AFGIFTEBEVESTIGING

CONTRACT NR.

Bij uw contract
1

AANVRAAG NR.

KLANT / LESSEE

LEVERANCIER/ HANDELAAR van de apparatuur

Naam bedrijf (volledig en adres) / het onderstaand adres is ook het afleveradres en de locatie
waar de geleasede apparatuur staat (tenziij anders aangegeven)

LET OP: de leverancier is niet geautoriseerd om de lessor te vertegenwoordigen.

2
AANTAL

LEASE OBJECT(EN)

FABRIKANT

TYPE NUMMER

3

DAG / DATUM VAN VOLLEDIGE LEVERING
4

AFGIFTEBEVESTIGING
Referend naar bovenstaand contract/ aanvraag, bevestig(en) ik/ wij het volgende:
1.

Ik heb/ wij hebben bovengenoemd leaseobject vandaag, op de datum van de afgifte, ontvangen. Een gebruikershandleiding is bij
het leaseobject geleverd of is niet nodig.
2. Het leaseobject is geplaatst en vakkundig gemonteerd en/of geïnstalleerd.
3. Voor zover nodig heb(ben) ik/wij een instructie over het leaseobject ontvangen.
4. Het leaseobject bevindt zich in een correcte en functionele staat.
5. De levering is compleet en eventueel werkend geleverd. Ik heb/ wij hebben de volledigheid en de werking gecontroleerd.
6. Het leaseobject stemt overeen met de beschrijvingen in de lease aanvraag/ het leasecontract en voldoet aan alle, met de
fabrikant of de leverancier, gemaakte af- spraken (bv. technische afspraken, afspraken m.b.t. kwaliteit en prestatie). Het bezit alle
door de leverancier toegezegde eigenschappen.
7. Het leaseobject bezit de eigenschappen zoals deze door de fabrikant of derde(n) is gegarandeerd.
8. Ik/wij ben/zijn ermee bekend dat de leverancier niet bevoegd is om GRENKEFINANCE N.V. te vertegenwoordigen of afspraken
te maken die van de (schriftelijke) inhoud van het leasecontract afwijken.
9. Mijn/onze bovengenoemde lease aanvraag wordt – voor zover deze nog niet geaccepteerd werd – hiermee opnieuw ingediend.
Ik/wij blijf/blijven nog vier weken, vanaf ontvangst van deze afgiftebevestiging door de lessor gebonden aan het contractaanbod.
10. Ik/wij heb/hebben ontvangen een kopie van deze afgiftebevestiging op de datum van afgifte.
.

BELANGRIJK
Op grond van deze afgiftebevestiging betaalt de GRENKEFINANCE N.V. de leverancier. Indien de lessee niet aan diens verplichting tot onderzoek en controle van het leaseobject voldoet en/of
deze afgiftebevestiging tekent zonder dat het leaseobject volledig en in correcte staat is ontvangen, dan wordt GRENKEFINANCE N.V. gevrijwaard van alle claims ter zake en is de lessee aansprakelijk
voor alle daardoor ontstane schade bij de lessor.
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Datum

Stempel bedrijf lessee

X
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Naam en voorna(a)m(en) lessee(s) in
blokletters

