
AutoExtraPlan

LeasePlan 
Zakelijke lease

What’s next?

Als leaseauto een kleinere- of elektrische auto 
met een lage bijtelling rijden. En een grotere of 
benzine-auto rijden alleen wanneer het nodig 
is? Dat kan bij LeasePlan! Ontdek de voordelen.



Een andere auto wanneer het uitkomt
Met AutoExtraPlan kan dit. Als vervanging van je 
leaseauto maak je dan tijdelijk gebruik van een andere 
auto. Denk aan een stationwagen wanneer je op 
vakantie gaat. Of een benzine-auto ter vervanging 
van je elektrische auto voor langere ritten. En terwijl je 
lekker geniet van je tijdelijke auto, wordt je eigen 
leaseauto door de wasstraat gehaald en veilig 
gestald. Wel zo makkelijk!

Aan comfort ook geen gebrek. Onze tijdelijke auto’s 
hebben standaard airco,  navigatie of Apple Carplay/
Android Auto en all season  banden (van oktober tot 
maart). Ook een trekhaak, dakdragers, dakkoffer of 
sneeuwkettingen nodig? Geen probleem, deze 
accessoire(s) kan je opnemen in  je aanvraag.

Hoe werkt het?
Afhankelijk van je autowens kies je één van de 
beschikbare pakketten:

AutoExtraPlan Pakket Bedrag per maand

Basis € 119,-

Extra € 159,-

Comfort € 209,-

Executive € 249,-

Je betaalt een vast bedrag per maand. Het bedrag 
verwerken wij in je maandelijkse leasetarief. Zo bouw 
je een ‘spaarpot’ op waarmee je een tijdelijke auto kan 
kiezen. En wanneer het gekozen pakket de leasenorm 
overschrijdt, is het mogelijk de eigen bijdragen te 
verrekenen met de bijtelling. 

Kan ik op ieder moment een auto reserveren?
Ja, dat kan! Op elk gewenst moment bepaal jij  
wanneer je gebruik maakt van AutoExtraPlan.  
Het aantal dagen dat de auto te gebruiken is, is 
afhankelijk van de opgebouwde spaarpot en de grootte 
van de vervangende auto.

Je kunt al voor één dag een vakantie-auto bij ons 
reserveren. Heb je specifieke verzoeken zoals een hoog 
trekgewicht dan geldt; hoe eerder je de aanvraag 
doorstuurt, hoe groter de kans is dat we aan je wensen 
kunnen voldoen.

Wat als ik een jaar geen tijdelijke auto nodig heb? 
Geen probleem! Je spaarpot blijft gewoon staan.  
Zo kun je later meer besteden en/of een grotere tijdelijke 
auto afnemen. 

Aan het einde van je leasecontract nog een tegoed  
in je spaarpot? 
Dan keren wij dit uit aan je werkgever. Afhankelijk van 
de afspraken met je werkgever ontvang je dit saldo,  
na verrekening van loonbelasting.

Meer weten? 
Neem contact op met je wagenparkbeheerder of je 
contactpersoon bij LeasePlan.

De voordelen op een rij
AutoExtraPlan zorgt voor flexibiliteit, comfort en 
extra vakantiegeld! AutoExtraPlan is voordeliger 
dan zelf een auto huren.

•  LeasePlan haalt en brengt je tijdelijke auto.
•  Wij stallen je leaseauto en halen hem door

de wasstraat.
•  Je rijdt onbeperkt aantal kilometers.
•  Schadeverzekering inzittende (SVI) is

inbegrepen.




