
 

OPERATIONELE LEASEOVEREENKOMST NUMMER  

 
 De ondergetekenden: 

 
1. MediRent Financial Services BV (KvK 56968914) gevestigd en kantoorhoudende te 2314XW Leiden, aan de Tieleman en  Drosweg 17-

19, hierna te noemen "Verhuurder"  
2. _____________(KvK ___________) gevestigd en kantoorhoudende te ___________,  aan de ____________, hierna te noemen  

"Huurder" 

 
 
 

Overwegende dat;  
Huurder zich het gebruik van de onder A omschreven zaak c.q. 

zaken (verder gezamenlijk te noemen “het Object”) wenst te 
verschaffen, en Verhuurder bereid is het Object in huur ter 
beschikking te stellen, nadat zij de eigendom van het Object heeft 

verkregen,  
 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:  
Huurder wil het hierna onder A omschreven Object, huren en 

Verhuurder is bereid dit aan huurder te verhuren op onderstaande 
voorwaarden en bepalingen, alsmede op de voorwaarden en 
bepalingen als vermeld in de op deze overeenkomst toepasselijke 

Algemene Voorwaarden Operationele Lease overeenkomst, nadat 
Verhuurder het Object van de hieronder sub B vermelde 

leverancier heeft gekocht en in eigendom heeft verkregen; 
 
Door ondertekening van het contract geeft Huurder de hieronder 

sub B vermelde leverancier  opdracht tot levering en derhalve is 
Huurder verplicht tot afname. 

Door ondertekening van de afleverbon verklaart Huurder dat het 
Object in goede staat verkeert, gebruiksklaar is en dat Huurder 
bekent is met de werking en gebruik van het Object. 

 
  
A)Beschrijving van het Object: 
soort  :  Autoclaaf  

merk/type: 
__________________________ 
Serienummer:  
__________________________ 
 
 
B) Leverancier: 

Naam  : MSN Nederland BV 
Adres  : Kryptonstraat 1 

Postcode en Woonplaats : 6718 WR Ede 
hierna, “Leverancier”    
 

C) Voorwaarden: 
De huurperiode gaat in op dag waarop het Object bij Huurder 

blijkens het door hem ondertekende afleverbon in gebruiksklare 

staat is afgeleverd. 
 
Huurperiode                               : 60 maanden 
Huurtermijn per maand (vooraf)   : €            exclusief BTW 

Vervaldatum 1e Huurtermijn         : 
Vervaldatum laatste Huurtermijn   : 

Einddatum Huurperiode                : 
 
 

 

Uiterlijk 2 maanden voor de hier genoemde einddatum huurperiode 
zal Verhuurder aan Huurder schriftelijk meedelen, waar en hoe 

Huurder het Object weer ter beschikking van Verhuurder kan 
stellen.  De kosten van transport zijn hierbij voor rekening van 
Huurder.  
 
D) Algemeen: 

1. De onderhavige overeenkomst is door Huurder aangegaan ten 
behoeve van de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, hetgeen 
door Huurder     door ondertekening van deze akte wordt erkend. 

2. Huurder verklaart de Algemene Voorwaarden Operationele 
Lease behorende bij deze overeenkomst te hebben ontvangen, 

daarvan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met de 

inhoud daarvan. 
3. Huurder machtigt hierdoor Verhuurder en haar eventuele 
rechtsopvolgers onherroepelijk om alle betalingen uit hoofde van 

deze operationele leaseovereenkomst te incasseren van 

bankrekeningnummer 
_____________________________________________________ 

Huurder zal er zorg voor dragen dat het saldo van de bankrekening 

van Huurder op de vervaldatum voldoende is om de betalingen te 
laten uitvoeren. Huurder zal er voor zorg dragen dat het saldo van 

de bankrekening van Huurder op de vervaldagen voldoende is om 
de betalingen te laten uitvoeren.  
4.  Verhuurder behoudt zich het recht voor het maandtarief aan te 

passen indien de tarieven op de rente en kapitaalmarkt daartoe 
aanleiding geven in de tijd welke ligt tussen het verzenden van het 

contract en datum waarop de contracten door verhuurder retour zijn 
ontvangen van huurder en Huurder heeft bevestigt dat het Object, 
zoals nader aangeduid in deze operationele leaseovereenkomst, 

met alle toebehoren en bescheiden aan hem/haar ter beschikking 
is gesteld, is geïnstalleerd en in goede en deugdelijke staat 

verkeert. 
 

E) Bijzondere bepalingen: 
1) Credit Check / Ontbindende Voorwaarde 
Deze operationele leaseovereenkomst wordt aangegaan onder de 

ontbindende voorwaarde dat een door Verhuurder te verrichten 
credit check op Huurder een positieve resultaat geeft. Huurder 

ontvangt binnen vijf werkdagen en bericht dat onderhavige 
overeenkomst van rechtswege is ontbonden als de credit check 
een negatief resultaat geeft.  

2) Inbegrepen in de huurprijs: 
- Rente en afschrijving    : Ja 

- Onderhoud en validatie   : Nee 
  Onderhoud en validatie is geregeld in de onderhouds- 
  overeenkomst met Leverancier die deze diensten  
  zelfstandig aan Huurder factureert. 
- Verzekering tegen diefstal en schade door brand : Nee 

- De kosten installatie    : Nee 
Installatie wordt door Leverancier uitgevoerd, die de kosten           
hiervoor zelfstandig aan Huurder factureert. 

   
 

 
Door ondertekening van deze huurovereenkomst verklaard Huurder een kopie van de Algemene Voorwaarden Leaseovereenkomst (Model MSN) 
te hebben ontvangen en kennis te hebben genomen van de inhoud daarvan op grond waarvan deze uitdrukkelijk van toepassing op deze 

overeenkomst.  
  

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend ter respectievelijke vestigingsplaatsen op ___ /___ /_____ 
 

 
 
MediRent Financial Services BV     Huurder  

   
  

Door :   Door :  

Functie :                          Functie : 
 


