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Definities
Aanvullende Voorwaarden

Voorwaarden die gelden als aanvulling op de Algemene Voorwaarden
Leasefiets B2B en die in deze alleen betrekking hebben op Babboe
Max geleverd door Babboe BV. In geval van tegenstrijdigheid tussen
Aanvullende en Algemene Voorwaarden hebben de Aanvullende
Voorwaarden voorrang op de Algemene Voorwaarden.

Babboe BV

De rechtspersoon die de Babboe Max levert conform uw specificaties,
hierna te noemen “Babboe”.

Babboe Max

De voertuigen zoals die door Babboe worden geleverd. De Babboe
Max, hierna te noemen “Babboe Max”, is bestemd voor de
Kinderopvang.

Voertuig

Daar waar wordt gesproken over voertuig wordt de Babboe Max
bedoeld, dit geldt voor zowel de Algemene Voorwaarden Leasefiets
B2B als deze Aanvullende Voorwaarden Kinderopvang.

Voorwaarden

Indien Voorwaarden wordt vermeld, wordt hiermee een combinatie van
de Algemene Voorwaarden Leasefiets B2B, de Aanvullende
Voorwaarden Kinderopvang en Verzekeringsvoorwaarden bedoeld.

In deze Aanvullende Voorwaarden wordt zo veel mogelijk dezelfde terminologie aangehouden als in de
Algemene Voorwaarden Leasefiets B2B. Bij afwijking van deze terminologie wordt bovenstaande
terminologie gehanteerd.

Artikel 1 – Toepasselijkheid en wijziging
1.1

1.2

Deze Aanvullende Voorwaarden Kinderopvang gelden in aanvulling op de Algemene
Voorwaarden Leasefiets B2B en maken een onverbrekelijk onderdeel uit van de
Leaseovereenkomst.
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 Friesland Lease 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:

Aanvullende voorwaarden Kinderopvang

- versie 1.0 | oktober 2018 -

2








het bij aanvang van de Leaseovereenkomst geldende termijnbedrag;
de bij aanvang van de Leaseperiode geldende hoogte van het eigen risico voor
schade;
 de van toepassing zijnde voorwaarden;
In deze Aanvullende Voorwaarden;
In de Algemene Voorwaarden Leasefiets B2B;
In de Verzekeringsvoorwaarden.

Friesland Lease stelt alle documenten, waarin de voorwaarden van de Leaseovereenkomst zijn
vastgelegd vóór het sluiten van de overeenkomst aan u ter beschikking. De leveringsvoorwaarden van
Babboe maken geen onderdeel uit van de Leaseovereenkomst.

Artikel 3 – Rechtsverhouding
De Operationele Leaseovereenkomst strekt ertoe om u het gebruiksrecht van het voertuig te
verschaffen. Friesland Lease 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 – Ingang Leaseperiode
4.1
4.2

Levering van de voertuigen vindt alleen plaats indien de daarvoor bestemde Leasecontracten
zijn ondertekend door partijen.
In afwijking op artikelen 5.3, 6.4 en 8.1 zal de Leaseperiode ingaan op de dag dat het voertuig
door Babboe is afgeleverd op de door de Afnemer aangegeven locatie en na ondertekening van
het Bewijs van Ontvangst door de Afnemer en (een vertegenwoordiger van) Babboe.

Artikel 5 – Aflevering voertuig
In afwijking op artikelen 6.1 en 6.2 wordt het voertuig door Babboe afgeleverd op de locatie van de
Afnemer. Bij aflevering ondertekent een medewerker van de Afnemer, bij voorkeur een manager of
leidinggevende, samen met de medewerker van Babboe het Bewijs van Ontvangst. Het is hierbij van
belang dat de medewerker van de Afnemer een geldig legitimatiebewijs kan overleggen om de
handtekening te controleren.

Artikel 6 – Het termijnbedrag en wijzigingen
In afwijking van artikel 7.3 4e bullet geldt dat de verzekeringspremie voor de gehele Leaseperiode door
Friesland Lease vooruit wordt betaald en dat er daardoor ook geen wijziging van het termijnbedrag
plaats kan vinden met betrekking tot het component verzekeringen, met uitzondering van de wijziging
in de assurantiebelasting en looptijd van de Leaseovereenkomst.

Artikel 7 – Aanbrengen accessoires
7.1

7.2

In aanvulling op artikel 9 van de Algemene Voorwaarden geldt dat de voertuigen mogen worden
voorzien van reclame uitingen of uitrusting die nodig is voor de bedrijfsuitoefening, zoals
gordels, zitjes, e.d. (alleen middels de daarvoor geschikte bevestigingsmaterialen) en alleen
geleverd via Babboe BV.
De voertuigen mogen worden voorzien van bestickering. De bestickering maakt alleen
onderdeel uit van de Leaseovereenkomst als het de officiële bestickering (zgn. Bakplakkers)
van Babboe betreft. Bij inlevering van het voertuig dienen andere stickers dan de Bakplakkers
verwijderd te zijn. Indien Friesland Lease de stickers moet verwijderen en/of er schade ontstaat
door verwijdering (waaronder kleurverschil), worden de kosten doorbelast.
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Artikel 8 – Verzekeringsvoorwaarden
8.1

8.2
8.3

8.4

8.5

In aanvulling op artikel 10 van de Algemene Voorwaarden geldt dat bij diefstal of vandalisme
direct een proces verbaal of politierapport dient te worden opgemaakt door de plaatselijke
politie. Het proces verbaal of politierapport dient u tezamen met de 2 originele sleutels binnen
36 uur aan Friesland Lease te sturen.
Het eigen risico is voor Babboe Max afwijkend dan het reguliere eigen risico van de verzekeraar.
De hoogte van het eigen risico is vermeld op het Leasecontract.
Indien schade ontstaat aan derden, dan valt dit onder de Aansprakelijkheidsverzekering
Bedrijven (AVB) of Particulieren (AVP) of Bedrijfsverzekering. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) maakt geen onderdeel uit van de Leaseovereenkomst.
De inzittenden van het voertuig dienen allen vast te zitten met de bijgeleverde gordel. Het is niet
toegestaan om meer personen te vervoeren dan waarvoor de Babboe Max is bedoeld of
uitgerust.
In afwijking van artikel 10 van de Algemene Voorwaarden is geen Ongevallen
Inzittenden/Opzittenden Verzekering en/of Schade Verzekering Inzittenden in de Leaseovereenkomst opgenomen.

Artikel 9 – Reparatie en onderhoudsbeurt
9.1

9.2
9.3

9.4

9.5

De Afnemer zorgt ervoor dat de voertuigen, volgens het begrip “als een goed huisvader”, worden
behandeld, netjes en schoon zijn in het kader van representativiteit en tevens goede uitvoer van
service en reparatie mogelijk maakt. De voertuigen zijn ontworpen voor het transport van
maximaal 6 inzittenden, exclusief berijder. Kinderen die vervoert worden in een fietsstoeltje
achterop de bagagedrager zijn niet verzekerd onder de Leaseovereenkomst.
Onderhoud van de voertuigen is inclusief de geleasete bak.
De kosten die niet zijn opgenomen in de leaseprijs en betrekking hebben op onderhoud,
reparatie of schadeherstel zullen pas gefactureerd worden als Babboe daarvoor goedkeuring
heeft gegeven. Daarnaast zullen eventuele overige kosten apart gefactureerd worden. Babboe
zal deze onderdelen na vervanging direct ter beschikking stellen aan de Afnemer. De betaling
zal geschieden op het eerst volgende incassomoment.
In afwijking op artikel 12.4 geldt dat de kosten voor de reparatie- en onderhoudswerkzaamheden
door Babboe en Friesland Lease onderling worden verrekend. Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden die zowel in Nederland als in het buitenland in opdracht van de Afnemer
(medewerkers) zijn uitgevoerd, komen niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij hierover
vooraf schriftelijke afspraken zijn gemaakt.
Kosten voor vervanging van sleutels zijn voor uw eigen rekening. Nieuwe sleutels zijn alleen te
bestellen bij Babboe. Duplicaatsleutels dienen gemeld te worden bij Friesland Lease. Bij verlies
van de sleutels waarbij vervanging van het slot van belang is, worden de kosten aan u
doorberekend. Deze kosten vallen niet onder de verzekeringsdekking en/of het eigen risico.
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