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Module 16 Financiering en leasing van ICT
De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer
30174840.
Toepasselijkheid
De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de
module Algemeen aangevuld met één of meer
specifieke modules per product of dienst. De in
de onderhavige module opgenomen bepalingen
zijn, naast de bepalingen van de module
Algemeen, van toepassing bij financiering en/of
leasing van enig object.
1.2 De bepalingen van deze module zijn
onlosmakelijk verbonden met de bepalingen van
de module Algemeen. Bij tegenstrijdigheid
tussen de bepalingen van de module Algemeen
met de bepalingen van de onderhavige module,
prevaleren deze laatste.

verschuldigde kosten, vervolgens op de rente en
als laatste op de hoofdsom.

1.
1.1

2.
2.1

2.2

3.
3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Financiering
De overeenkomst wordt aangegaan voor de
tussen leverancier en cliënt overeengekomen
bepaalde duur.
Leverancier en cliënt zullen schriftelijk in de
overeenkomst de gehele (koop)prijs van het
object van financiering vermelden, het plan van
regelmatige betaling van de termijnen en de
overige voorwaarden. De overeenkomst strekt
ertoe dat alle termijnen volledig worden voldaan.
Betaling
Cliënt verbindt zich alle betalingen aan
leverancier zonder kosten voor leverancier te
voldoen op de dag van verschuldigdheid in een
wettig Nederlands betaalmiddel door overmaking
van het bedrag op het door leverancier aan te
wijzen rekeningnummer. Cliënt kan uitsluitend
op voormelde wijze bevrijdend betalen.
Cliënt verleent leverancier door het aangaan van
de overeenkomst de onherroepelijke en
onvoorwaardelijke toestemming al het door cliënt
verschuldigde te incasseren door middel van
automatische incasso. Cliënt zal te allen tijde
zorg dragen voor voldoende saldo en voorts de
noodzakelijke medewerking verlenen aan de
voldoening per automatische incasso.
Tenzij anders overeengekomen, zijn bedragen
telkens per kalendermaand vooraf verschuldigd.
Indien vertragingsrente is overeengekomen is
cliënt deze verschuldigd vanaf de eerste dag van
verzuim.
Leverancier kan naar eigen discretie besluiten
uitstel van betaling van een termijn te verlenen
indien cliënt schriftelijk vóór het vervallen van de
betreffende termijn een gemotiveerd verzoek
daartoe doet. Indien leverancier, al of niet op
uitdrukkelijk verzoek van cliënt, enig uitstel
toelaat geschiedt dit onder voorbehoud van alle
rechten.
De door leverancier van cliënt ontvangen
bedragen strekken eerst in mindering op de
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Bescherming rechten van (intellectuele) eigendom
Cliënt is gehouden leverancier terstond op de
hoogte te stellen van schade,
waardevermindering of verlies van het object en
alle nodige maatregelen te treffen, zoals ter
beperking van verdere schade, en voorts
eventuele aanwijzingen van leverancier ter zake
op te volgen teneinde de aan leverancier
toekomende rechten van (intellectuele)
eigendom als bedoeld in artikel 6 en artikel 8 van
de module Algemeen te beschermen.
4.2 Het object dient door cliënt op zijn kosten in
goede staat te worden onderhouden en te
worden gebruikt overeenkomstig de
bestemming. Cliënt zal de gedaante of inrichting
van het object niet veranderen, noch het object
verhuren, vervreemden of bezwaren, het genot
ervan afstaan of het object gebruiken in strijd
met enig wettelijk voorschrift.
4.3 Cliënt is verplicht ieder die enig recht ten aanzien
van het object doet gelden, te informeren over
de rechten van (intellectuele) eigendom van
leverancier en terstond leverancier van die
aanspraken van derden op de hoogte te stellen
onder overlegging van alle bescheiden.
4 .4 Cliënt houdt het object voor eigen rekening en
risico en zal onder meer voor veilige bewaring en
opslag zorg dragen. Cliënt verplicht zich het
object voldoende te verzekeren en verzekerd te
houden bij een in Nederland gevestigde
verzekeringsmaatschappij. Leverancier kan
nadere voorwaarden stellen aan de verzekering.
4.5 Alle aanspraken ter zake van uitkeringen van
verzekeringspenningen worden door cliënt bij het
aangaan van de overeenkomst bij voorbaat aan
leverancier gecedeerd. Verzekeringspenningen
die door de verzekeringsmaatschappij
rechtstreeks aan cliënt worden voldaan, strekken
in mindering op door cliënt aan leverancier te
betalen schadevergoeding.
4.6 Leverancier is gerechtigd tijdens normale
werktijden het object te (doen) inspecteren.
Cliënt zal daaraan op eerste schriftelijk verzoek
van leverancier alle door leverancier gewenste
medewerking verlenen.
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Koopoptie
Indien is overeengekomen dat de rechten van
(intellectuele) eigendom van het object (of enig
deel daarvan) eerst van leverancier op cliënt
zullen overgaan door betaling van een laatste
optionele termijn, dan zal cliënt uiterlijk drie
maanden vóór het verstrijken van de duur van

de overeenkomst aan leverancier schriftelijk
bekend maken daarvan gebruik te zullen maken.
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Beëindiging en gevolgen
Cliënt is jegens leverancier in verzuim
indiencliënt één of meer termijnen niet of niet
tijdig voldoet of anderszins in strijd handelt met
enige verplichting uit deze overeenkomst.
Indien cliënt in verzuim verkeert, is leverancier
gerechtigd door middel van een schriftelijke
verklaring en zonder tussenkomst van de rechter
met onmiddellijke ingang tot ontbinding van de
overeenkomst over te gaan, het object terstond
weer onder zich te nemen en alle overigens door
de wet toegekende rechten uit te oefenen.
Behoudens opzegging op de gronden van artikel
11 van de module Algemeen is opzegging van de
overeenkomst door cliënt uitgesloten.
Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet
alle verplichtingen van cliënt jegens leverancier
en leidt tot onmiddellijke opeisbaarheid van
hetgeen door cliënt is verschuldigd.
Ontbinding of vernietiging van de overeenkomst
op grond van gebreken in of omstandigheden
met betrekking tot het object of het gebruik
ervan, is uitdrukkelijk uitgesloten.
Retournering
Indien uit de overeenkomst uitdrukkelijk
voortvloeit dat cliënt gerechtigd is het object te
retourneren of indien leverancier het recht
uitoefent het object terug te nemen, dan dient
het object in goede staat aan leverancier te
worden verstrekt op een door leverancier aan te
wijzen plaats en moment. Cliënt is gehouden tot
vergoeding van kosten van herstel, vervanging
en waardeverlies van het object of een gedeelte
daarvan. Het object dient bij verstrekking aan
leverancier werkend, in originele en behoorlijke
staat te verkeren. Cliënt zal zorg dragen voor
deugdelijke verpakking en vervoer. Cliënt is
gehouden tot verwijdering van niet tot het object
behorende onderdelen, voorzieningen, data en
programmatuur, bij gebreke waarvan leverancier
daartoe kan overgaan, zonder dat hieruit enige
verplichting voor leverancier voortvloeit.
Zekerheidstelling en overdracht
Cliënt is verplicht op eerste verzoek van
leverancier zekerheid te stellen voor de
nakoming van al zijn verplichtingen jegens
leverancier. Indien gestelde zekerheid
onvoldoende is (geworden), dan is cliënt
verplicht op eerste verzoek die zekerheid aan te
vullen of te vervangen.
Leverancier is gerechtigd de rechtsverhouding tot
cliënt aan een derde over te dragen.
Administratie en uitvoering overeenkomst
Cliënt zal leverancier schriftelijk op voorhand op
de hoogte stellen van wijzigingen in het adres
van cliënt en van de locatie waar het object zich
bevindt.
De relevante bescheiden of gegevens uit de
administratie van leverancier strekken tot
volledig bewijs van hetgeen door cliënt aan
leverancier verschuldigd is, behoudens door
cliënt te leveren tegenbewijs.
Indien leverancier bij de uitvoering van de
overeenkomst een fout heeft gemaakt, heeft

cliënt de verplichting bij constatering leverancier
hiervan onverwijld op de hoogte te stellen en
volledige medewerking te verlenen aan herstel
van de gemaakte fout.
10.
Aanvullende diensten en bijkomende kosten
10.1 Ongeacht benaming van de overeenkomst, de
prijs of de periodieke vergoedingen omvat de
overeenkomst uitsluitend de diensten zoals door
leverancier en cliënt uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
10.2 Indien aanvullende diensten deel uitmaken van
de overeenkomst dan is leverancier gerechtigd
nadere of gewijzigde voorwaarden te stellen en
wijzigingen in de kosten van die diensten, zoals
van verzekeringspremies, onderhoudskosten,
belastingen, van overheidswege opgelegde
heffingen en het uurtarief voor diensten van
leverancier, aan cliënt door te belasten.
10.3 Indien en voor zover uit de overeenkomst
uitdrukkelijk voortvloeit dat leverancier voor
vervanging van het object zal zorg dragen, dan
zal leverancier zorg dragen voor vervanging van
een naar het oordeel van leverancier
gelijkwaardig object of met gelijkwaardige
functionaliteit. De bepalingen van de
overeenkomst zijn op het vervangende object
onverkort van toepassing. Behoudens indien
anders overeengekomen, zijn de kosten van
vervanging voor rekening van cliënt.
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