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ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VAN KEDIN CONSUMENTEN LEASE B.V. 

25-11-2019 
 

1.  Definities 
 

In deze Algemene Huurvoorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: 
 

Algemene Huurvoorwaarden: deze algemene huurvoorwaarden van Kedin Consumenten Lease 
B.V.. 

 
Contract: de overeenkomst tussen Kedin Consumenten Lease B.V. en Klant 

voor de huur van een Product. 
 

Ingangsdatum: de dag waarop het Product aan Klant wordt geleverd. 
 
Kedin Consumenten Lease B.V.: Kedin Consumenten Lease B.V., gevestigd te (Blaak 16 3011 TA) 

Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 63946084. 

 
Klant: de (mede)contractant met wie Kedin Consumenten Lease B.V. een 

Contract heeft gesloten. 
 
Leverancier: De partij die namens Kedin Consumenten Lease B.V. het Product 

aan de Klant levert of, in geval van retour, namens Kedin 
Consumenten Lease B.V. in ontvangst neemt. 

 
Product: het Product met toebehoren waarvan Kedin Consumenten Lease 

B.V. de eigenaar is, die door Kedin Consumenten Lease B.V. aan 
Klant onder het Contract wordt verhuurd. 

 
Maandtermijn: de maandelijkse huursom die Klant onder het Contract aan Kedin 

Consumenten Lease B.V. verschuldigd is. 
 

Website: de website van Kedin Consumenten Lease B.V.: www.kedin.nl. 
 

Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van in Nederland 
erkende feestdagen. 

http://www.kedin.nl/
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2. Algemeen 
  
2.1 Deze Algemene Huurvoorwaarden zijn exclusief 
van toepassing op het Contract, alsmede op elke offerte 
van Kedin Consumenten Lease B.V. voor het sluiten van 
een overeenkomst voor de huur van een Product, en 
maken daarvan integraal deel uit. 
 
2.2 De toepasselijkheid van andersluidende 
algemene voorwaarden op het Contract wordt hierbij 
uitdrukkelijk van de hand gewezen, met uitzondering 
van actievoorwaarden van Kedin Consumenten Lease 
B.V. die van toepassing zijn op het Contract en andere 
voorwaarden welke op grond van de deze Algemene 
Voorwaarden van toepassing zijn op het Contract. 
 
2.3 Een offerte van Kedin Consumenten Lease B.V. 
is vrijblijvend en kan altijd worden herroepen.  
 
2.4 Indien Klant verhuist, of andere gegevens  van 
de Klant wijzigen, zal Klant aan Kedin Consumenten 
Lease B.V. via het klantportaal direct zijn nieuwe 
gegevens doorgeven.  
 
2.5 Vernietiging of nietigheid van één of meer van 
de onderhavige bepalingen van dit Contract laat de 
geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een 
voorkomend geval zijn de Klant en Kedin Consumenten 
Lease B.V. verplicht in onderling overleg te treden 
teneinde een vervangende regeling te treffen ten 
aanzien van de aangetaste bepaling. Daarbij wordt 
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de 
oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 
 
2.6 Het Contract of enig recht of verplichting daarin 
zal niet worden overgedragen of gecedeerd door de 
Klant aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Kedin Consumenten Lease B.V. 
hiervoor verkregen te hebben, bij ontbreken waarvan de 
overdracht of cessie ongeldig zal zijn en deze rechtens 
niet jegens Kedin Consumenten Lease B.V. kan worden 
ingeroepen. 
 
3. Totstandkoming Contract 
 
3.1 Het Contract wordt gesloten op de dag dat 
Kedin Consumenten Lease B.V. het door Klant 
ondertekende contract formulier en de daarbij 
behorende bijlagen heeft ontvangen en Kedin 
Consumenten Lease B.V. een orderbevestiging aan Klant 
heeft gezonden.  
 
3.2 Klant staat in voor de juistheid van de door 
hem verstrekte gegevens. Kedin Consumenten Lease 
B.V. is niet gehouden de juistheid van de gegevens te 
controleren. 
 

4.   Ontbindingsrecht 
 
4.1 In het geval dat het Contract telefonisch, via de 
Website, of per email is gesloten is er sprake van een 
“overeenkomst gesloten op afstand” en kan Klant het 
Contract zonder opgave van redenen gedurende de 
bedenktermijn van 14 dagen ontbinden. De 
bedenktermijn gaat in op de dag nadat het Product aan 
de Klant is geleverd. 
 
4.2 In het geval Klant gebruik maakt van zijn recht 
op ontbinding, zoals in dit artikel omschreven, zal hij dit 
Kedin Consumenten Lease B.V. schriftelijk per email 
berichten (aan: klantenservice@kedin.nl). Klant zal in 
dat geval het Product in de originele staat en verpakking 
met alle geleverde toebehoren zo spoedig mogelijk, in 
elk geval binnen 14 dagen, te retourneren bij (een 
vestiging van) Leverancier. Klant zal eventuele 
instructies van Kedin Consumenten Lease B.V. daarbij 
opvolgen. De kosten voor het terugzenden komen voor 
rekening van Klant. Kedin Consumenten Lease B.V. zal 
eventueel ontvangen gelden van Klant binnen 14 dagen 
na de ontbinding retourneren. 
 
5.  Maandtermijn en betaling 
 
5.1 Klant zal aan Kedin Consumenten Lease B.V. bij 
aanvang van het Contract de eventueel in het Contract 
overeengekomen borgsom betalen als zekerheid voor de 
nakoming van zijn verplichtingen onder het Contract. 
Een aanbetaling op het Contract - al dan niet in 
combinatie met een borgsom - kan ook onderdeel zijn 
van het Contract.  
 
5.2 Klant is vanaf de Ingangsdatum de in het 
Contract overeengekomen Maandtermijn, vermeerderd 
met BTW, aan Kedin Consumenten Lease B.V. 
verschuldigd. Wijzigingen in het BTW-tarief en andere 
heffingen van overheidswege kunnen aan de Klant 
worden doorbelast, die alsdan gehouden is om deze 
kosten(verhogingen) te dragen. 
 
5.3 Betaling zal plaatsvinden middels 
achterafbetaling maandelijks via een automatische 
incasso. Klant heeft Kedin Finance B.V. daarvoor een 
incassomachtiging verstrekt. 
 
5.4 Bij niet-tijdige betaling is Klant direct zonder 
nadere ingebrekestelling in verzuim en vanaf dat 
moment rente en met inachtneming van de termijn als 
genoemd in artikel 6:96, zesde lid, BW redelijke kosten 
voor het verkrijgen van voldoening buiten rechte aan 
Kedin Consumenten Lease B.V. verschuldigd. Bovendien 
is Kedin Consumenten Lease B.V. in dat geval 
gerechtigd om haar verplichtingen uit dit Contract 
jegens de Klant op te schorten tot het moment dat alle 
opeisbare vorderingen op de Klant zijn voldaan. Bij 
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uitblijvende betaling kan Kedin Consumenten Lease B.V. 
de overeenkomst ontbinden en de vordering uit handen 
geven aan een door haar ingeschakeld incassobureau. 
In dat geval vordert Kedin Consumenten Lease B.V. niet 
alleen de openstaande Maandtermijnen maar ook een 
beëindigingsvergoeding zoals bedoeld in artikel 11. 
 
5.5 De hoogte van de rente is gelijk aan de 
wettelijke rente bij  niet-handelstransacties, waarbij een 
gedeelte van een maand als gehele maand wordt 
aangemerkt.  
 
 
5.6 Alle redelijke (buitengerechtelijke) 
incassokosten, die door Kedin Consumenten Lease B.V. 
worden gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten 
rechte van een verbintenis tot betaling van een 
geldsom, dienen door de Klant aan Kedin Consumenten 
Lease B.V. te worden vergoed overeenkomstig het 
Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke 
incassokosten en art. 6:96, zesde lid, BW. 
 
5.7 Alle redelijke proceskosten (inclusief doch niet 
gelimiteerd tot advocaatkosten), die worden gemaakt in 
een gerechtelijke procedure, aangespannen door Kedin 
Consumenten Lease B.V. tegen een Klant of vice versa 
ter verkrijging van voldoening in rechte, dienen door de 
Klant aan Kedin Consumenten Lease B.V. te worden 
vergoed. 
 
5.8 Door Klant verschuldigde Maandtermijnen en 
bedragen zullen zonder korting of inhouding door Klant 
aan Kedin Consumenten Lease B.V. worden voldaan. 
Klant zal vorderingen, uit welke hoofde dan ook, niet 
verrekenen. Klant heeft niet het recht om enige betaling 
aan Kedin Consumenten Lease B.V. op te schorten. 
 
6. Levering van het Product 
 
6.1 Levering van het Product vindt plaats door 
bezorging bij de (voor de Klant dichtstbijzijnde) 
vestiging van Leverancier, alwaar de Klant het Product 
in persoon en op vertoon van een geldig 
legitimatiebewijs, in ontvangst kan nemen. Levering 
vindt niet eerder plaats dan na betaling van de borgsom 
en/of aanbetaling en nadat Kedin Consumenten Lease 
B.V. de machtiging tot automatische incasso van Klant 
heeft ontvangen. Levering vindt enkel plaats op de door 
Kedin Consumenten Lease B.V. gekozen vestiging van 
Leverancier, tijdens openingstijden van de betreffende 
vestiging.  
 
6.2 Kedin Consumenten Lease B.V. is voor de 
levering van het Product aan Klant afhankelijk van de 
levertermijnen van derden. Kedin Consumenten Lease 
B.V. Indien de levertijd afwijkt van de geplande levering 

door Leverancier zal Kedin Consumenten Lease B.V. de 
Klant informeren.  
 
6.3 Ter bewijs van levering van het Product aan 
Klant dient Klant bij ophalen voor ontvangst te tekenen. 
 
6.4 Op het moment van levering van het Product 
aan Klant gaat het risico van beschadiging of vermissing 
van het Product over op Klant. 
 
6.5 Klant zal het Product direct na ontvangst en in 
ieder geval voor ingebruikneming controleren. Als Klant 
het Product in slechte staat aantreft, of als hij twijfelt 
omtrent de goede staat van het Product, zal Klant Kedin 
Consumenten Lease B.V. daarvan onmiddellijk doch 
binnen 2 Werkdagen na aflevering schriftelijk per email 
op de hoogte stellen (aan: klantenservice@kedin.nl) en 
de instructies van Kedin Consumenten Lease B.V. 
opvolgen.  
 
7. Eigendom van het Product 
  
Kedin Consumenten Lease B.V. blijft eigenaar van het 
Product. 
 
8. Gebruik Product, schade 
 
8.1 Het is Klant niet toegestaan het Product 
commercieel te exploiteren of aan derden in gebruik te 
geven of onder te verhuren. 
 
8.2 Klant zal zich als een goed huurder gedragen. 
Klant zal het Product zorgvuldig  gebruiken en daarbij de 
gebruiksaanwijzing en instructies van de fabrikant en 
Kedin Consumenten Lease B.V. naleven. Klant zal in elk 
geval: 
1. het Product gebruiken voor het doel waarvoor 
het is bedoeld. 
2. het Product in dezelfde staat houden als waarin 
het door Kedin Consumenten Lease B.V. aan de Klant is 
geleverd. 
3. geschikte maatregelen nemen ter voorkoming 
en beperking van schade, verlies en diefstal. 
4. geen technische wijzigingen uitvoeren aan (de 
hardware van) het Product of optische veranderingen 
aan het Product aanbrengen, zoals bijvoorbeeld het 
verwijderen van door de fabrikant aangebrachte 
kenmerken en nummers (o.a. type-/serie-/IMEI-
nummer). 
5. het Product tegen schade door weersinvloeden, 
damp en vocht beschermen. 
6. Kedin Consumenten Lease B.V. binnen 3 
Werkdagen informeren als een derde beslag legt op het 
Product en deze derde direct informeren over het 
eigendomsrecht van Kedin Consumenten Lease B.V. op 
het Product. 
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8.3 Klant zal zelf geen reparaties aan het Product 
uitvoeren en ook derden geen reparaties aan het 
Product laten uitvoeren, tenzij Kedin Consumenten 
Lease B.V. daarvoor voorafgaand schriftelijke 
toestemming aan Klant heeft gegeven. 
 
8.4 Klant zal schade aan, en/of verlies en/of 
diefstal van het Product schriftelijk per email aan Kedin 
Consumenten Lease B.V. melden binnen 3 Werkdagen 
nadat de Klant hiermee bekend is of bekend had kunnen 
zijn, via klantenservice@kedin.nl. Bij verlies of diefstal 
zal Klant daarvan binnen 2 Werkdagen aangifte doen bij 
de politie en Kedin Consumenten Lease B.V. het bewijs 
van de aangifte verstrekken. 
 
8.5 In geval van schade, verlies of diefstal van het 
Product, welke gebeurtenis onder de dekking van de 
verzekering valt, komt het eigen risico voor rekening van 
Klant. De hoogte van het eigen risico is bepaald in de 
verzekeringspolis. 
 
8.6 Alle schade aan het Product welke niet onder 
de dekking van de verzekering valt, komt voor rekening 
van Klant. 
 
8.7 Vanaf het moment dat door Klant is 
geconstateerd dat het Product niet (meer) naar behoren 
functioneert, staat Klant ervoor in dat het Product tot 
nader order niet wordt gebruikt. 
 
9. Garantie 
 
9.1 Kedin Consumenten Lease B.V. garandeert het 
functioneren van het Product conform de 
garantievoorwaarden van Leverancier, bij een zorgvuldig 
gebruik daarvan door Klant. De garantievoorwaarden 
maken deel uit van het Contract tussen Kedin 
Consumenten Lease B.V. en de Klant en zijn als bijlage 
aan het Contract gehecht. 
 
9.2 In zal Klant het geval van het niet functioneren 
conform de garantievoorwaarden als bedoeld in het 
vorige lid van dit artikel dit schriftelijk per email aan 
Kedin Consumenten Lease B.V. melden (via 
klantenservice@kedin.nl) binnen 3 Werkdagen nadat de 
Klant hiermee bekend is of bekend had kunnen zijn. 
Klant zal alsdan het Product ter reparatie/vervanging 
retourneren bij (een vestiging van) Leverancier. De 
kosten hiervan komen voor rekening van Kedin. Daarbij 
zal Klant de instructies van Kedin Consumenten Lease 
B.V. over toezending van het defecte Product opvolgen. 
Kedin Consumenten Lease B.V. zal het Product na 
ontvangst door Leverancier daarvan laten herstellen en 
aan de Klant retourneren dan wel een vervangend 
Product aan de Klant beschikbaar stellen, tenzij de 
schade en/of het niet functioneren van het Product, 
naar het uitsluitend oordeel van Kedin Consumenten 

Lease B.V., te wijten is aan onzorgvuldig gebruik door 
de Klant of het niet-naleven van de gebruiksaanwijzing 
of van de instructies van de fabrikant of van die van 
Kedin Consumenten Lease B.V.. In het laatste geval zijn 
de garantievoorwaarden niet van toepassing en komen 
de kosten voor reparatie/vervanging en de verzend- en 
terugzendkosten van het Product voor rekening van 
Klant.  
Indien Kedin Consumenten Lease B.V. ervoor kiest om 
het Product dat onder de fabrieksgarantie valt te 
herstellen, zal het Product worden geretourneerd met 
de fabrieksinstellingen. Een vervangend Product wordt 
aangeboden voor de resterende duur van het Contract. 
Dit vervangende Product zal zoveel als mogelijk dezelfde 
eigenschappen bezitten als het (oorspronkelijke) 
Product.  Het vervangende Product wordt verzonden 
naar de vestiging van Leverancier die het dichtstbij het 
huisadres van Klant is gevestigd. Op de levering van het 
vervangende Product is artikel 6 van deze Algemene 
Huurvoorwaarden van toepassing. Bij het vervangend 
Product kan de Klant nadere en/of aanvullende 
instructies en/of voorwaarden ontvangen. Door 
ontvangst van het vervangende Product gaat Klant 
akkoord met deze nadere en/of aanvullende instructies 
en/of voorwaarden. 
 
9.3 Indien het niet functioneren van het Product 
conform de fabrieksgarantie van het Product niet wordt 
gemeld aan Kedin Consumenten Lease B.V. binnen 3 
Werkdagen, nadat de Klant hiermee bekend is of 
bekend had kunnen zijn, dan kan de Klant geen beroep 
doen op de garantiebepalingen in dit artikel 9 en is de 
Klant volledig aansprakelijk jegens Kedin Consumenten 
Lease B.V. voor alle schade van Kedin Consumenten 
Lease B.V. die daarvan het gevolg zal zijn. 
 
9.4 Schade, diefstal of verlies van het Product 
komen voor rekening van de Klant, tenzij dit onder de 
dekking van de verzekering valt. 
 
9.5 Klant is zelf geheel verantwoordelijk voor het 
maken van een back-up van alle data en/of gegevens 
die op het Productzijn opgeslagen, alvorens het Product 
aan Kedin Consumenten Lease B.V. toe te zenden, zodat 
geen data en/of gegevens worden verloren. Kedin 
Consumenten Lease B.V. is niet aansprakelijk voor 
schade van de Klant door het verlies van data en/of 
gegevens op het Product. 
 
10. Aansprakelijkheid Kedin Consumenten 
Lease B.V. 
 
10.1 Kedin Consumenten Lease B.V. is uitsluitend 
aansprakelijk voor schade van Klant ontstaan ten 
gevolge van a) een toerekenbare tekortkoming in het 
handelen of nalaten van haar verplichtingen onder het 
Contract of b) indien er sprake is van schade als gevolg 
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van dood en/of lichamelijk letsel. De aansprakelijkheid 
van Kedin Consumenten Lease B.V. is in geval van a) 
beperkt tot 4 maandelijkse huurtermijnen. De 
aansprakelijkheid van Kedin Consumenten Lease B.V. is 
in geval van b) beperkt tot ten hoogste een bedrag van 
1.000.000 euro per gebeurtenis. 
 
10.2 In het geval van opzet en/of grove schuld zal 
Kedin Consumenten Lease B.V. zich niet beroepen op de 
aansprakelijkheidsbeperking. 
 
10.3 Schade dient zo spoedig mogelijk, maar in elk 
geval binnen 3 Werkdagen nadat de Klant hiermee 
bekend is of bekend had kunnen zijn,  door Klant 
schriftelijk per email aan Kedin Consumenten Lease B.V. 
te worden gemeld aan klantenservice@kedin.nl. Schade 
die niet binnen die termijn aan Kedin Consumenten 
Lease B.V. is gemeld komt niet voor vergoeding in 
aanmerking, tenzij Klant aannemelijk maakt dat een 
tijdige reactie niet van hem verlangd kon worden. 
 
11. Huurperiode 
 
11.1 Het Contract wordt vanaf de Ingangsdatum 
aangegaan voor de periode die in het Contract is 
overeengekomen. Na het verstrijken van deze periode 
eindigt het Contract. 
 
11.2 Tussentijdse opzegging door Klant is niet 
mogelijk. 
 
11.3 Klant is gedurende de gehele looptijd van het 
Contract de Maandtermijnen verschuldigd (tenzij 
hierover afwijkende schriftelijke afspraken zijn 
gemaakt|). In het geval Klant (tijdelijk) geen gebruik 
van het Product kan maken wegens het niet-
functioneren van het Product en waarbij is voldaan aan 
artikel 9.1 en 9.2 van deze Algemene Voorwaarden is 
Klant geen Maandtermijnen verschuldigd, tenzij een 
vervangend Product aan Klant is geleverd. 
 
11.4 Kedin Consumenten Lease B.V. heeft alleen het 
recht om het Contract met onmiddellijke ingang 
tussentijds te beëindigen, indien: 
a) Klant tekortschiet in de nakoming van zijn 
verplichtingen onder het Contract, dan wel na het 
sluiten van het Contract Kedin Consumenten Lease B.V. 
ter kennis gekomen omstandigheden goede grond 
geven te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal 
nakomen; 
b) aan de Klant al dan niet voorlopig surséance 
van betaling wordt verleend of hiertoe een verzoek is 
gedaan; 
c) Klant in staat van faillissement is of dreigt te 
worden verklaard; 
d) er bij de Klant sprake is van beslaglegging of 
dreigende beslaglegging op het Product; 

e) een verzoek tot het van toepassing verklaren 
van de schuldsaneringsregeling ex art. 284 Fw voor de 
Klant is ingediend; 
f) de Klant is overleden en het Contract namens 
de Klant maar door één contractant is gesloten; 
g) de Klant onder bewind of curatele is of wordt 
geplaatst; 
h) De Klant fraude pleegt, bijvoorbeeld door Kedin 
Consumenten Lease B.V. onjuiste/onvoledige informatie 
te verstrekken (voor het aangaan of tijdens de duur van 
het Contract); 
i) de Klant zich in het buitenland vestigt; 
j) Indien er een redelijk vermoeden bestaat dat 
de Klant is verhuisd zonder dat de Klant zich heeft 
gehouden aan artikel 2.4 van deze Algemene 
Huurvoorwaarden. 
 
11.5 In het geval dat een situatie zoals bedoeld in 
artikel 11.4 onder b, c, d, e, g of i zich voordoet, dan zal 
de Klant dit onmiddellijk en schriftelijk aan Kedin 
Consumenten Lease B.V. meedelen. In het geval dat 
een situatie zoals bedoeld in artikel 11.4 onder f zich 
voordoet, dan zal (één van) de nabestaande(n) van de 
Klant dit onmiddellijk en schriftelijk aan Kedin 
Consumenten Lease B.V. meedelen. De mededeling op 
grond van dit artikel zal schriftelijk per email aan Kedin 
Consumenten Lease B.V. worden gedaan aan 
klantenservice@kedin.nl.  
 
11.6 Indien Kedin het Contract overeenkomstig 
artikel 11.4 met onmiddellijke ingang beëindigt, zal dit 
onverwijld schriftelijk aan de Klant (dan wel aan de 
nabestaanden in het geval van artikel 11.4 onder f) 
worden gecommuniceerd. 
 
11.7 Kedin is niet gehouden tot enige vorm van 
vergoeding aan de Klant (of aan de nabestaanden in het 
geval van beëindiging van het Contract op grond van 
artikel 11.4 onder f) van schade als gevolg van 
beëindiging van het Contract overeenkomstig artikel 
11.4. 
 
11.8 Indien Kedin het Contract op grond van het 
artikel 11.4 tussentijds beëindigt, zijn alle vorderingen 
op de Klant (dan wel op de nabestaanden in het geval 
van artikel 11.4 onder f) terstond opeisbaar, waaronder 
de beëindigingsvergoeding ter grootte van 50% van de 
nog resterende Maandtermijnen tot de (oorspronkelijke) 
einddatum van het Contract. 
 
11.9 Na het einde van het Contract is Klant verplicht 
mee te werken aan het inleveren van het Product op 
een door Kedin Consumenten Lease B.V. aan te geven 
datum, wijze en locatie. Het Product dient bij inlevering 
in een staat te verkeren, die gelet op de duur en het 
gebruik ervan gebruikelijk is in geval van normaal 
gebruik en geschoond van data. Wanneer het Product in 
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minder goede staat verkeert, is Klant verplicht het 
verschil in waarde die het Product behoort te hebben en 
de feitelijke waarde van het Product te vergoeden, tenzij 
Klant zich bereid verklaart het Product in de staat waarin 
het verkeert, aan te kopen tegen de prijs die het 
Product zou hebben wanneer dit wel in goede staat zou 
verkeren. De kosten voor de terugzending zijn voor 
rekening van de Klant.  
 
11.10 Voldoet Klant niet (tijdig) aan zijn verplichting 
als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, dan is Klant 
gedurende de periode waarin Klant niet aan deze 
verplichting voldoet, een vergoeding verschuldigd aan 
Kedin Consumenten Lease B.V. gelijk aan de 
vervangingswaarde van het Product te vermeerderen 
met de door Klant betaalde borg, onverminderd de 
gehoudenheid van Klant om het Product alsnog te 
retourneren en het recht van Kedin Consumenten Lease 
B.V. op volledige schadevergoeding. 
 
11.11 Indien Klant het Product heeft geretourneerd 
en blijkt dat Klant dit ongeoorloofd heeft veranderd, dan 
wel het Product is beschadigd, dan is Klant een 
vergoeding verschuldigd gelijk aan de kosten van herstel 
of vervanging van het Product. In geval van schade aan 
het Product welke is gedekt onder de verzekering die 
Klant heeft afgesloten, wordt aan Klant het eigen risico 
van de afgesloten verzekering als bedoeld in artikel 12 
in rekening gebracht.  
 
11.12 Na (tijdige) ontvangst van het Product in de 
staat als bedoeld in artikel 11.9 zal Kedin Consumenten 
Lease B.V. Klant de eventueel betaald borgsom 
restitueren onder aftrek van eventuele nog aan Kedin 
Consumenten Lease B.V. toekomende Maandtermijnen 
of andere bedragen.  
 
12.   Verzekering 
 
12.1 De voorwaarden tussen Kedin Consumenten 
Lease B.V. en de verzekeraar welke van belang zijn voor 
de dekking, uitsluiting van dekking, verplichtingen bij 
schade en andere bepalingen die gezien de tekst en/of 
strekking betrekking hebben op de Klant als houder van 
het Product maken deel uit van de overeenkomst tussen 
Kedin Consumenten Lease B.V. en Klant. In de 
verzekeringspolis is onder meer het eigen risico 
opgenomen. 
 
12.2 Indien zich binnen één jaar twee keer een 
gebeurtenis heeft plaatsgevonden welke tot schade aan 
het Product heeft geleid, kan de verzekeraar besluiten 
om de verzekering voor het Product op te zeggen. Kedin 
Consumenten Lease B.V. zal Klant hiervan op de hoogte 
stellen en Klant de keuze geven om het Contract te 
beëindigen of het Contract zonder dekking van de 

verzekeraar voort te zetten. Schades en verlies komen in 
het laatste geval geheel voor rekening van Klant. 
 
13. Privacy 
 
Kedin Consumenten Lease B.V. verwerkt 
persoonsgegevens van Klant ten behoeve van de 
uitvoering van het Contract. Kedin Consumenten Lease 
B.V. zal bij de verwerking de toepasselijke wet- en 
regelgeving en het Privacystatement dat is opgenomen 
op haar Website in acht nemen. 
 
14.  Toepasselijk recht en geschillen 
 
14.1 Nederlands recht is op het Contract en de 
daaruit voortvloeiende rechten van toepassing.  
 
14.2 Alle geschillen, welke ontstaan omtrent, of naar 
aanleiding van dit Contract en de uitvoering daarvan, 
alsmede geschillen omtrent overeenkomsten die het 
gevolg zijn van dit Contract, zullen in eerste instantie 
worden berecht door de competente rechter in het 
Arrondissement Rotterdam, met uitsluiting van iedere 
andere rechter. 


