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Algemene voorwaarden Fitex B.V. 
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Hoofdstuk 1:  
Deze bepalingen zijn van toepassing indien u zaken doet met Fitex, op welk wijze dan ook. 
 
Artikel 1. Algemene bepalingen 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle daaruit 

volgende handelingen tussen Fitex B.V., hierna: ‘Fitex’, en u, de klant. Uw voorwaarden 
gelden uitdrukkelijk niet.  

2. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan 
blijven de overige bepalingen wel geldig. U moet instemmen met nieuwe bepalingen. 
Deze zullen zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen 
overeenkomen.  

3. De bepalingen uit de overeenkomst gaan voor als deze strijdig zijn met de bepalingen uit 
deze algemene voorwaarden.  

 
Artikel 2. Overeenkomst 
1. Alle aanbiedingen van Fitex zijn vrijblijvend en gelden 30 dagen, tenzij in de overeenkomst 

iets anders staat. Een aanbieding is gebaseerd op de door u verstrekte informatie. Als 
blijkt dat deze informatie onjuist is, mag Fitex de aanbieding aanpassen en komen de 
kosten voor uw rekening.  

2. Een vertegenwoordiger van Fitex komt bij u langs en spreekt een prijs met u af voor de te 
leveren producten. Hierna ontvangt u van Fitex een schriftelijke bevestiging van de 
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overeengekomen prijzen. Deze bevestiging moet u binnen 7 dagen na ontvangst 
ondertekend terugsturen aan Fitex. De overeenkomst is tot stand gekomen na ontvangst 
van de schriftelijke bevestiging van Fitex door u of doordat feitelijk is begonnen met de 
levering door Fitex.   

3. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden of de overeenkomst gelden 
alleen wanneer dit schriftelijk tussen u en Fitex is afgesproken. Als een wijziging leidt tot 
hogere kosten, mag Fitex dit doorberekenen aan u. 

4. U kunt geen rechten ontlenen aan eerdere door Fitex gedane aanbiedingen of 
reclamemateriaal. 

 
Artikel 3. Levering 
1. Fitex zal iedere prestatie leveren zoals schriftelijk is overeengekomen en Fitex mag 

hiervoor gebruik maken van derden. 
2. De afgesproken levertermijn is geen fatale termijn. De levertermijn gaat in op het 

moment dat de overeenkomst tot stand komt, mits alle benodigde gegevens zijn 
ontvangen en eventueel gewenste betalingszekerheid is gegeven.  

3. De geleverde producten worden door Fitex bij u afgeleverd op het door u doorgegeven 
adres. U moet ervoor zorgen, dat de opslagplaatsen waar Fitex de producten moet 
afleveren, onbelemmerd en zonder risico’s bereikbaar zijn.  

4. U moet de producten afnemen op het moment dat ze bij u worden bezorgd. Als u de 
afname weigert of onvoldoende informatie verstrekt die noodzakelijk is voor de levering, 
dan zullen de producten voor uw risico worden opgeslagen door Fitex. U bent de 
aanvullende kosten, waaronder in ieder geval de opslagkosten, verschuldigd.  

5. Fitex mag een deelbare order in twee of meer gedeelten afleveren.  
6. Indien uw totale bestelling meer dan € 500,00 exclusief btw bedraagt, dan zijn de kosten 

van levering, waaronder verpakking, transport en transportverzekering voor Fitex. Indien 
het totaalbedrag van de bestelling lager is, dan zijn de kosten van levering voor uw 
rekening. De kosten voor levering zijn afhankelijk van de grootte van de bestelling.  

7. Pallets, benodigd voor het uitvoeren van de levering, blijven te allen tijde eigendom van 
Fitex.  

 
Artikel 4. Verplichtingen van Fitex  
1. Fitex zal haar werkzaamheden naar haar beste kennis, ervaring en wetenschap, zorgvuldig 

uitvoeren. Fitex zal uw belangen naar beste kunnen behartigen. Fitex  heeft een 
inspanningsverplichting.  

2. Fitex streeft ernaar om uw bestelling binnen drie werkdagen na de totstandkoming van de 
overeenkomst aan u toe te sturen, tenzij de producten niet op voorraad zijn. Het gaat 
echter niet om een fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn moet u Fitex 
schriftelijk een redelijke termijn van ten minste 7 dagen geven om alsnog na te komen. 
Indien Fitex dan nog niet in staat is om de overeenkomst na te komen, heeft u het recht 
om de overeenkomst te ontbinden.  

3. Fitex zal al uw gegevens vertrouwelijk behandelen, voor zover Fitex behoort te weten dat 
het om vertrouwelijke gegevens gaat.  

 
Artikel 5. Uw verplichtingen 
1. U moet alle gegevens, die Fitex nodig heeft om haar werkzaamheden goed uit te kunnen 

voeren, op tijd en volledig aan Fitex overhandigen. U bent ervoor verantwoordelijk dat 
deze gegevens juist zijn.   
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2. Wanneer er vertraging ontstaat bij het uitvoeren van de overeenkomst, en deze 
vertraging aan u is toe te rekenen , zullen alle kosten en schades die hieruit voortvloeien 
voor uw rekening en risico komen.  

3. U bent verplicht om geleverde producten direct na ontvangst te keuren en te controleren. 
Eventuele bezwaren, gebreken of defecten moeten onmiddellijk (binnen twee dagen) 
schriftelijk aan Fitex worden gemeld.  

4. Klachten met betrekking tot niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dienen direct 
(binnen twee dagen) na constatering schriftelijk te worden gemeld aan Fitex zodat Fitex in 
staat is om de klacht te onderzoeken. 

 
Artikel 6. Kosten  
1. In de schriftelijke bevestiging zijn de door u te betalen kosten vastgelegd.  
2. Fitex heeft het recht om in de contractperiode de prijs te verhogen in verband met 

prijsontwikkelingen. Hieronder wordt onder meer verstaan: wijzigingen  in belastingen, 
heffingen, lonen, sociale lasten, valutakoersen, energieprijzen of andere omstandigheden 
die een verhoging van de kosten voor Fitex met zich meebrengen.  

3. Wanneer u nog niet aan al uw (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst heeft 
voldaan, mag Fitex haar verplichtingen uitstellen totdat u aan al uw 
(betalings)verplichtingen heeft voldaan. 

 
Artikel 7. Betaling  
1. Fitex verstuurt rechtstreeks een factuur aan u, deze moet u binnen 30 dagen na de 

factuurdatum voldoen.  
2. Wanneer Fitex in gedeelten levert, mag ieder gedeelte afzonderlijk worden gefactureerd.  
3. Betaalt u niet binnen de afgesproken termijn dan bent u direct, na de vervaldag van de 

factuur, rente verschuldigd. Deze rente zal gelijk zijn aan de wettelijke handelsrente. Ook 
moet u dan alle (buiten)gerechtelijke incassokosten van Fitex betalen.  

4. Fitex heeft het recht om zekerheid van u te vorderen voor het nakomen van uw 
(betalings-)verplichtingen. Ook is Fitex bevoegd om de betalingsvoorwaarden te wijzigen 
wanneer zij van mening is dat uw financiële positie of uw betalingsgedrag hiertoe 
aanleiding geeft.  

 
Artikel 8. Einde van de overeenkomst 
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals opgenomen in de overeenkomst.  
2. Beide partijen hebben de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk op te zeggen. Dit 

kan alleen tegen het einde van de contractperiode of, wanneer de overeenkomst voor 
onbepaalde tijd is aangegaan, met een opzegtermijn van één maand.  

3. Als u de overeenkomst opzegt, moet u de kosten vergoeden die hierdoor door Fitex 
gemaakt moeten worden.  

4. Fitex mag de uitvoering van de overeenkomst direct, zonder dit vooraf aan u te laten 
weten, opschorten of geheel of gedeeltelijk ontbinden, wanneer: 

a. u uw verplichtingen uit de overeenkomst niet (tijdig) nakomt en/of weigert 
betalingszekerheid te stellen; 

b. er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, onder 
curatele stelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of 
gedeeltelijke overdracht van uw bedrijf.  

Fitex hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan u en heeft daarnaast het recht om 
zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich 
voordoet, verkeert u direct in verzuim. 
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5. Fitex heeft het recht om de overeenkomst uit te blijven voeren.  
 
Artikel 9. Overmacht 
1. Overmacht houdt in dat er sprake is van omstandigheden waardoor Fitex niet, niet tijdig 

of niet naar behoren haar producten kan leveren, zonder dat dat de schuld van Fitex is. 
Als er sprake is van overmacht, is er geen toerekenbare tekortkoming van Fitex. 

2. Overmacht is bijvoorbeeld: brand, diefstal, molest, oproer, werkstaking, bedrijfsbezetting, 
bedrijfsstoring, oorlog, noodweer, situaties van feitelijke onbereikbaarheid van het werk, 
wijziging in de regelgeving en tekortkoming in de nakoming door een leverancier van 
Fitex.  

3. Wanneer er sprake is van overmacht mag Fitex de uitvoering van de overeenkomst 
opschorten of de overeenkomst (gedeeltelijk) ontbinden zonder dat zij hiervoor 
schadevergoeding aan u hoeft te betalen.  

4. Duurt de overmacht langer dan 60 aaneengesloten dagen, dan mag u de overeenkomst 
schriftelijk ontbinden. Fitex is aan u geen schadevergoeding verschuldigd.  

 
Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud 
1. Alle door Fitex geleverde producten blijven eigendom van Fitex totdat u het volledig 

verschuldigde bedrag betaald heeft.  
2. U mag deze onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten niet verpanden, verhuren, 

de eigendom overdragen of op een andere manier bezwaren.  
3. U bent verplicht om, indien mogelijk, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde 

producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing, en 
waterschade alsmede tegen diefstal. Als Fitex hierom vraagt, mag Fitex de polis van de 
verzekering inzien.  

4. Het is u niet toegestaan om de producten zodanig met uw grond en/of gebouw of met 
enige andere roerende of onroerende zaak te verbinden, dat het product zijn 
zelfstandigheid verliest door bestanddeel van een andere zaak te worden.  

5. U bent verplicht om tegenover derden, zoals beslag leggende schuldeisers, te doen blijken 
van het eigendomsrecht van Fitex op de producten, zodra het gevaar bestaat, dat een 
derde de geleverde producten gaat beschouwen als eigendom van u. Wanneer een derde 
beslag wil leggen of een recht wil vestigen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde 
product, dan moet u dit zo snel mogelijk aan Fitex laten weten. Kosten gemaakt ter 
waarborging van de rechten van Fitex tegenover derden, komen voor uw rekening.  

 
Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten 
1. U mag het werk van Fitex niet openbaar maken of verveelvoudigen, tenzij Fitex hiervoor 

toestemming aan u geeft. Fitex heeft het auteursrecht over alle door of namens haar tot 
stand gebrachte werken.  

2. U blijft eigenaar van de stukken die u aan Fitex ter inzage heeft gegeven.  
3. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, 

merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s 
en illustraties op de internetsite en op lay-out en vormgeving van de internetsite zijn van 
Fitex en/of haar licentiegevers. U mag geen inbreuk maken daarop, waaronder ook wordt 
verstaan het maken van kopieën van de internetsite anders dan technische kopieën 
benodigd voor het gebruik van de internetsite. 
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Artikel 12. Aansprakelijkheid  
1. Fitex verleent haar diensten naar beste weten en kunnen. Fitex kan echter niet de 

garantie geven dat een gewenst resultaat op een bepaald tijdstip ook behaald zal worden.  
2. Fitex kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, tenzij dit onder de garantie valt. 

Ook niet indien deze schade direct of indirect verband houdt met vertraging of 
opschorting. Fitex is enkel aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet of 
bewuste roekeloosheid.  

3. Als Fitex aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat met 
betrekking tot deze schade wordt uitgekeerd door de 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Fitex. Wanneer het maximum verzekerde 
bedrag hoger is dan het bedrag van de opdracht, dan is Fitex slechts aansprakelijk tot de 
hoogte van het bedrag van de opdracht, dat verband houdt met de geleverde diensten. 

4. Schade zoals bedrijfs- en/of stagnatieschade, gevolgschade, omzet- en/of winstderving, 
productieverlies of waardevermindering van producten is van vergoeding uitgesloten.  

5. Als u door een derde wordt aangesproken tot vergoeding van schade, dan kunt u deze 
claim niet doorleggen aan Fitex. 

6. De informatie op de internetsite wordt door Fitex met voortdurende zorg en aandacht 
samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er 
kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite 
aangeboden informatie. Fitex aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op 
enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid 
en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade als  gevolg 
van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite. 

7. Fitex draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander 
voorlichtingsmateriaal op de internetsite, die door derden zijn uitgegeven. 

8. Iedere aansprakelijkheid van Fitex vervalt wanneer u niet binnen één jaar nadat het 
product is geleverd een beroep doet op de tekortkoming en als u Fitex niet binnen één 
maand na ontdekking van de (mogelijke) tekortkoming, Fitex daarvan schriftelijk in kennis 
stelt.  

 
Artikel 13. Wijziging van deze voorwaarden 
1. Fitex kan altijd, zonder dit vooraf mede te delen, de algemene voorwaarden wijzigen. 
2. Fitex kan wijzigingen van deze voorwaarden bekendmaken door dit op haar website te 

plaatsen of op een andere manier te communiceren. Het is dus aan te raden om de 
voorwaarden van tijd tot tijd te bekijken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds 
bestaande overeenkomsten.   

 
Artikel 14. Klachten en geschillen 
1. Bent u niet tevreden over onze dienstverlening? Wij stellen het op prijs als u ons dat eerst 

laat weten zodat wij serieus werk kunnen maken van uw klacht. Om te zorgen dat wij de 
klacht goed kunnen behandelen, moet de klacht binnen twee maanden nadat u kennis 
heeft genomen van de klacht, aan Fitex worden voorgelegd. Klachten met betrekking tot 
gebreken/defecten aan door ons geleverde producten moeten, zoals ook in artikel 5 is 
aangegeven, binnen twee dagen worden gemeld.  

2. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan moet u zich wenden tot de rechtbank Overijssel. 
De mogelijkheid om een geschil bij de rechter te starten, vervalt na één jaar nadat de 
aanleiding voor het geschil is ontstaan.  

 
 



Versie 2016.1 
 

 

Pagina 6 van 9 
 

Artikel 15. Toepasselijk recht  
Op alle overeenkomsten en deze algemene voorwaarden en handelingen die daaruit 
voortkomen, is het Nederlandse recht van toepassing. 
 
Hoofdstuk 2:  
De bepalingen in dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing indien u een leasecontract sluit met 
Fitex. Fitex is Lessor en u bent Lessee. De bepalingen van hoofdstuk 1 blijven van toepassing 
tenzij er sprake is van strijdigheid tussen deze bepalingen. In dat geval gelden de bepalingen van 
hoofdstuk 2.  
 
Artikel 16. Overeenkomst en duur van de overeenkomst 
1. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment dat Fitex (1) de door u 

getekende operationele leaseovereenkomst, (2) de door u geparafeerde algemene 
voorwaarden en (3) de eerste termijnbetaling zoals in de overeenkomst is opgenomen, 
heeft ontvangen.   

2. De overeenkomst wordt aangegaan voor een de periode zoals genoemd in de 
overeenkomst.  

3. Met inachtneming van de genoemde termijn kan iedere partij de overeenkomst met een 
termijn van drie maanden voor het einde van de vaste leaseperiode schriftelijk opzeggen.  

4. Na het einde van deze overeenkomst heeft u de mogelijkheid om: 
1. het geleasede object terug te geven aan Fitex; 
2. de lease voort te zetten voor een periode van 12 maanden tegen een nader 

overeen te komen leaseprijs; 
3. het geleasede object te kopen tegen de dan geldende marktwaarde. Dit bedrag 

bedraagt minimaal 10% van de aanschafwaarde van het geleasede object.  
 
Artikel 17. Betaling 
1. Alle betalingen moeten per vervaldag worden gedaan door overschrijving van het 

verschuldigde bedrag op rekening rekeningnummer ten name van de Fitex of een door 
haar aan te wijzen persoon, zonder enige korting of verrekening.  

2. Bij niet of niet tijdige voldoening van de leaseprijs is een vertragingsrente verschuldigd 
van 1%  per maand waarbij een deel van een maand zal worden gerekend als een volle 
maand.  

 
Artikel 18. Uw verplichtingen in het kader van het leasecontract 
1. U mag het geleasede object niet aan derden in gebruik geven, noch in eigendom 

overdragen, of in onderverhuur geven en zal als een goed huisvader voor het geleasede 
object zorgen. U moet het geleasede object doen onderhouden, conform de instructies 
van de Fitex, en daaraan alle nodige reparaties, van welke aard en oorzaak dan ook nodig 
geworden, op eigen initiatief of op eenvoudige schriftelijke, elektronische of mondelinge 
sommatie van Fitex of diens gemachtigde, direct door een door Fitex aan te wijzen 
deskundige te laten uitvoeren.  

2. Aan Fitex en/of haar gemachtigde wordt door u bij deze onherroepelijk het recht verleend 
van vrije toegang tot de plaats waar het geleasede object zich bevindt of redelijkerwijs 
geacht kan worden zich te bevinden. U bent verplicht hiertoe uw volledige medewerking 
te verlenen. Voor iedere weigering van toegang en voor iedere niet-verlening van 
medewerking van uw zijde, zal deze ten behoeve van Fitex, onverminderd haar recht op 
volledige schadevergoeding na de nodige ingebrekestelling, een direct opvorderbare 
boete verbeuren van € 100,00 per dag zolang de weigering dan wel niet medewerking 
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duurt. Ook heeft Fitex op grond van herhaalde weigering van u het recht om de 
overeenkomst per direct op te zeggen. 

3. U mag aan het geleasede object geen wijzigingen en toevoegingen aanbrengen, tenzij u 
hiervoor voorafgaande schriftelijk toestemming van Fitex heeft.  

 
Artikel 19. Risico-overdracht 
1. Het geleasede object is nadat deze in uw feitelijke macht is gekomen, geheel voor uw 

rekening en risico. U bent, niettegenstaande eventuele waardevermindering door 
beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, verplicht  tot nakoming van alle voor u 
uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en de wet voortvloeiende 
verplichtingen.  

2. Fitex is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door het geleasede object of het 
gebruik er van aan personen en/of aan eigendommen van derden. 

 
Artikel 20. Verzekering 
1. U bent gedurende de duur van de overeenkomst verplicht om het geleasede object tegen 

alle schade te verzekeren (condities op te geven door Fitex) tenzij de verzekering door 
Fitex wordt geregeld en in welk geval Fitex daarvoor een vergoeding in de leaseprijs zal 
opnemen. 

2. Indien u zelf zorg wilt dragen voor de verzekering van het geleasede object, dan dient u de 
volgende verzekeringscondities in acht te nemen: 
- De voorwaarden van de verzekering dienen vooraf aan Fitex te worden voorgelegd 

en te zijn goedgekeurd.  
- U zult ervoor zorgen, dat deze verzekering ononderbroken gedurende de gehele 

leaseperiode van kracht blijft en dat in de verzekeringsovereenkomst wordt 
aangetekend, dat Fitex als eerst begunstigde wordt aangemerkt. Een door u 
gesloten verzekeringsovereenkomst dient in elk geval aan de volgende 
voorwaarden te voldoen: 

a) een wettelijke aansprakelijkheid met een dekking van minimaal het 
wettelijke verzekerde bedrag en cascodekking; 

b) alle uitkeringen in verband met schade of diefstal worden rechtstreeks door 
verzekeraar aan Fitex voldaan; 

c) het eigenrisicobedrag is niet hoger dan € 500,00 per gebeurtenis; 
d) dekking van de annuïtaire boekwaarde van Fitex; negatieve verschillen 

tussen annuïtaire boekwaarde van het object en de verzekerde waarde 
dienen door u aan Fitex te worden voldaan en zijn direct opeisbaar.; 

- U bent verplicht om Fitex onmiddellijk op de hoogte te brengen, indien de dekking 
van de verzekering om enige reden eindigt, wordt beperkt of opgeschort. Indien dit 
plaatsvindt, zal Fitex zelf voor de verzekering van het object zorgen en de kosten 
daarvan aan u in rekening brengen. 

- Wanneer gebruik is gemaakt van een andere verzekering dan voor Fitex gebruikelijk 
is, zal een onvoldoende uitkering, ten opzichte van de door Fitex vastgestelde 
schade, ten last van u komen. Bij het vaststellen van de schade door verlies van het 
geleasede object, geldt de door Fitex annuïtair berekende boekwaarde van het 
object als uitgangspunt.  

- Ongeacht de wijze en omvang van verzekering gelden als verzekerden, in volgorde 
van prioriteit, Fitex als eigenaresse van het object en u. U verklaart zich bekend met 
de assurantiebepalingen van Fitex en bent daarmee akkoord. Partijen verplichten 
zich deze bepalingen nauwgezet op te volgen. 
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- Op verzoek van Fitex verplicht u zich op eerste verzoek een kopie van de 
verzekeringspolis toe te zenden.  

 
Artikel 21. Eigendom 
1. Fitex blijft eigenaar van het geleasede object gedurende de gehele looptijd van de 

overeenkomst.  
2. Hetgeen in artikel 10 van deze algemene voorwaarden is opgenomen geldt onverkort 

voor geleasede objecten.  
3. Derdenbeding: 

a. U verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig ermee in te stemmen dat het 
eigendom van het geleasede object bij een derde kan (komen te) berusten of dat 
het geleasede object kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van 
de betaling van al hetgeen deze derde van Fitex te vorderen heeft of mocht 
hebben.  

b. Niettegenstaande het bestaan van de leaseovereenkomst zal Fitex het geleasede 
object op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat u zich daarbij op enig 
retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het geleasede 
object zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van Fitex 
jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige 
leaseovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte 
als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die 
derde aangewezen locatie. 

c. Indien de situatie van sub b zich voordoet en de derde het gebruik van het 
geleasede object door Fitex zou willen continueren, is Fitex verplicht om op eerste 
verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de 
restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende 
condities. 

d. Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk 
Wetboek geheel uit. 

e. Het hiervoor in lid a t/m d opgenomen derdenbeding kan noch door Fitex, noch 
door u worden herroepen.   

 
Artikel 22. Ontbinding  
1. In alle gevallen, waarin: 

a. u in gebreke blijft met het betalen van een of meer termijnen van de leaseprijs;  
b. u enige uit van de wet of van deze overeenkomst op hem rustende verplichting niet 

nakomt, na in gebreke te zijn gesteld en ter zake nalatig blijft;  
c. u handelt in strijd met enige op u rustende verplichting;   
d. u het geleasede object gebruikt, en/of laat gebruiken voor een ander doel, dan 

waartoe het bestemd is;  
e. u de in artikel 20 genoemde verzekeringsverplichting niet nakomt;  
f. het geleasede object verloren mocht gaan, door welke oorzaak ook, diefstal en 

verduistering daaronder begrepen;   
g. u een aanvraag doet danwel in staat van faillissement wordt gesteld, tot boedelafstand 

overgaat ofwel een verzoek tot surséance van betaling indient dan wel een aanvraag 
tot schuldsanering;  

h. beslag op het geheel of een gedeelte van uw vermogen of op het geleasede object 
wordt gelegd;  
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i. het geleasede object zodanig beschadigd is dat naar het voor beide partijen bindend 
oordeel van Fitex herstel niet meer gerechtvaardigd is;  

j. executoriaal beslag op het geheel of een deel van het vermogen van u of het geleasede 
object wordt gelegd, danwel een daarop gelegd conservatoir beslag van  waarde wordt 
verklaard, alsmede in geval van fiscaal of justitieel beslag; 

k. zich omstandigheden voordoen die de verhaalsmogelijkheden van Fitex met 
betrekking tot u in gevaar brengen o.a. door verkoop aandelen  of van de 
onderneming, vestiging in het buitenland etc. 

is Fitex gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden en daartoe bevoegd en gerechtigd 
om ofwel het geleasede object direct terug te nemen, of het uit hoofde van de 
overeenkomst verschuldigde terstond op te eisen.  

2. Indien u een onderhoudsovereenkomst ten behoeve van de mengmachine met Akzo 
Nobel hebt gesloten en indien deze overeenkomst, om wat voor reden dan ook, wordt 
beëindigd, zal ook deze overeenkomst per dezelfde datum door Fitex kunnen worden 
beëindigd waarbij u verplicht bent om de door Fitex gemaakte kosten en gederfde 
inkomsten, te vergoeden. 

3. In geval van ontbinding door Fitex van de leaseovereenkomst bent u gehouden om Fitex 
volledig schadeloos te stellen in geval van vroegtijdige beëindiging. Fitex heeft het recht 
om vergoeding van alle overige ten gevolge van de ontbinding opkomende en of gederfde 
inkomsten, schade en rentes, waaronder vergoeding van fees, juridische en andere 
bijstandskosten, van u vorderen.  

 
Artikel 23: Inname van het geleasede object 
1. Bij beëindiging van de leaseovereenkomst moet u het geleasede object in goede staat 

inleveren bij Fitex of op een andere overeengekomen plaats. 
2. Inlevering van het geleasede object wordt bevestigd door ondertekening van een 

innamebevestiging waarop o.a. wordt aangegeven wat de staat is waarin het geleasede 
object zich op dat moment bevindt. U moet ook de bijbehorende onderdelen inleveren.  

3. Fitex is gerechtigd de herstelkosten en extra waardevermindering van het geleasede 
object, ontstaan door niet gemelde schade (s) en/of onzorgvuldig beheer, aan Fitex door 
te berekenen. Ook de kosten als gevolg van verlies of niet tijdig aan Fitex terugbezorgen 
van onderdelen komen voor uw rekening. 

4. Wanneer u aan het einde van de leaseperiode het geleasede object niet wilt inleveren, 
heeft Fitex het recht de dienstverlening te staken, het geleasede object te vorderen en 
bent u gehouden alle als gevolg van de niet tijdige inlevering opkomende kosten, schaden 
en rentes aan Fitex te voldoen. 
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