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Deeltarief voor Elektrische auto 

Referentieauto: Hyundai Ioniq 

Uurtarief  € 12,50 /uur 

Dagtarief (24 uur) € 75,- /dag 

KM- tarief € 0,10 /km 

Minimaal tarief per maand € 999,- 

Maximaal tarief per maand € 1199,- 

 

Deeltarief voor B-klasse auto 

Referentieauto: Peugeot 208 

 

Uurtarief  € 7,50 /uur 

Dagtarief (24 uur) € 60,- /dag 

KM- tarief € 0,13 /km 

Minimaal tarief per maand € 579,- 

Maximaal tarief per maand € 679,- 

 

Deeltarief voor C-klasse auto 

Referentieauto: Renault Megane 

 

Uurtarief  € 9,- /uur 

Dagtarief (24 uur) € 65,- /dag 

KM- tarief € 0,13 /km 

Minimaal tarief per maand € 699,- 

Maximaal tarief per maand € 799,- 

 

Belangrijk om te weten: 

• Per maand geldt een minimum bedrag voor het gebruik van de auto. Bij de elektrische auto is dit bijvoorbeeld € 

999,- euro per maand. 

• Op basis van het aantal gereden uren/ KM’s kan dit bedrag hoger worden. Om te voorkomen dat er onverwachts 

extra kosten worden gemaakt, zit er ook een maximum tarief op. Bij de elektrische auto is dat bijvoorbeeld €1199,- 

euro per maand. 

• We berekenen het maandtarief op basis van het gebruik over drie maanden, zo kan je dus een mindere maand 

compenseren door de maanden ervoor of erna.  

• Voor de berekening van de tarieven geldt altijd het (voordeligste) dagtarief 

• We brengen het totaal aantal geboekte uren in rekening, hierbij hanteren we start boeking tot en met het afsluiten 

van de boeking. 

• De auto mag worden doorverhuurt aan andere afdelingen/ bedrijven bij jou in de buurt. LeasePlan biedt een handig 

kostenoverzicht van de ritten per bedrijf/ afdeling. 

• Kilometertarief is op basis van eerlijk gebruik (benzine), en FastNed is niet inbegrepen in het kilometertarief 

(elektrisch) 
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