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Pakketten Clean & Go Clean, Store & Go

2018 € 89 € 219

Transport

Ophalen/afleveren leaseauto op dezelfde locatie ✓ ✓

Aflevering leaseauto bij nieuwe leaserijder ✘ ✓

Inspectie

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

Opmaak statusrapport: schades, km-stand, autopapieren ✘ ✓

Reinigen

Reiniging buitenkant ✓ ✓

Reiniging binnenkant: stofzuigen en afnemen met doek ✓ ✓

Uitgebreide reiniging: in de was zetten, 
ontvetten en verwijderen van insecten

✘ ✓

Controle en bijvullen

Controle en bijvullen oliepeil ✓ ✓

Controle en bijvullen ruiterwisservloeistof ✓ ✓

Controle verlichting ✓ ✓

Onderhoud en schadeherstel

Uitvoer onderhoud en eventueel schadeherstel ✘ ✓

Stalling 

Stalling leaseauto (maximaal 21 dagen) ✘ ✓

Een verzorgde overdracht  
bij wisseling tussen leaserijders

Heeft u af en toe een leaseauto die 
schoongemaakt moet worden of 
naar een andere leaserijder gaat? 
Uiteraard wilt u dan dat de leaseauto 
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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Voordelen

Met Clean Store & Go bieden wij u de 
mogelijkheid om leaseauto’s snel schoon te 
laten maken en zorgen wij voor een verzorgde 
overdracht bij wisselingen tussen leaserijders.

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

✓	 	Onafhankelijke inspectie, inclusief vastlegging 
van de staat van de leaseauto. Zo ontstaat 
er geen discussie over al dan niet aanwezige 
schades;

✓	 	Indien gewenst kunnen leaseauto’s tot 
maximaal 21 dagen gratis gestald worden 
bij LeasePlan.

Meer weten? 

Neem gerust contact op met uw contactpersoon 
bij LeasePlan.

Extra Services 

2018	 (prijzen bovenop het basis tarief van € 219,00)

Reinigen extra: bij zwaar bevuilde auto’s € 57,50 

Chemisch reinigen bekleding € 97,50  

Ozonbehandeling: verwijderen sterke geur en rooklucht  € 75,00 

Waxbehandeling: verwijderen van krassen  € 97,50

Aftankkosten: dagprijs verbruikte brandstof te vermeerderen met handelingkosten € 10,00 

Inspectie op locatie € 49,00 

Showroom reconditioneringspakket

Combinatie van 3 extra services, resultaat: auto is 100% showroom klaar  € 150,00 

Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw
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