Aanvullende voorwaarden VanMoof Abonnement
Definities
Aanvullende Voorwaarden

Voorwaarden die gelden als aanvulling op de Algemene Voorwaarden Leasefiets
en die in deze alleen betrekking hebben op het VanMoof Abonnement geleverd
door VanMoof. In geval van tegenstrijdigheid tussen Aanvullende en Algemene
Voorwaarden hebben de Aanvullende Voorwaarden, enkel voor de
tegenstrijdigheid, voorrang op de Algemene Voorwaarden.

VanMoof Abonnement

Het VanMoof Abonnement is de commerciële naam voor een operationele lease
via Friesland Lease voor zowel particuliere (Privé Leasefiets) als zakelijke
(Zakelijke Leasefiets) klanten.

VanMoof B.V.

De rechtspersoon die de VanMoof fietsen levert conform uw specificaties, hierna
te noemen “VanMoof”.

Voertuig

Daar waar wordt gesproken over voertuig worden de VanMoof fietsen bedoeld,
dit geldt voor zowel de Algemene Voorwaarden als deze Aanvullende
Voorwaarden VanMoof Abonnement.

Voorwaarden

Indien Voorwaarden wordt vermeld, wordt hiermee een combinatie van de
Algemene Voorwaarden, de Aanvullende Voorwaarden VanMoof Abonnement,
Peace of Mind Voorwaarden en Verzekeringsvoorwaarden bedoeld.

In deze Aanvullende Voorwaarden wordt zo veel mogelijk dezelfde terminologie aangehouden als in de Algemene
Voorwaarden. Bij afwijking van deze terminologie wordt bovenstaande terminologie gehanteerd.
Artikel 1 – Toepasselijkheid en wijziging
1.1
Deze Aanvullende Voorwaarden VanMoof Abonnement gelden in aanvulling op de Algemene Voorwaarden
Leasefiets en maken een onverbrekelijk onderdeel uit van de Leaseovereenkomst.
1.2
Indien enige bepaling van deze Aanvullende Voorwaarden nietig zou zijn, blijven de Aanvullende
Voorwaarden voor het overige in stand en wordt de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die
de oorspronkelijke bedoeling van die bepaling zoveel mogelijk benadert.
Artikel 2 – De documenten en hun onderlinge rangorde
In aanvulling op artikel 3 van de Algemene Voorwaarden zijn de rechten en plichten van de Leaseovereenkomst te
vinden in de volgende documenten:
● In het Operationele Leasecontract. Dat is het door de Afnemer te ondertekenen document waarop de
bedrijfsgegevens van de Afnemer en die van BOVAG Leasefiets zijn ingevuld en waarop de belangrijkste
onderdelen zijn vastgelegd, zoals:
o het merk, type en de uitvoering van het voertuig;
o de overeengekomen duur van de Leaseperiode;
o de belangrijkste bedragen en tarieven, zoals:
▪ het bij aanvang van de Leaseovereenkomst geldende termijnbedrag;
▪ de bij aanvang van de Leaseperiode geldende hoogte van het eigen risico voor schade;
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▪ de van toepassing zijnde voorwaarden;
o In deze Aanvullende Voorwaarden;
o In de Algemene Voorwaarden Leasefiets;
o In de Verzekeringsvoorwaarden.
Leasefiets stelt alle documenten, waarin de voorwaarden van de Leaseovereenkomst zijn vastgelegd vóór het sluiten
van de overeenkomst aan u ter beschikking. De leveringsvoorwaarden van VanMoof maken geen onderdeel uit van
de Leaseovereenkomst.
Artikel 3 – Rechtsverhouding
De Operationele Leaseovereenkomst strekt ertoe om u het gebruiksrecht van het voertuig te verschaffen. Leasefiets
blijft steeds eigenaar van het voertuig en het is u verboden het voertuig te vervreemden, te verpanden of anderszins
te bezwaren, te verhuren of op enigerlei wijze aan derden in gebruik te geven of voor een ander doel te gebruiken
dan waarvoor het voertuig bestemd is, dan wel rechten en verplichtingen voortvloeiend uit het contract aan derden
over te dragen.
Artikel 4 – Aflevering voertuig
In afwijking op artikelen 6.1 en 6.2 wordt het voertuig door VanMoof afgeleverd op de door u aangegeven locatie.
Artikel 5 – Verzekeringsvoorwaarden
5.1
In aanvulling op artikel 10 van de Algemene Voorwaarden geldt dat voor diefstal de VanMoof Peace of
Mind Diefstal service is opgenomen. Als de fiets is gestolen, maakt u hiervan direct melding bij VanMoof en
/ of Friesland Lease waarna VanMoof via haar Bike Hunters gaat proberen de fiets terug te halen. Als zij
hierin slagen, blijft de Leaseovereenkomst onverminderd van kracht. Als zij hierin niet slagen wordt de fiets
vervangen door een andere die even oud of nieuwer is en in dezelfde of een betere staat verkeert.
5.2
Gebruikmaking van Peace of Mind Diefstal kan tot maximaal 3 keer gedurende de looptijd van het
leasecontract. Bij een vierde keer wordt het contract beëindigd.
5.3
Naast Peace of Mind Diefstal is ook de casco-, ongevallen opzittende en verhaalsrechtsbijstand verzekering
opgenomen in het leasecontract.
5.4
In afwijking op artikel 10.6 kunt u de Peace of Mind voorwaarden terugvinden op de site van VanMoof
(https://www.vanmoof.com/nl-NL/terms-and-conditions).
5.5
Indien schade ontstaat aan derden, dan valt dit onder de Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven (AVB) of
Particulieren (AVP) of uw Bedrijfsverzekering. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) maakt
geen onderdeel uit van de Leaseovereenkomst.
5.6
De Verzekeringsvoorwaarden zijn alleen voor dat deel van toepassing wat betrekking heeft op het product
VanMoof Abonnement, waaronder casco-, ongevallen opzittende en verhaalsrechtsbijstand verzekering,
maar uitgesloten diefstalverzekering (is onderdeel van Peace of Mind Diefstal).
Artikel 6 – Reparatie en onderhoudsbeurt
6.1
In afwijking op artikelen 12.2 tot en met 12.5 geldt dat voor reparatie, onderhoud en bandenvervanging
VanMoof Peace of Mind Onderhoud is opgenomen. Informatie over de inhoud hiervan kunt u vinden op
https://www.vanmoof.com/nl-NL/peace-of-mind
6.2
In afwijking op artikel 12.4 geldt dat de kosten voor de reparatie- en onderhoudswerkzaamheden door
VanMoof en Leasefiets onderling worden verrekend.
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