
ALGEMENE VOORWAARDEN URBAN EAZY 

1 

VERSIE 15 DECEMBER 2020 

Via UrbanEazy.com kun je kiezen voor een elektrisch voertuig naar keuze in combinatie met 

een Private Lease, Zakelijke Lease of Financial lease. Op het gebruik van onze services, zoals 

het vergelijken en het bemiddelen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 

UrbanEazy.com is slechts tussenpersoon en draagt daarom zelf geen zorg voor de levering, 

uitvoering, kwaliteit van de dienstverlening van de leasemaatschappijen en/of fabrikanten 

en/of distributeurs. Wij zijn niet aansprakelijk voor de juistheid en/of de volledigheid van de 

informatie die de leasemaatschappijen en/of fabrikanten en/of distributeurs aan ons 

doorgeven om te vermelden op onze Website. 

ARTIKEL 1. ALGEMEEN 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. UrbanEazy: de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid Deel.auto B.V., gevestigd te Oisterwijk. 

2. Wederpartij: de natuurlijk persoon, rechtspersoon of personenvennootschap, de 

contractuele wederpartij van UrbanEazy. 

3. Overeenkomst: de afspraak tussen de  Wederpartij en UrbanEazy op basis waarvan 

UrbanEazy goederen en/of diensten levert aan de Wederpartij, waaronder het uitvoeren van 

bemiddelingswerkzaamheden tussen enerzijds de Wederpartij en anderzijds een 

leasemaatschappij en/of fabrikant en/of distributeur van elektrische voertuigen en een 

bijbehorend financieel product. 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID EN WIJZIGING 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de 

nakoming van alle bestaande en toekomstige overeenkomsten tussen de Wederpartij en 

UrbanEazy. De algemene voorwaarden gelden derhalve tevens voor eventuele aanvullende 

en vervolgopdrachten. 

2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen daarmee 

uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden 

van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment 

geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze 

algemene voorwaarden onverkort en volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in 

overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde 

bepaling overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de 

oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 
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4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van 

deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze 

bepalingen. 

5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden 

geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene 

voorwaarden. 

6. UrbanEazy behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 

Van toepassing is steeds de versie zoals deze gold ten tijde van de totstandkoming van de 

rechtsbetrekking met de Wederpartij. 

ARTIKEL 3. DIENSTVERLENING DOOR URBANEAZY 

1. UrbanEazy bemiddelt in de totstandkoming van de overeenkomst tussen Wederpartij en 

de leasemaatschappij en/of fabrikant en/of distributeur. UrbanEazy is niet verantwoordelijk 

voor tekortkomingen in de nakoming van die overeenkomst. UrbanEazy is nimmer partij bij 

die overeenkomst. 

2. Wederpartij stemt ermee in dat UrbanEazy haar werkzaamheden onder haar 

verantwoordelijkheid zal laten uitvoeren zonodig door derden. De toepasselijkheid van de 

artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is hierbij uitgesloten. 

3. Indien de Wederpartij een overeenkomst sluit met een leasemaatschappij en/of fabrikant 

en/of distributeur, geschiedt dit voor eigen rekening en risico van de Wederpartij. De 

Wederpartij is zich ervan bewust dat hij zich bij het sluiten van de (lease)overeenkomst 

verbindt tot de voorwaarden van de betreffende leasemaatschappij en/of fabrikant en/of 

distributeur. 

4. De Wederpartij dient UrbanEazy, op de door UrbanEazy voorgeschreven wijze, tijdig alle 

informatie te verstrekken die voor de uitvoering van zijn dienstverlening van belang zijn. 

UrbanEazy gaat bij de uitvoering van de dienstverlening mede uit van de door de 

Wederpartij verstrekte gegevens. Indien UrbanEazy op grond van de door de Wederpartij 

onjuist of onvolledig verstrekte gegevens uitvoering geeft aan zijn werkzaamheden, kan dit 

niet als een tekortkoming van UrbanEazy worden aangemerkt. 

5. UrbanEazy voert de dienstverlening onafhankelijk uit, naar beste inzicht en vermogen. 

UrbanEazy verbindt zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis. De Wederpartij 

kan zich er niet op beroepen dat zich na het sluiten van een overeenkomst een voor de 

Wederpartij geschikter aanbod voordoet, ook al kon dat aanbod bij UrbanEazy bekend zijn 

bij de uitvoering van de dienstverlening. 
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6. Wederpartij vrijwaart UrbanEazy van al zijn aanspraken op de leasemaatschappij en/of 

fabrikant en/of distributeur, evenals van alle aanspraken van de leasemaatschappij en/of 

fabrikant en/of distributeur op de Wederpartij. 

7. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle prijzen uit het aanbod van een 

leasemaatschappij en/of fabrikant en/of distributeur exclusief btw. 

ARTIKEL 4. OVERMACHT 

1. UrbanEazy is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij 

indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten 

aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende 

opvattingen voor zijn rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen 

daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, 

overheidsmaatregelen, uitbraak van pandemieën, voorzien of niet-voorzien, waarop 

UrbanEazy geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor UrbanEazy niet in staat is haar 

verplichtingen na te komen. UrbanEazy heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen 

indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt 

nadat UrbanEazy zijn verbintenis had moeten nakomen. 

3. UrbanEazy kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit 

de overeenkomst opschorten, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere 

partij. 

ARTIKEL 5. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

1. UrbanEazy is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 

2. UrbanEazy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen 

bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde omzet en/of gederfde winst, gemiste besparingen, 

productieverlies, waardevermindering van producten en schade door bedrijfsstagnatie. 

3. Indien UrbanEazy aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot 

hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

4. UrbanEazy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat 

UrbanEazy is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of 

onvolledige gegevens. 

5. De aansprakelijkheid van UrbanEazy jegens Wederpartij en derden voor schade, 

voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst, is in ieder 

geval beperkt tot het bedrag dat krachtens de door UrbanEazy afgesloten 
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aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen 

risico. 

6. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde 

verzekering mocht plaatsvinden of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van 

UrbanEazy jegens Wederpartij uitsluitend beperkt tot enig feitelijk door Wederpartij 

aangetoonde geleden directe schade echter tot maximaal de vergoeding die UrbanEazy voor 

de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar heeft ontvangen. 

7. Bij het inschakelen door UrbanEazy van derden en bij het gebruik door UrbanEazy van 

apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zal UrbanEazy steeds 

de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. UrbanEazy is echter voor eventuele (reken)fouten 

en/of tekortkomingen van deze derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door 

UrbanEazy bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, 

gegevensbestanden, registers of andere zaken, niet aansprakelijk. UrbanEazy is gerechtigd 

om zonder voorafgaand overleg met Wederpartij eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen 

of -uitsluitingen van derden te aanvaarden. 

8. In het kader van haar (bemiddelings)werkzaamheden biedt UrbanEazy middels haar 

UrbanEazy website online elektrische voertuigen en objecten aan in combinatie met 

leaseproducten. UrbanEazy is nimmer aansprakelijk voor onjuistheden, drukfouten en/of 

overige tekortkomingen op haar of de websites van fabrikanten, distributeurs en 

leasemaatschappijen die door middel van links met haar website zijn verbonden.  

9. UrbanEazy is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekt advies op basis van 

geldende (fiscale) wet- en regelgeving. Wederpartij dient het advies hierop zelf door eigen in 

te schakelen experts te laten toetsen. 

10. Alle aanspraken dienen schriftelijk en gemotiveerd te zijn ingediend bij UrbanEazy, zo 

spoedig mogelijk nadat degene die de aanspraak maakt, bekend was, of redelijkerwijze 

bekend kon zijn, met de feiten waarop hij/zij zijn aanspraak baseert. Een recht op 

schadevergoeding vervalt twaalf (12) maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct 

of indirect voortvloeit. 

11.Wederpartij vrijwaart UrbanEazy voor alle aanspraken in het door haar gegeven advies en 

de keuze van Wederpartij voor de leasemaatschappij en/of fabrikant en/of distributeur. 

ARTIKEL 6. PRIJZEN EN INFORMATIE 

1. De op onze website getoonde prijzen zijn afkomstig van leasemaatschappijen, en/of de 

fabrikanten en/of  distributeurs.  
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2. UrbanEazy is afhankelijk van de  leasemaatschappijen, en/of de fabrikanten en/of  

distributeurs voor de juiste prijzen en premies. Wij doen ons uiterste best om de prijzen zo 

vaak mogelijk te controleren en te actualiseren. 

3. UrbanEazy is zijn niet aansprakelijk voor het tonen van foutieve prijzen waarvan 

Wederpartij mag aannemen dat deze prijzen en premies kennelijk onjuist zijn.   

 

ARTIKEL 7. HERROEPINGSRECHT  

 

1. Voor de aanschaf van een private leaseproduct kan een herroepingsrecht gelden, 

Wederpartij kan dan binnen 14 dagen na de aanvraag van een private leaseproduct nog van 

het leaseproduct af. Er zijn uitzonderingen waarbij dit niet kan.  Als Wederpartij van dit recht 

gebruik wil maken en dit ook kan, dan moet Wederpartij zich richten tot de 

leasemaatschappij. Over het van toepassing zijn van dit recht word Wederpartij door de 

leasemaatschappij geïnformeerd. 

ARTIKEL 8. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 

1. Door Wederpartij aan UrbanEazy verstrekte (persoons)gegevens worden in 

overeenstemming met de wet en in het kader van de uitvoering van de aan ons verstrekte 

opdracht op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt. 

2. Door UrbanEazy verzamelde en verwerkte (persoons)gegevens worden vertrouwelijk 

behandeld en niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de correcte 

uitvoering van een tussen UrbanEazy en Wederpartij gesloten overeenkomst of indien 

UrbanEazy volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is om 

vertrouwelijke informatie aan een derde (instantie) te verstrekken en UrbanEazy zich daarbij 

niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan 

recht van verschoning, in welk geval UrbanEazy niet verplicht is tot schadevergoeding of 

schadeloosstelling jegens Wederpartij. 

3. Wanneer Wederpartij een (online) aanvraag bij UrbanEazy indient en daarbij persoons- of 

bedrijfsgegevens verstrekt, stemt Wederpartij er mee in dat UrbanEazy deze persoons- en 

bedrijfsgegevens opneemt in een database en deze gegevens gebruikt voor het versturen 

van relevante aanbiedingen en nieuwsbrieven aan Wederpartij. 

 

ARTIKEL 9. TOEPASSELIJK RECHT 

1. Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter 

in de vestigingsplaats van UrbanEazy is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele 

geschillen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. 
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