
Clean  
Store & Go

Prijslijst 2022

Een verzorgde overdracht bij 
een leaserijderswissel



Voordelen

Met Clean Store & Go heb je de 
mogelijkheid om leaseauto’s snel 
schoon te laten maken en zorgen 
wij voor een verzorgde overdracht 
bij een leaserijderswissel.

✓	 	 Leaseauto’s worden in 
uitstekende staat afgeleverd 
aan de huidige of nieuwe 
leaserijder.

✓	 	Onafhankelijke inspectie, 
inclusief vastlegging staat 
leaseauto. Zo voorkom je 
eventuele discussies over al 
dan niet aanwezige schades.

✓	 	Betaal nooit te veel!  
Je betaalt alleen voor de 
dagen dat de auto bij ons  
in stalling staat. 
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Een verzorgde overdracht bij een 
leaserijderswissel

Heb je af en toe een leaseauto die schoongemaakt 
moet worden of naar een andere leaserijder gaat? 
Uiteraard wil je dan dat de leaseauto schoon en 
in uitstekende staat is en er een goede overdracht 
plaatsvindt. Ook komt het voor dat een leaseauto 
tijdelijk gestald moet worden in afwachting van 
een nieuwe leaserijder. Voor al deze situaties biedt 
LeasePlan de service Clean Store & Go.
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Pakketten Clean & Go Clean, Store & Go

€ 105 € 219

Inspectie

Onafhankelijke inspectie inclusief foto's  
(centraal op LeasePlan locatie)

✘ ✓✓

Onafhankelijke inspectie inclusief foto's (op gewenste locatie) o o

Digitale vastlegging inspectierapport (schades, km-stand, 
aanwezigheid autopapieren) aanwezigheid autopapieren) o ✓✓

Transport

Inname

Digitale overdracht door medewerker LeasePlan ✘ ✓✓

Transport van ophaallocatie naar afleverlocatie ✘ ✓✓

Uitgifte 

Digitale overdracht door medewerker LeasePlan ✘ ✓✓

Transport van ophaallocatie naar afleverlocatie o* ✓✓

Reinigen

Reiniging binnenkant (stofzuigen en afnemen met doek) ✓✓ ✓✓

Reiniging buitenkant (wasstraat) ✓✓ ✓✓

Reparatie, onderhoud en schadeherstel

Reparatie, onderhoud en schadeherstel ✘ ✓✓

Technische check (bandenspanning en profiel, verlichting,  
olie, koel- en ruitenwisservloeistof) ✓✓ ✓✓

Stalling

Stallingskosten € 3,25 per dag (vanaf dat auto voor jou 
beschikbaar is)

✘ ✓✓

Tijdens stilstand wordt een elektrische auto regelmatig geladen 
(opslag van €1 per dag)

✘ ✓✓

✓✓ inbegrepen     o optioneel     ✘ niet inbegrepen

 Genoemde prijzen zijn exclusief btw.
* €52,50 aditionele kosten bij afwijkende afleverlocatie.



Extra services
Om de auto weer representatief in te kunnen zetten, voeren we direct de noodzakelijk extra services uit. Zo 
houden we de doorlooptijden van Clean Store & Go auto’s kort. Deze kosten berekenen we aan u door en 
komen bovenop het basistarief.

Extra services (prijzen bovenop het basis tarief) Clean & Go Clean, Store & Go

Inspectie op locatie (naar keuze) € 105 o ✘

Inspectie op locatie  (i.c.m. met andere service) € 52,50 ✘ o

Digitale vastlegging inspectierapport € 26 o ✓✓

Go (transport van ophaallocatie naar afleverlocatie) € 105 ✓✓ ✓✓

Reinigen extra: bij zwaar bevuilde auto’s € 62,50 ✘ o

Chemisch reinigen bekleding € 105 ✘ o

Ozonbehandeling: verwijderen sterke geur en rooklucht € 82,50 ✘ o

Waxbehandeling: verwijderen van krassen € 105 ✘ o

Extra stalling per dag  € 3,25 ✘ o

Opslag bovenop stallingskosten per dag in geval  
van een elektrische auto € 1 ✘ o

Handelingskosten aftanken  
(getankte brandstof x dagprijs wordt apart berekend) € 10 ✘ o

✓✓ inbegrepen     o optioneel     ✘ niet inbegrepen

Genoemde prijzen zijn exclusief btw.
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LeasePlan Nederland N.V. 
P.J. Oudweg 4, 1314 CH Almere 
Postbus 3001, 1300 EB Almere
T. 036 527 00 00 
E. info@leaseplan.nl
leaseplan.com
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Meer weten? 

Neem gerust contact op met je contactpersoon bij LeasePlan.

http://www.leaseplan.com

