
What’s next?

OwnerPlan
Slimmer, goedkoper en efficiënter op weg
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OwnerPlan

Eigenaar blijven van de auto’s én het beheer 
ervan uitbesteden, zonder een langdurig 
leasecontract? Dat kan met OwnerPlan. 
OwnerPlan realiseer je snel en makkelijk. 
Geniet van de operationele voordelen van 
leasing. Je betaalt nooit teveel, omdat je 
alleen de werkelijke kosten betaalt.
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Efficiënt beheer, optimale mobiliteit

Met OwnerPlan garanderen we de mobiliteit van je medewerkers. Ook profiteer je van de kennis 
en ervaring van LeasePlan als marktleider op het gebied van operationeel wagenparkbeheer.

OwnerPlan is geschikt voor bedrijven die:

Niet vast willen  
zitten aan minimale en 
maximale looptijden.

Grip op kosten willen krijgen 
en willen besparen op  
operationele beheer.

Niet zelf iedere onderhouds
aanvraag/factuur willen 
beoordelen op correctheid.

Niet willen leasen, 
maar wel de voordelen 

van leasen.

Het gemak willen hebben van 
één factuur en inzicht in alle 

beheerkosten.

Volledig eigenaar  
willen blijven van hun 

(bestel)auto’s.
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Compleet ontzorgt voor een vaste prijs

Met OwnerPlan houd je altijd grip op de kosten. Je betaalt namelijk een vast bedrag per 
maand voor het beheer van de (bestel)auto’s. We berekenen per auto een bedrag per 
maand en rekenen de reservering achteraf tegen werkelijke kosten af (+/- verrekening). Zo 
weet je zeker dat je nooit teveel betaalt.

Het pakket is compleet, inclusief: 

• Facturering
Maandelijks alle kosten op één factuur.

•  Verzekeringen (kan ook bij uw huidige 
verzekeraar blijven)
 Volledige WA- en Cascoverzekering 
inclusief schadebehandeling en 
Schadeverzekering Inzittenden (SVI).

• Reparatie, onderhoud en banden  
Eenvoudig online geregeld. En 
behandeld door onze experts alsof het 
onze eigen auto’s zijn. Voorkeur voor 
een onderhoudsbedrijf? Vraag naar de 
mogelijkheden.

• Schadeherstel
 Bij één van onze erkende 
schadeherstellers.

24/7 hulpverlening bij  pech onderweg
 Heeft een medewerker pech onderweg? 
Het customer service team staat 24/7 
voor hem/haar klaar.  

• Haal en brengservice
 Bij onderhoud en schade halen wij de
auto op en brengen hem terug op de
afgesproken locatie. Hierdoor is de
medewerker minder tijd kwijt aan de
onderhoudswerkzaamheden.

• Fleetreporting / MyFleet
 Online rapportage per kenteken.
Zo heb je altijd inzicht in de reparatie- 
en onderhoudskosten, banden, aantal
kilometers per jaar, brandstofverbruik,
etc.



5

Aantrekkelijke extra’s 

OwnerPlan breid je makkelijk uit met extra’s, zoals: 

• Inkoop
 LeasePlan regelt dan het hele
inkooptraject en levert de auto kant en
klaar af. Je profiteert zo maximaal van
onze inkoopkracht.

• Vervangend vervoer
 Staat de auto van je medewerker
voor onderhoud of schade? En wil je
hem mobiel houden? We regelen een
vervangende auto en rekenen af op
werkelijke kosten.

• Tankpas/laadsleutelhanger
 Zo houd je grip op het brandstofgebruik
en heb je geen gedoe met declaraties.
Met onze tank en laadpassen, kan je
medewerker overal terecht. Ook de
passen gebruiken in het buitenland?
Dat kan. Check de mogelijkheden.

•  Winterbanden
 Veilig de weg op tijdens de 
wintermaanden. We houden je 
medewerkers op de hoogte als het 
tijd is voor het wisselen van de zomer-  
of winterbanden.  

• Verkoop
 LeasePlan verkoopt de auto’s via het 
verkoopkanaal dat de hoogste opbrengst 
oplevert, net als bij verkoop van onze 
eigen (lease)auto's.
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De voordelen op een rij 

• De controle houden over je eigen auto’s:
−  Zelf beslissen waar en wanneer de auto’s gekocht en verkocht worden.
− Jij bepaalt de looptijd.
− Je blijft eigenaar van de auto’s.
−  Meer tijd voor sturen op strategisch niveau, dan teveel bezig zijn op operationeel 

niveau.
−  Bepaal op elk moment welke auto’s bij ons beheerd worden.

•  Beheer je auto’s op een efficiënte manier door gebruik te maken van de processen 
en experts van LeasePlan.

•  Eén aanspreekpunt (LeasePlan) voor alle zaken rondom je auto’s zodat je meer tijd 
overhoudt voor strategische vraagstukken.

•  Eén factuur van LeasePlan. Naar wens op kostenplaats, afdeling, etc.

•  Profiteer van hogere inkoopkortingen die LeasePlan krijgt in de markt.

Meer weten?
Meer weten over OwnerPlan? We bespreken graag de mogelijkheden. 
Bel ons op 036 - 527 04 24 of stuur een e-mail naar   
welkom@leaseplan.com

Cell Phone



leaseplan.com
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