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Aanvraagformulier 

LeasePlan Autodelen: ‘Betaal-per-rit’  

 
Na ondertekening van dit formulier, kunt u eenvoudig en flexibel een auto van ons huren via 
de LeasePlan Autodelen dienst: ‘Betaal-per-rit’.  
 
Gegevens huurder: 
 

Naam   
 

Adres  
 

KvK-nummer 
 

 

Contactpersoon 
 

 

Telefoonnummer  
 

E-mail   
 

BTW-nummer 
 

 
 

 
Gegevens verhuurder (klant van LeasePlan): 
 

Naam   
 

Adres  
 

Contactpersoon 
 

 

Telefoonnummer  
 

E-mail  
 

 
Gegevens huurauto: 
 

Kenteken, huurperiode, 
etc 

reserveren via de app: LeasePlan Autodelen  
 

Opmerking 
 

uw medewerkers dienen bij opening van de auto in de app 
altijd aan te geven of ze in bezit zijn van een geldig rijbewijs  

  
Door ondertekening van dit aanvraagformulier gaat u akkoord met de bijgevoegde 
Gebruiksvoorwaarden ‘Betaal per rit’, Prijslijst en Verzekeringsvoorwaarden. 
 

Akkoord huurder: 
 
 
_____________________________   ________________________________
                
Naam: _______________________   Naam: __________________________ 
 
Functie: ______________________   Functie: _________________________ 



LeasePlan AutoDelen – ‘Betaal-per-rit’ | versie juli 2019 

Gebruiksvoorwaarden 

LeasePlan Autodelen: ‘Betaal-per-rit’ 

Voor huurder 

 

Hoe registreer ik?  
U (huurder) ontvangt van LeasePlan een e-mail om gebruik te kunnen maken van LeasePlan 
Autodelen. Nadat u zich eenmalig heeft geregistreerd, kunt u de Autodelen app downloaden. 
U opent de app met uw zakelijke e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord. Zo bent u klaar 
om te gaan! Een instructiefilmpje kunt u vinden in de app en via: www.leaseplan.com/nl-
nl/autodelen. 
 
Gebruiksvoorschriften auto 
Indien u een auto van ons (verhuurder) huurt, dient u netjes met de auto om te gaan. Dit 
betekent o.a. dat u en uw medewerkers zich houden aan de volgende regels:  
 
• auto weer terugbrengen in dezelfde staat, op het afgesproken tijdstip  
• voldoen aan de wet, deze gebruiksvoorwaarden en de verzekeringsvoorwaarden 
• eventuele schade of verlies van de brandstofpas dient u meteen te melden via 

telefoonnummer: +31365270650.  
• de auto gebruiken volgens de voorschriften van de fabrikant 
• als er een waarschuwingslampje gaat branden in de auto, stopt u meteen en neemt u 

contact op met LeasePlan 
• alleen u en uw medewerkers mogen in de auto rijden, u mag de auto niet zelf 

doorverhuren of in gebruik geven aan iemand anders 
• brandstof, boetes en tolgelden tijdens de huurperiode komen voor uw eigen rekening  
• de auto weer terugbrengen met ten minste 50% volle brandstoftank of aansluiten aan de 

laadpaal na gebruik 
• roken in de auto is niet toegestaan (standaard reinigingskosten zijn € 150)  
 

Facturatie  
Bij het maken van een reservering kunt u zien wat de verwachte kosten zijn voor de auto. De 
definitieve kosten brengen wij na inlevering van de auto in rekening. U ontvangt hiervoor een 
factuur van ons.  
 
Het LeasePlan Autodelen supportteam 
Heeft u vragen over een reservering, betaling of iets anders, dan kunt u contact met 
LeasePlan. Het Autodelen supportteam is 24/7 bereikbaar, ook voor pech en schade. 
 
• telefoon: +31365270650 
• e-mail: autodelen@leaseplan.nl 
• website: www.leaseplan.com/nl-nl/zakelijk/auto-delen 
• app: LeasePlan Autodelen 
 
Hoe werkt het? 
 
Ophalen auto 
Op de afgesproken tijd en locatie haalt u de auto op. Via de app kunt u de auto 
ontgrendelen. De autosleutel zit in het dasboardkastje. Houd er rekening mee dat als u te 
laat bent, de auto mogelijk al is vergeven aan een andere gebruiker. Mocht u toch te laat zijn, 
neem dan tijdig contact op met het Autodelen supportteam.  
 
 
 

http://www.leaseplan.com/nl-nl/autodelen
http://www.leaseplan.com/nl-nl/autodelen
mailto:autodelen@leaseplan.nl
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Controleer schades vooraf 
Voordat u wegrijdt, controleert u eerst of de auto schoon en schadevrij is. Als dit niet het 
geval is, is het belangrijk dat u dit doorgeeft in de app. Zo voorkomt u dat u deze kosten zelf 
krijgt doorberekend.  
 
Boeking annuleren  
Tot 24 uur voor de reservering kunt u kosteloos annuleren via de app. Annuleert u binnen 24 
uur, dan betaalt u ons een eenmalig tarief van € 15. Daarnaast behouden wij ons ook altijd 
het recht voor om de reservering te annuleren of de auto niet af te geven. U heeft dan geen 
recht op schadevergoeding. 
 
Pechhulp  
Pechhulp zit standaard inbegrepen in het huurtarief. Dit geldt voor zowel binnen- als 
buitenland. Wat de service precies inhoudt, kunt u lezen in de app. U mag de auto niet laten 
repareren of aanpassen zonder toestemming van LeasePlan.  
 
Boeking verlengen 
Als u een boeking wilt verlengen, kan dit ook via de app. Houd er rekening mee dat iemand 
anders de auto mogelijk al heeft gereserveerd en een verlenging dus niet mogelijk is. In dat 
geval levert u de auto in volgens uw bestaande reservering.  
 
Brandstofpas in de auto 
In de auto is een brandstofpas of laadsleutel aanwezig. Hiermee kunt u tanken/laden indien 
nodig. De kosten zijn al inbegrepen in de huurprijs die u betaalt, tenzij anders aangegeven in 
de Prijslijst.  
 
Het is niet toegestaan om de brandstofpas voor andere auto’s te gebruiken of om Premium 
brandstof ermee te tanken. De tarieven zijn gebaseerd op eerlijk brandstof gebruik. Bij afwijkend 
gebruik, zullen wij de extra kosten bij u in rekening brengen. 
 
Terugbrengen van de auto 
Let er bij het terugbrengen van de auto op dat u al uw spullen meeneemt en dat de 
autosleutel weer in de sleutelhouder in het dashboardkastje zit. U klikt op "einde reis” in de 
app en bevestigt dat de auto schoon en schadevrij is. Via de app kunt u de auto weer 
vergrendelen.  
Neem bij het verlaten van de auto alle persoonlijke bezittingen en afval mee. Als u de auto 
niet op tijd kunt terugbrengen, neem dan tijdig contact op met het Autodelen supportteam. 
Wij proberen dan de volgende chauffeur te bereiken. 
 
Schade na check-out 
Wij kunnen tot 24 uur na check-out nog een schade doorgeven aan LeasePlan wanneer wij 
denken dat dit tijdens de huurperiode is gebeurd. Deze schade wordt uiteraard zorgvuldig 
onderzocht en er wordt ook altijd naar uw verhaal gevraagd.  
 
Einde huurcontract 
Het huurcontract eindigt zodra u de auto heeft teruggebracht op de afgesproken locatie. In 
de volgende bijzondere situaties kunnen wij (of LeasePlan) eenzijdig het huurcontract 
beëindigen:  
 

• u houdt zich niet aan de afspraken  
• LeasePlan besluit het product ‘Betaal-per-rit’ niet meer aan te bieden  
• het hoofd-leasecontract voor de auto is geëindigd  
• wij hebben de toestemming voor het autodelen ingetrokken (bijvoorbeeld in geval van 

wangebruik van de auto, dreigende verduistering of fraude) 
 
Als het huurcontract tussentijds wordt beëindigd, betekent dit dat u de auto meteen weer 
terugbrengt op de afgesproken locatie. U heeft dan geen recht op schadevergoeding.  
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Verzekering en aansprakelijkheid  
 

WA-verzekering 

Wij zorgen ervoor dat de auto WA verzekerd is. Dat betekent dat als de auto schade aan iets 
of iemand anders toebrengt, de schade in beginsel is verzekerd. Daarnaast sluiten wij een 
verzekering af voor de eventuele inzittenden van de auto. Op beide verzekeringen zijn onze 
standaard verzekeringsvoorwaarden van toepassing. Deze treft u aan in de bijlage. Als u een 
auto van ons huurt, gaat u daarmee automatisch akkoord met de verzekeringsvoorwaarden.   
 
Casco schaderegeling 
Als de auto wordt beschadigd of gestolen, bent u als huurder een ‘eigen bijdrage’ van € 300 
verschuldigd per schade. Tenzij sprake is van een van de onderstaande gevallen. In dat 
geval betaalt u de schade zelf:  
 
• deelnemen aan een wedstrijd of het geven van rijlessen 
• overtreden van verkeersregels en wetten van de overheid (bijvoorbeeld: alcoholgebruik) 
• handelen in strijd met deze voorwaarden of de verzekeringsvoorwaarden 
• schade door een bedieningsfout, waaronder het tanken van verkeerde brandstof, of 

schade die met opzet is veroorzaakt of met goedvinden  
• diefstal van of uit de auto, als deze niet was vergrendeld of de sleutels onbeheerd zijn 

achterlaten 
• diefstal of verlies van autodocumenten of autosleutels 
• als sprake is van een ongeluk en de auto daarna onbeheerd is achtergelaten 
 
Let op: u bent verantwoordelijk voor de auto en wat ermee gebeurt tijdens de huurperiode. 
Als de schade niet wordt gedekt door de verzekering of deze schaderegeling (bijvoorbeeld 
alcoholgebruik), komen de volledige kosten voor uw rekening.  
 
Track-and-trace systeem 
De auto is uitgerust met een ‘track & trace’ systeem. Hierdoor kan de auto indien nodig snel 
worden gelokaliseerd. De auto blijft eigendom van LeasePlan Nederland N.V. Op ons 
verzoek (of van LeasePlan) brengt u de auto meteen weer terug. Wij zijn gerechtigd om uw 
gegevens en van de gebruiker te delen met LeasePlan als zij daarom vragen. 
 
Staat van de auto 
U accepteert dat u de auto huurt in de toestand zoals deze zich bevindt. Wij doen ons best 
om de auto goed te onderhouden. Maar als de auto een gebrek vertoont, en u lijdt hierdoor 
schade, kunt u hiervoor geen schadevergoeding eisen. De huurkosten zijn verschuldigd tot 
het moment dat het gebrek ontstaat en u niet meer kunt rijden met de auto. U kan geen 
beroep doen op eventuele opschortingsrechten en heeft in geen geval een claim op ons of 
LeasePlan, anders dan uit hoofde van toepasselijke verzekeringsvoorwaarden of casco 
schaderegeling.  
 
Wachtwoord en gebruikersnaam  
Met uw gebruikersnaam en wachtwoord kunt u een auto van ons reserveren. Het is 
belangrijk dat uw wachtwoord en gebruikersnaam geheim blijven. Als een derde gebruik 
maakt van uw gebruikersnaam en wachtwoord, ben u hier zelf voor verantwoordelijk.  
 
 

*** 
 
 
 
 



LeasePlan AutoDelen – ‘Betaal-per-rit’ | versie juli 2019 

Prijslijst 

LeasePlan Autodelen: ‘Betaal-per-rit’  

 

 

Huurtarief voor Elektrische auto 

Referentieauto: Hyundai Ioniq 

 

Uurtarief  € 12,50 /uur 

Dagtarief (24 uur) € 75,- /dag 

KM- tarief € 0,10 /km 

 

Huurtarief voor B-klasse auto 

Referentieauto: Peugeot 208 

 

Uurtarief  € 7,50 /uur 

Dagtarief (24 uur) € 60,- /dag 

KM- tarief € 0,13 /km 

 

Huurtarief voor C-klasse auto 

Referentieauto: Renault Megane 

 

Uurtarief  € 9,- /uur 

Dagtarief (24 uur) € 65,- /dag 

KM- tarief € 0,13 /km 

 
 

Let op:  

- de bovenstaande tarieven zijn indicatief voor de vermelde referentie auto’s. De definitieve 

tarieven kunnen afwijken en worden afgesproken in app.  

- wanneer het dagtarief voordeliger is, dan het uurtarief X het aantal geboekte uren, geldt 

altijd het (voordeligste) dagtarief. 

- de tarieven voor electrische auto’s zijn exclusief FastNed gebruik. Eventuele kosten voor 

FastNed worden achteraf volledig in rekening gebracht. 

- Alle tarieven worden afgerond op kwartieren en zijn exclusief BTW. 
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Verzekeringsvoorwaarden (WA en SVI) 
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