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CLASSIC LEASE

CONTRACTNR.

LEASECONTRACT VOOR ONDERNEMERS
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AANVRAAGNR.

KLANT / LESSEE

DEALER / LEVERANCIER van het / de leaseobject(en)

Naam bedrijf (volledig met adres): onderstaand adres is het afleveradres
en het adres waar de apparatuur staat (tenzij anders aangegeven)

Let op: de dealer / leverancier is niet bevoegd om Lessor te vertegenwoordigen

Telefoon

E-mail

K.v.K. nr.

BTW nr.

LEASEOBJECT(EN) (hierna, ook ingeval van meerdere zaken: ‘LO’)

MAANDELIJKSE NETTO HUURPRIJS

Aantal

Vooruit te betalen op de eerste dag van elk kalender kwartaal

Aantal

BASISHUURPERIODE

Aantal

MAANDEN

EENMALIGE ADMINISTRATIEKOSTEN

Aantal

EUR

EUR

Alle bedragen zijn exclusief (wettelijk verschuldigde) BTW

GRENKEFINANCE N.V. handelt in eigen naam maar voor rekening van GRENKE Finance Plc, Dublin (Ierland).

BEOOGD GEBRUIK / BKR
Het LO is uitsluitend bedoeld te worden gebruikt in de onderneming van Lessee

.

Opgericht

Lessor is aangesloten bij BKR en maakt gebruik van de informatie van BKR. Bij totstandkoming van het Contract zal registratie
van gegevens en de afwikkeling van het Contract bij BKR plaatsvinden.
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BIJZONDERE AFSPRAKEN DIE AFWIJKEN VAN DE BEPALINGEN VAN DIT CONTRACT
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SEPA MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO
GRENKEFINANCE N.V. . Lage Biezenweg 7-G . 4131 LV Vianen

Naam van de debiteur(en)

Incassant ID: NL62 ZZZ1 2046 8540 023
Kenmerk machtiging aan te vullen door de incassant.

Straatnaam en nummer

Door ondertekening van dit machtigingsformulier, geeft u toestemming aan
GRENKEFINANCE N.V. om doorlopend incasso opdrachten te sturen naar uw bank
om uw rekening te debiteren overeenkomstig de instructies van GRENKEFINANCE N.V.

Postcode

Let op
Als deel van uw rechten, bent u bevoegd om een afschrijving te laten terugboeken onder de met uw bank
overeengekomen voorwaarden. Een terugboeking dient te worden verzocht binnen 8 weken, te rekenen
vanaf de datum waarop uw rekening is gedebiteerd. Uw rechten met betrekking tot voormelde machtiging
worden uiteengezet in een toelichting die u bij uw bank kunt opvragen.
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Plaats

IBAN van de debiteur(en)

Plaats

Datum

X
Handtekening(en)

AANVRAAG / VERKLARING VAN DE LESSEE / ALGEMENE LEASEVOORWAARDEN
Ik / wij stem(men) hiermee in met bovenvermelde bepalingen, de garantievoorwaarden van de dealer / leverancier (zoals die bij dealer / leverancier te verkrijgen zijn) ingeval van gebreken
aan het LO en de toepasselijkheid van de Algemene Leasevoorwaarden. De Algemene Leasevoorwaarden zijn te raadplegen en te downloaden op https://www.grenke.nl/nl/
voor-klanten/downloads. Voorts vraag / vragen ik / wij GRENKEFINANCE N.V. (in hoedanigheid van Lessor) dit leasecontract te sluiten. Door ondertekening van dit document verklaart /
verklaren Lessee(s) kennis te hebben genomen van de Algemene Leasevoorwaarden. Ik blijf / wij blijven acht weken vanaf de dag van ondertekening gebonden aan dit aanbod.
LEASEAANVRAAG GEACCEPTEERD
Naam / namen en achterna(a)m(en) Lessee(s) in blokletters

Datum

X
Bedrijfsstempel

Handtekening(en) van Lessee(s)

GRENKEFINANCE N.V.
Lage Biezenweg 7-G . 4131 LV Vianen . Tel. +31 347 325 018 . E-mail administration@grenke.nl . www.grenke.nl
K.v.K. nr. 12046854 . BTW nr. NL810374584B01

Datum, GRENKEFINANCE N.V. (de Lessor)

