig dagen na factuurdatum 

door Klant te zijn betaald.  

8.4 Alle betalingen dienen te geschieden op een door abcfinance B.V. aan te wijzen rekening. Klant verplicht zich om, middels 

een daartoe door abcfinance B.V. te verstrekken machtigingsformulier, aan abcfinance B.V. een machtiging te verlenen om 

van zijn (door Klant op te geven) bankrekening te incasseren, al hetgeen Klant uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd is 

of zal worden. Klant zal zorgdragen voor voldoende saldo op bedoelde rekening. Indien de Klant geen machtiging verleent of 

intrekt, is abcfinance B.V. bevoegd kosten aan de Klant in rekening te brengen van minimaal € 25,= per factuur of betaling. 

8.5 Alle kosten verbonden aan het bewaren van de rechten van abcfinance B.V. uit de Overeenkomst of de Algemene 

Voorwaarden, waaronder begrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke invorderingskosten, zijn voor rekening van Klant. Dit 

geldt ook voor alle eventueel op de Overeenkomst en/of op het Object vallende belastingen, heffingen enzovoort onder welke 

naam dan ook. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op minimaal 10% van de hoofdsom, vermeerderd met 

verschuldigde verschotten en verschuldigde belasting en bedragen ten minste €250,= en met dien verstande dat abcfinance 

B.V. steeds gerechtigd is om daadwekelijk gemaakte kosten, indien die hoger zijn, in rekening te brengen.  

8.6 Voor administratieve wijzigingen of werkzaamheden op verzoek van de Klant (zoals bijvoorbeeld adreswijzigingen, opvragen 

van (kopieën) van documenten, afkoopvoorstellen) is abcfinance B.V. bevoegd (redelijke) kosten bij de Klant in rekening te 

brengen. 

8.7 Bij niet tijdige of niet volledige betaling van de overeengekomen Termijnen en/of andere bedragen die Klant krachtens de 

Overeenkomst is verschuldigd, is Klant zonder dat ingebrekestelling is vereist direct in verzuim en vanaf de vervaldatum over het 

verschuldigde achterstallige bedrag maandelijks een bedrag aan rente verschuldigd tot de datum van algehele betaling. Het 

percentage van deze rente bedraagt 1,50% per maand. Een gedeelte van een kalendermaand wordt gerekend als een hele 

kalendermaand. Alle betalingen van de Klant strekken tot voldoening van de door de Klant verschuldigde bedragen op de 

wijze en in de volgorde die door abcfinance B.V. wordt bepaald.  

 

9 GEBRUIK VAN DE OBJECTEN  

9.1 Klant verplicht zich ertoe bij het gebruik van het Object alle geldende wettelijke regels en voorschriften in acht te nemen.  

9.2 Klant verbindt zich gedurende de periode dat het Object onder hem is ervoor zorg te dragen dat het Object op behoorlijke 

wijze en volgens de door de fabrikant gegeven voorschriften wordt behandeld en verzorgd. Behoudens gebruikelijke slijtage 

draagt de Klant er zorg voor dat het Object in de staat blijft zoals die was ten tijde van aflevering van het Object bij de Klant. 

Kosten die niet onder enige in de Overeenkomst genoemde en/of van toepassing zijnde verzekering vallen en alle schade die 

abcfinance B.V. lijdt als gevolg zijn van het onjuist of onzorgvuldig gebruik van het Object of gebruik in strijd met de bepalingen 

van de Overeenkomst, komen voor rekening van de Klant. 

9.3 Onder onjuist gebruik van het Object wordt in ieder geval (doch niet uitsluitend) verstaan:  

a) het aan derden in huur, onderhuur of gebruik geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van abcfinance 

B.V.;  

b) het vervreemden, verpanden of anderszins bezwaren of in gebruik geven van het Object;  

c) het niet opvolgen van instructies zoals nader in gebruikershandleidingen, fabrieksvoorschriften of instructieboekjes 

beschreven en het veroorzaken van ongebruikelijke slijtage;  

d) het, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van abcfinance B.V., verplaatsen van het Object naar een andere 

locatie. 

9.4 Klant zal het Object uitsluitend voor zakelijke doeleinden en voor het doel waarvoor ze het is bestemd gebruiken.  
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9.5 Klant is verplicht te allen tijde in het bezit te zijn van de voor het beoogde gebruik van het Object vereiste vergunning(en) 

(voor zover nodig). Klant is voorts verplicht het Object te gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden die zijn gesteld bij 

het verkrijgen van de vergunning(en).  

9.6 Klant is verplicht op zijn kosten het Object op de door de fabrikant vastgestelde wijze te onderhouden.  

9.7 Het is Klant niet toegestaan tussentijdse accessoires aan het Object te bevestigen c.q. wijzigingen of ingrijpende 

veranderingen aan te brengen, tenzij abcfinance B.V. hiervoor schriftelijke toestemming verleend heeft en mits deze worden 

uitgevoerd door een erkende installateur, voldoen aan de wettelijke eisen en door de bevestiging, wijziging of ingrijpende 

verandering geen schade aan het Object wordt aangebracht.  

9.8 Toevoeging van accessoires is voor rekening van Klant, ook indien deze accessoires verplicht zijn op grond van (nieuwe) 

wettelijke voorschriften. Klant draagt het risico van verlies en/of beschadiging en de kosten van onderhoud en reparatie van 

deze accessoires.  

9.9 abcfinance B.V. heeft steeds het recht om, na overleg met Klant, een onafhankelijke deskundige aan te wijzen voor de 

beoordeling van de staat van het Object, schade aan het Object en de oorzaak daarvan alsook van de kosten van reparatie 

of herstel. De uitkomst van het onderzoek door het onafhankelijk expertisebureau is voor beide partijen bindend, tenzij Klant 

binnen 5 werkdagen schriftelijk te kennen geeft een tegenonderzoek op eigen kosten te willen laten doen.  

 

10 INLEVERING  

10.1 Indien de Overeenkomst een koopoptie(prijs) vermeldt en de Klant geen gebruik van de koopoptie maakt is hij gehouden 

het Object na afloop van de overeengekomen Looptijd in goede staat aan abcfinance B.V. te retourneren op een door 

abcfinance B.V. te bepalen plaats binnen Nederland.  

10.2 Bij inname door abcfinance B.V. kan abcfinance B.V. aan de Klant een opgave verstrekken waarop eventuele schades 

ten aanzien van het Object bindend zullen worden vastgelegd, behoudens door de Klant te leveren tegenbewijs. 

10.3 De bij inname geconstateerde en niet gemelde schade(s) word(t)(en) afgewikkeld volgens de voor het betreffende 

Object geldende verzekeringsvoorwaarden. Klant is bij afwijzing van dekking gehouden de betreffende schade aan of 

waardevermindering van het Object te vergoeden aan abcfinance B.V..  

10.4 Aanwezige accessoires dient Klant op eigen kosten te verwijderen. Gevolgschade ontstaan door het aanbrengen of het 

verwijderen van accessoires is voor rekening van Klant. Indien accessoires bij inname niet zijn verwijderd, is Klant gehouden de 

als gevolg daarvan opgetreden waardevermindering van het Object en/of de door abcfinance B.V. gemaakte 

verwijderingskosten aan abcfinance B.V. te vergoeden.  

10.5 Klant draagt er zorg voor dat de bij het Object behorende zaken bij inlevering van het Object aan abcfinance B.V. te 

overhandigen. Bij het verloren gaan van dergelijke zaken komen de kosten van vervanging voor rekening van de Klant.  

10.6 Bestanddelen die op of aan het Object zijn aangebracht, worden eigendom van abcfinance B.V..  

10.7 Na inlevering van het Object bij abcfinance B.V. wordt Klant geacht de daarin voor eigen rekening aangebrachte en 

achtergebleven accessoires aan abcfinance B.V. in eigendom te hebben overgedragen, zonder dat abcfinance B.V. ter zake 

enige vorm van vergoeding aan Klant is verschuldigd.  

 

11 KOOPOPTIE 

11.1 Indien de Overeenkomst een koopoptie(prijs) vermeldt dan heeft de Klant het recht om het Object van abcfinance B.V. te 

kopen aan het einde van de Looptijd voor de overeengekomen koopoptieprijs. Indien de Klant van dat recht gebruik wenst te 

maken, dient hij dat uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de Looptijd schriftelijk aan abcfinance B.V. kenbaar te 

maken. Alsdan zal, onder de opschortende voorwaarde van betaling van de koopoptieprijs en al hetgeen de Klant nog aan 

abcfinance B.V. verschuldigd is uit hoofde van de Overeenkomst, uiterlijk op het moment dat de Looptijd verstrijkt, en mits de 

Klant aan al zijn (overige) verplichtingen jegens abcfinance B.V. heeft voldaan, de eigendom van het Object op de Klant 

overgaan zonder dat enige fysieke leveringshandeling van abcfinance B.V. is vereist. De eigendomsoverdracht als hiervoor 

bedoeld geschiedt in de staat en op de plaats waar het Object zich dan bevindt zonder enige garantie of vrijwaring van 

abcfinance B.V. anders dan de bevoegdheid tot eigendomsoverdracht van het Object.  

11.2 Indien de Klant tekortschiet om tijdige betaling van de koopoptieprijs en/of andere nog verschuldigde bedragen te 

verrichten komt geen koopovereenkomst tussen abcfinance B.V. en de Klant tot stand of zal die worden geacht ontbonden te 

zijn. 

11.3 De Klant heeft geen recht om anders dan aan het einde van Looptijd het Object te kopen als hiervoor bepaald; 

gedurende de looptijd van Overeenkomst heeft de Klant mitsdien geen recht om de eigendom van het Object te verkrijgen. 

 

12 SCHADE  

12.1 Klant is verplicht schade aan het Object terstond bij abcfinance B.V. te melden.  

12.2 Bij nalaten van voornoemde schademelding en bij het niet juist opvolgen van de instructies van de zijde van abcfinance 

B.V. is de Klant aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.  

12.3 Indien bij een schadegeval lichamelijk letsel is toegebracht en/of derden zijn betrokken, is Klant verplicht ervoor zorg te 

dragen dat zodanige maatregelen worden getroffen, dat (eventuele) aanspraken op de verzekeraar tot betaling van de 

schadepenningen niet verloren gaan. Indien de verzekeraar - op grond van het ontbreken van de vereiste maatregelen - niet 

tot uitkering van de schadepenningen overgaat en/of abcfinance B.V. het schadegeval niet conform de gebruikelijke 

procedure kan afwikkelen, zal die schade ten laste van Klant komen.  

12.4 Klant is voorts verplicht de door of namens abcfinance B.V. gegeven aanwijzingen voor het laten herstellen van de schade 

op te volgen of te doen opvolgen.  

12.5 De schade, waaronder tevens begrepen alle gevolgschade bij abcfinance B.V., bij Klant of bij derden, met of door het 

Object ontstaan, die niet onder een van toepassing zijnde verzekering valt, is steeds voor rekening van Klant. Klant vrijwaart 

abcfinance B.V. tegen eventuele aanspraken van derden te dezer zake.  

 

13 INBESLAGNAME  

13.1 Indien derden ten opzichte van het Object rechten (willen) doen gelden of maatregelen (willen) treffen, zal de Klant hen 

terstond attenderen op en doen blijken van de eigendom van abcfinance B.V. en abcfinance B.V. direct informeren. Hetzelfde 

geldt indien ingeval Objecten uit de macht van Klant geraken en zo nodig zal de Klant dan zelf voorzieningen treffen om het 

eigendomsrecht van abcfinance B.V. te beschermen. abcfinance B.V. zal ter bescherming van haar rechten alle door haar 

nodig geoordeelde maatregelen kunnen treffen, ook ten name van Klant, waartoe Klant abcfinance B.V. hierbij machtigt. De 

kosten van die maatregelen zullen voor rekening van Klant zijn, tenzij de aanleiding tot die maatregelen gelegen is in een 

omstandigheid die uitsluitend aan abcfinance B.V. is toe te rekenen. Klant zal de voor zijn rekening komende kosten op eerste 

verzoek aan abcfinance B.V. voldoen.  
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13.2 Indien de inbeslagneming en/of de gevolgen daarvan niet ongedaan gemaakt kan worden, dan wel indien het Object 

verbeurd is/wordt verklaard, is Klant gehouden alle schade als gevolg daarvan aan abcfinance B.V. te melden en te voldoen.  

 

14 VRIJWARING  

Klant vrijwaart abcfinance B.V. tegen alle aanspraken en boetes die tegen abcfinance B.V. geldend mochten worden 

gemaakt wegens het overtreden van wettelijke voorschriften met betrekking tot de staat en het gebruik van het Object. Voorts 

betreft deze vrijwaring ook alle acties die tegen abcfinance B.V. op grond van haar eigendomsrecht ten aanzien van het 

Object mochten worden ingesteld ter zake van feiten die zich tijdens de periode dat de Klant het Object onder zich heeft, 

hebben voorgedaan en wegens schade of nadeel van welke aard ook toegebracht door of met het Object aan Klant of aan 

derden.  

 

15 WAARBORGSOM 

15.1 Indien in de Overeenkomst een waarborgsom is bedongen dan gelden daarvoor de bepalingen van dit artikel. 

15.2 De waarborgsom zal strekken tot zekerheid voor de huidige en toekomstige verplichtingen van de Klant tegenover 

abcfinance B.V. uit hoofde van de Overeenkomst dan wel uit welken andere hoofde ook.    

15.3 De door abcfinance B.V. ontvangen waarborgsom wordt door de ondertekening van de Overeenkomst door de Klant (al 

dan niet bij voorbaat) aan abcfinance B.V. verpand tot zekerheid voor de huidige en toekomstige verplichtingen van de Klant 

tegenover abcfinance B.V. uit hoofde van de Overeenkomst dan wel uit welken andere hoofde dan ook. Door de 

ondertekening van de Overeenkomst door abcfinance B.V. wordt het pandrecht geacht te zijn aanvaard door en 

medegedeeld aan abcfinance B.V.. 

15.4 Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van enige verplichting waarvoor voormeld pandrecht tot zekerheid strekt, is de 

Klant direct in verzuim en is abcfinance B.V. bevoegd haar rechten uit dit artikel en voormeld pandrecht uit te oefenen.  

15.5 De Klant kan eerst aanspraak maken op terugbetaling van (het restant van) de waarborgsom zodra abcfinance B.V. geen 

vorderingen meer op de Klant heeft of redelijkerwijs kan verkrijgen (zulks – uitsluitend – ter bepaling van abcfinance B.V.) en 

door de Klant aan alle verplichtingen waarvoor het pandrecht tot zekerheid strekt zijn voldaan. 

15.6 abcfinance B.V. is steeds bevoegd om al hetgeen abcfinance B.V. al dan niet opeisbaar van de Klant te vorderen heeft uit 

welken andere hoofde ook te verrekenen met de waarborgsom. De Klant is niet bevoegd tot verrekening van enige 

verplichting tegenover abcfinance B.V. met de waarborgsom. 

 

16 TEKORTSCHIETEN KLANT / OPSCHORTING / VERREKENING  

16.1 Indien Klant naar de mening van abcfinance B.V. tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, 

is abcfinance B.V. bevoegd haar verplichtingen op te schorten, onverminderd het recht om één of meer Overeenkomsten te 

beëindigen zoals bepaald in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden en onverminderd het recht van abcfinance B.V. om 

volledige schadevergoeding van Klant te vorderen en alle rechten geldend te maken die op grond van de wet of de 

Overeenkomst aan abcfinance B.V., in geval van tekortschieten door Klant, toekomen.  

16.2 Klant verplicht zich in die gevallen zonder verdere voorwaarden alle medewerking te verlenen aan de terugname door 

abcfinance B.V. van het Object.  

16.3 De Klant is niet bevoegd om enige betaling aan abcfinance B.V. of nakoming van andere verplichtingen op te schorten of 

hetgeen hij verschuldigd is te verrekenen met enige vordering op abcfinance B.V. of de Leverancier op welke wijze dan ook.  

 

AANPASSINGEN  

 

17 AANPASSING TERMIJNEN / KOSTEN 

17.1 Bij de start van de Overeenkomst  

De overeengekomen Termijn is gebaseerd op het prijspeil van de datum van ondertekening van de Overeenkomst door 

abcfinance B.V.. De Termijn kan door abcfinance B.V. worden aangepast, indien zich bij terbeschikkingstelling van het Object 

aan de Klant een verschil voordoet tussen de (koop)prijs van het Object (het investeringsbedrag voor abcfinance B.V.) waar 

abcfinance B.V. van uit is gegaan bij het berekenen van de in de Overeenkomst vermelde Termijn en de definitieve (koop)prijs 

van het Object bij de terbeschikkingstelling. Indien de (koop)prijs van het Object ten tijde van de (beoogde) 

terbeschikkingstelling van het Object meer dan 5% is gestegen is abcfinance B.V. bevoegd de Overeenkomst te ontbinden en 

zijn De Klant en abcfinance B.V. van hun verplichtingen uit de Overeenkomst ontheven zonder dat enige schadevergoeding 

verschuldigd is. Indien door de Klant een aanbetaling is gedaan, is abcfinance B.V. bevoegd om ter volledige voldoening van 

haar verbintenis tot ongedaanmaking, haar vordering(en) op de Leverancier ten aanzien van het Object aan de Klant over te 

dragen. Met de hiervoor bedoelde overdracht (cessie) zal abcfinance B.V. dan aan haar verbintenis tot ongedaanmaking 

hebben voldaan. 

Indien ten tijde van aflevering van het Object het rentepercentage, afwijkt van het rentepercentage op basis waarvan 

abcfinance B.V. de in de Overeenkomst vermelde Termijn heeft berekend, kan abcfinance B.V. de Termijn ook aanpassen.  

 

17.2 Tijdens looptijd van de Overeenkomst  

Indien gedurende de looptijd van de Overeenkomst wijzigingen optreden in kosten voor verzekering en/of van overheidswege 

opgelegde belastingen en/of heffingen, hetzij nieuwe belastingen of heffingen worden opgelegd, welke zijn of behoren te 

worden opgenomen in de Termijnen of van invloed zijn op de vaststelling daarvan door abcfinance B.V., is abcfinance B.V. 

gerechtigd de Termijn over de reeds verstreken alsmede over de nog resterende Looptijd aan dergelijke wijzigingen of 

opleggingen aan te passen. De daaruit voortvloeiende nabetaling van Klant is onmiddellijk door Klant verschuldigd.  

17.3 Bij aanpassing van de Termijn op grond van artikel 17.1 en/of 17.2 zal abcfinance B.V. ook de totale koopsom opnieuw 

kunnen vaststellen en aan de Klant mededeling doen van de wijzigingen, al dan niet door middel van vermelding op het 

acceptatiecertificaat dat bij de aflevering van het Object door de Klant dient te worden ondertekend. De Klant verklaart zich 

hiermee (bij voorbaat) akkoord en verplicht zich het – ter schriftelijke bevestiging door abcfinance B.V. voor te leggen 

document – te ondertekenen en aan abcfinance B.V. te retourneren. 

 

18 AANPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN  

18.1 abcfinance B.V. kan de Algemene Voorwaarden aanpassen indien dit, naar haar oordeel, noodzakelijk of wenselijk is 

(onder meer) ten gevolge van veranderde wettelijke regels.  

18.2 Bij wijzigingen van de Algemene Voorwaarden, anders dan ten gevolge van wettelijke voorschriften, heeft Klant de 

mogelijkheid daartegen binnen dertig dagen na ontvangst van de gewijzigde voorwaarden schriftelijk bezwaar te maken.  

18.3 Indien Klant in geval van wijzigingen als bedoeld in lid 2 van dit artikel bezwaar maakt, blijven de ongewijzigde 

voorwaarden van kracht voor de lopende Overeenkomst.  
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RISICO / VERZEKERINGEN  

 

19 RISICO  

Alle schade aan het Object, alsmede alle schade ontstaan als gevolg van het gebruik van het Object is gedurende de gehele 

looptijd van de Overeenkomst voor rekening en risico van Klant. Het vorenstaande geldt niet indien en voor zover enige schade 

daadwerkelijk wordt vergoed op basis van (een) door abcfinance B.V. zelf afgesloten verzekering(en); zulks onverminderd de 

verplichtingen van de Klant tot betaling van een Eigen Risico.  

 

20 VERZEKERINGEN  

20.1 De Klant is verplicht (i) het Object voor de meest uitgebreide risico’s, voor eigen rekening en ten genoegen van 

abcfinance B.V., te verzekeren en verzekerd te houden, zonder ongebruikelijke franchise of beperking en voor de volledige 

vervangingswaarde, (ii) na aflevering van het Object bij de Klant zal abcfinance B.V. contact opnemen met de lessee inzake 

de verzekering van het object. Indien de Klant het Object niet – ten genoegen van abcfinance B.V. – verzekert of nalaat 

daarvan bewijs aan abcfinance B.V. te bezorgen is abcfinance B.V. gerechtigd om (naar eigen keuze) zelf voor adequate 

verzekering van het Object zorg te dragen en de kosten daarvan aan de Klant in rekening te brengen door middel van 

verhoging van de Termijnen of anderszins. De betreffende kosten zijn door de Klant verschuldigd totdat – zulks ter beoordeling 

van abcfinance B.V. – bewijs aan abcfinance B.V. is verschaft dat de Klant zelf voor adequate verzekering van het Object zorg 

heeft gedragen. In verband hiermee heeft abcfinance B.V. ook het recht om gegevens (waaronder persoonsgegevens) van 

de Klant aan de betreffende verzekeraar en/of tussenpersoon ter beschikking te stellen; de Klant stemt daar mee in. 

20.2 De Klant zal in de polis, ter zake van de door hem afgesloten verzekering voor het Object, de volgende clausule laten 

opnemen:  

“Het is de maatschappij bekend dat [invullen: beschrijving van het Object] (“Object”) worden geleaset en er mee in te 

stemmen dat abcfinance B.V., gevestigd te Eindhoven (“abcfinance B.V.”),  begunstigde is van enige uitkering ter zake 

van het verzekerde Object en voorts er mee bekend te zijn dat – voor zover nodig – uitkeringen met betrekking tot schade 

aan voormelde zaken aan abcfinance B.V., zijn verpand. Uitkeringen uit hoofde van deze verzekering zullen worden 

gedaan aan abcfinance B.V.. De dekking op voormeld Object kan ten opzichte van abcfinance B.V. niet worden beperkt 

of beëindigd zonder mededeling daarvan aan deze abcfinance B.V.. In geval van wanbetaling door de verzekeringnemer 

wordt abcfinance B.V. hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld”.  

Door de ondertekening van de Overeenkomst door de Klant worden de rechten en vorderingen van de Klant op de 

verzekeraar van het Object (al dan niet bij voorbaat) aan abcfinance B.V. verpand tot zekerheid voor de huidige en 

toekomstige verplichtingen van de Klant tegenover abcfinance B.V. uit hoofde van de Overeenkomst dan wel uit welken 

andere hoofde dan ook. abcfinance B.V. is steeds bevoegd mededeling van dit pandrecht aan verzekeraar of derden te 

doen. 

20.3 Indien zich een schadegeval voordoet met betrekking tot het Object dient de Klant abcfinance B.V. zo spoedig mogelijk 

schriftelijk op de hoogte te brengen van de schade aan of verlies van het Object en een correcte, volledige en accurate 

verklaring, alsook alle andere informatie die nodig is ter ondersteuning van de afwikkeling van de schade te bezorgen bij de 

verzekeraar (ook indien abcfinance B.V. zelf verzekering voor het Object heeft afgesloten). De Klant dient alle nodige 

maatregelen te nemen teneinde verdere schade te beperken en bij tekortkoming door de Klant ter zake van deze 

verplichtingen is de Klant aansprakelijk voor alle mogelijke schade die daar het gevolg van is. 

20.4 abcfinance B.V. is bevoegd de verzekeringsuitkering naar eigen keuze aan te wenden voor herstel of vervanging van het 

Object, in mindering te brengen op de schade die abcfinance B.V. ter zake lijdt of toe te rekenen aan enig bedrag dat de 

Klant aan abcfinance B.V. verschuldigd is. 

20.5 Indien de Klant enige uitkering ontvangt ter zake het Object dan houdt de Klant die voor abcfinance B.V. en zal de Klant 

het betreffende bedrag direct doorbetalen aan abcfinance B.V. 

20.6 Indien abcfinance B.V. zelf voor verzekering van het Object zorg draagt – conform het bepaalde in artikel 20.1 – dan zal 

abcfinance B.V. aan de Klant ter hand (kunnen) stellen de verzekeringsvoorwaarden. De Klant verplicht zich tegenover 

abcfinance B.V. om die verzekeringsvoorwaarden, ook indien die tussentijds worden gewijzigd, in acht te nemen opdat dekking 

voor abcfinance behouden blijft. abcfinance B.V. zal voorts de Klant informeren waartoe (indien van toepassing) de door haar 

gesloten verzekering per Gebeurtenis begrensd is en het Eigen Risico dat voor rekening van Klant komt. De hiervoor bedoelde 

bedragen kunnen wijzigen voor toekomstige Gebeurtenissen en de Klant is daar aan gebonden. abcfinance B.V. zal de Klant 

over wijzigingen schriftelijk informeren. 

20.7 Ingeval van een door abcfinance B.V. verzekerd risico, draagt Klant per gedekte schade een Eigen Risico per Gebeurtenis, 

zoals vermeld in de polisvoorwaarden.  

20.8 Klant zal zorgdragen voor beveiliging van het Object tegen diefstal, brand en beschadiging conform hetgeen gebruikelijk 

is dan wel conform hetgeen door abcfinance B.V., verzekeraar of bevoegde autoriteiten is voorgeschreven.  

 

SLOTBEPALINGEN  

 

21 OBJECTKEUZE / AANSPRAKELIJKHEID  

21.1 De keuze voor het Object en de Leverancier is gemaakt door de Klant. De Klant heeft met de Leverancier vastgesteld dat 

het Object voldoet aan het doel en de wensen van de Klant en de Klant verklaart bekend te zijn met de 

(garantie)voorwaarden van de Leverancier ten aanzien van het Object. Door ondertekening van het in artikel 7.3 bedoelde 

acceptatiecertificaat bevestigt de Klant dat het afgeleverde Object overeenstemt met het door hem gekozen Object en de 

specificaties zoals die door (o.a.) de Leverancier zijn opgegeven.  

21.2 abcfinance B.V. staat niet in voor de correcte werking en conformiteit van het Object aan de wensen en behoeften van 

de Klant en geeft in dat verband geen enkele garantie of vrijwaring.   

21.3 De Klant zal aanspraken ten aanzien van het Object of voortvloeiend uit het gebruik ervan, ter zake van conformiteit, 

garantieclaims of anderszins met betrekking tot het Object, zulks in de ruimste zin, niet richting abcfinance B.V. geldend kunnen 

maken en doet hierbij afstand van die rechten tegenover abcfinance B.V.. De betreffende aanspraken zal de Klant direct en 

op eigen naam jegens de Leverancier uitoefenen. De rechten tegenover de Leverancier als hiervoor bedoeld zijn of worden 

door abcfinance B.V. aan de Klant overgedragen met dien verstande dat steeds van deze overdracht steeds zijn uitgesloten 

de rechten: 

- tot eigendomsoverdracht van het Object en/of overdracht van de gebruiksrechten op de software; 

- op (al dan niet gedeeltelijke) terugbetaling van de koopprijs voor het Object; 

- in verband met op vermindering van de waarde van het Object of elke andere schade geleden door abcfinance B.V.; 

- om  ontbinding of vernietiging van de bestelling en/of (indien van toepassing) de koopovereenkomst te vorderen; of 
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- die voortvloeien uit of ontstaan door ontbinding van de bestelling en/of (indien van toepassing) de koopovereenkomst. 

21.4 abcfinance B.V. is niet aansprakelijk voor schade of extra kosten voor de Klant, in welke vorm dan ook, die het gevolg zijn 

van vertraging in de aflevering van het Object, dan wel van delen daarvan of als gevolg van het niet of niet naar verwachting 

functioneren van het Object onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel.  

21.5 abcfinance B.V. is nimmer aansprakelijk en/of gehouden tot enige vorm van schadevergoeding voor directe, indirecte of 

immateriële schade of kosten uit welke hoofde dan ook aan de zijde van Klant en/of derden veroorzaakt door het Object of 

door de werking dan wel niet werking van (delen van) het Object. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade, winstderving 

en/of gemiste besparingen is uitgesloten. Klant vrijwaart abcfinance B.V. voor aanspraken van derden ter zake.  

21.6 In afwijking van het bepaalde in de leden 4 en 5 van dit artikel geldt dat, indien blijkt dat bepaalde schade voor de Klant 

specifiek is verzekerd, abcfinance B.V. aan Klant het bedrag vergoedt dat de verzekeraar aan abcfinance B.V. uitkeert.  

 

22 WIJZIGINGEN IN DE BEDRIJFSVOERING  

Klant verbindt zich abcfinance B.V. tijdig te informeren over een voorgenomen besluit tot wijziging in de bedrijfsvoering of in de 

financiële verhoudingen, alsmede over een voorgenomen besluit tot fusie c.q. (af)splitsing van delen van zijn bedrijf, dan wel 

een voorgenomen besluit tot een ingrijpende wijziging in de zeggenschap over de Klant en/of de activiteiten van de 

onderneming van de Klant. abcfinance B.V. is gerechtigd naar aanleiding van een voornemen als bedoeld in dit artikel 

redelijke voorwaarden te stellen tot zekerheid voor de nakoming door Klant van de verplichtingen uit hoofde van de 

Overeenkomst. Indien Klant zich niet met deze voorwaarden kan verenigen, kan abcfinance B.V. zonder nadere 

ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst of andere formaliteit de Overeenkomst terstond beëindigen, waarbij het 

bepaalde in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden van toepassing is.  

 

23 DIVERSEN  

23.1 Met het oog op toetsing van de kredietwaardigheid van de Klant door abcfinance B.V., dient de Klant op eerste verzoek 

van abcfinance B.V. een jaarrekening, die voldoet aan de wettelijke bepalingen, te verstrekken. Desgevraagd dient de Klant 

ook op eerste verzoek van abcfinance B.V. aanvullende informatie en documentatie betreffende zijn financiële toestand te 

verstrekken.  

23.2 Door ondertekening van de Overeenkomst geeft de Klant aan abcfinance B.V. onherroepelijk volmacht, met het recht van 

substitutie, tot uitoefening van alle aan abcfinance B.V. in de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden toegekende 

bevoegdheden en rechten en om al datgene te doen wat abcfinance B.V. nodig, nuttig of wenselijk acht ter uitvoering van de 

Overeenkomst en bescherming van haar rechten, waaronder uitdrukkelijk begrepen rechtshandelingen met abcfinance B.V. 

als wederpartij. 

23.3 abcfinance B.V. is bevoegd om voor de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst gebruik te maken van diensten van 

derden. De Klant is verplicht de aanwijzingen, die abcfinance B.V. in verband daarmee geeft, op te volgen. 

23.4 Indien zich meerdere (rechts)personen zich jegens abcfinance B.V. als Klant hebben verbonden voor de verplichtingen uit 

de Overeenkomst zijn zij hoofdelijk aansprakelijk tegenover abcfinance B.V.. Rechtsopvolgers van Klant zijn hoofdelijk 

aansprakelijk tegenover abcfinance B.V.. Ieder van de hoofdelijk verbonden (rechts)personen doet afstand van door de wet 

aan hoofdelijk schuldenaren toegekende rechten en verweermiddelen. De vorderingen, die de hoofdelijke schuldenaren op 

elkaar hebben of verkrijgen uit hoofde van regres en/of subrogatie, worden hierbij achtergesteld bij alle vorderingen van 

abcfinance B.V. op de Klant. 

23.5 De Klant is desgevraagd verplicht op eerste verzoek van abcfinance B.V. voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming 

van zijn bestaande en toekomstige verplichtingen tegenover abcfinance B.V., zowel voortvloeiend uit de bestaande 

Overeenkomst als uit nieuwe overeenkomsten van welke aard ook. Is een gestelde zekerheid naar het oordeel van abcfinance 

B.V. onvoldoende geworden dan is de Klant verplicht om op eerste verzoek van abcfinance B.V. (aanvullende) zekerheden te 

verstrekken. 

23.6 Indien de Overeenkomst met één of meer andere overeenkomsten een commerciële eenheid vormen als bedoeld in 

artikel 7:57 lid 5 BW zal de Klant daar tegenover abcfinance B.V. geen rechten aan kunnen ontlenen. De Klant doet hierbij 

afstand van enig recht tegenover abcfinance B.V., waaronder (doch niet uitsluitend) het recht om verplichtingen uit de 

Overeenkomst op te schorten of die te ontbinden of vernietigen, op grond van de omstandigheid dat de Overeenkomst deel 

uitmaakt van een commerciële eenheid als hiervoor bedoeld.  

 

 

 

 


