
Blad1

Lease contract Scootmobiel …………….. voor een periode van …...  jaar

Onderstaande wordt aangeduid als lease nemer in het lease contract

Mevr 

Adres

Postcode

BSN

Tel Nr.

Legitimatie Geboortedatum : 

Dhr………………….. verklaart hierbij een scootmobiel ………….  met serienummer …………………...,

voor een periode van 4 jaar te leasen. Het leaseprijs bedraagt € ……. incl. BTW per maand en wordt

voldaan via een maandelijkse automatische incasso met ingang van d.d 

en eindigt op d.d. …...   De scootmobiel blijft ten aller tijden eigendom van Totale Zorgwinkel    

.Bij het tussen tijds verbreken van het lease contract door de lease nemer wordt nog 6 maand 

het lease tarief door berekend, en zal de scootmobiel per direct worden op gehaald. Dit geld ook bij

bij het achterblijven van de betaling na een periode van 3 maanden. Bij het plotseling overlijden van de 

lease nemer wordt er nog 6 maand huur in rekening gebracht en zal na het ophalen van de scootmobiel  

het lease contract per direct eindigen.

Vooraf is de borg (3x leaseprijs) á € ….. per PIN voldaan op ……..., welke aan het einde van de

lease periode zal worden geretourneerd, mits de lease nemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. 

De leaseprijs is inclusief scootmobiel pechhulp, All risk verzekering,  onderhoud en reparatie,

ten gehele tijde van de lease overeenkomst.

Bij schade, diefstal of vermissing is het eigen risico max € 200,- per gebeurtenis.

In geval van schade,diefstal of verlies , al dan niet ontstaan door de schuld van lease nemer,

opgetreden met betrekking tot de sootmobiel en/of enig daarbij behorend document en/of enig

daarbij behorende andere zaak, dan wel toegebracht aan enige derde, is de lease nemer verplicht de

Totale Zorgwinkel  daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien

schriftelijk te bevestigen. De lease nemer is verplicht de door de Totale Zorgwinkel  te geven

instructies op te volgen en zo mogelijk door de politie procesverbaal van het voorval te laten

opmaken. Bij het nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving, en bij het niet opvolgen van de

Instructies , zal de lease nemer voor de, door dit verzuim eventueel door de Totale Zorgwinkel

 te lijden schade aansprakelijk zijn.

Voor eventuele kosten en/of schade , welke door de lease nmer  of andere bestuurder vd scootmobiel

daarvan mocht onstaan , ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies aan c.q van de

scootmobiel met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.

Totale Zorgwinkel heeft het recht de lease overeenkomst ten allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst

te ontbinden, indien naar zijn oordeel de scootmobiel door de lease nmer  niet op zorgvuldige

wijze wordt gebruikt

De Lease nemer dient zorg te dragen voor het tijdig opladen van de accu's en deze vorstvrij te stallen.

Reparaties aan de scootmobiel zonder toestemming van Totale Zorgwinkel  zijn voor

rekening van de lease nemer.
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De lease nemer verklaart bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking tot de scootmobiel geen 

andere verzekeringen zijn afgesloten dan de door Totale Zorgwinkel  afgesloten verzekering.

Eventuele andere of verdergaande verzekeringen die door de lease nemer gewenst mochten worden,

moeten door de lease nemer zelf en voor eigen rekening worden gesloten.

De lease nemer is aansprakelijk voor alle eventuele extreme eigen gemaakte schade welke gedurende  

de leaseperiode aan de scootmobiel met toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende  

gevolgschade, al dan niet met schuld van de lease nemer en onverschillig of zulks in of buiten overmacht 

geschiedt, dat niet onder de All Risk verzekering valt en dus niet door de verzekeraar vergoedt word.

De lease nemer vrijwaart de Totale Zorgwinkel  van alle schade van bijrijder(s) of derden,

waarvoor de lease nemer  op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor onder de

All risk verzekering door de Totale Zorgwinkel  geen dekking mocht worden gegeven.

Totale Zorgwinkel zal zorg dragen dat er 1x per jaar onderhoud aan de scootmobiel

word gepleegd en dat eventuele reparaties binnen afzienbare tijd worden uitgevoerd, en/of zorg dragen

dat er een tijdelijke leen scootmobiel beschikbaar is tijdens een reparatie periode van langer dan 2 dagen.

De leasenemer verklaart hierbij met het bovenstaande akkoord te gaan

Handtekening 

Pagina 2


