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LeasePlan Stilstandsregeling

Staan een of meerdere leaseauto’s voor een langere tijd stil? Bespaar makkelijk kosten 
met de LeasePlan Stilstandsregeling. De auto staat veilig bij LeasePlan en je betaalt in de 
stilstandsperiode geen kosten voor: 

• Wegenbelasting
• Reparatie en onderhoud
• Verzekeringspremie*
• Vervangend vervoer
• Tank- en/of laadpas

*  Is de auto verzekerd bij LeasePlan, dan melden wij de auto af/aan.

Zo bespaar je tot wel 50% op de leasekosten tijdens de stilstandsperiode.  
Afhankelijk van het autotype en duur van het leasecontract. Gebruikmaken van  
de Stilstandsregeling? Dan betaal je € 397,50 vooruit. De vooruitbetaling van € 397,50  
bestaat uit:
• 1 keer transport (€ 105)
• 90 dagen stilstand (à € 3,25 per dag)

Geen gebruik meer maken van de Stilstandsregeling? Dan betaalt u nog een keer € 105,-  
voor het afleveren en verreken wij de meer/minderdagen stilstand (à € 3,25 per dag en bij een 
EV een opslag van € 1 per dag).
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Hoe werkt het? 

De auto* wordt bij jou opgehaald en geïnspecteerd. De status wordt vastgelegd in een 
inspectierapport. Toch de auto weer inzetten? We leveren de auto dan gewassen bij je af. 

*Alleen personenauto’s kunnen gebruikmaken van de stilstandsregeling. Trekkers, trailers, klein grijs en andere 

voertuigen die niet onder personenauto’s vallen, kunnen helaas geen gebruik maken van de stilstandsregeling. 

Clean, store & go 
Wil je een uitgebreide inspectie en een reiniging van de auto? Kies dan  
voor Clean, store & go. Want dan weet je zeker dat je een top auto 
terugkrijgt. Geef dit wel minimaal 14 dagen voor de gewenste afleverdatum 
aan ons door. Zodat de auto op tijd bij je wordt afgeleverd. 

Halen en brengen
Het halen en brengen van de auto is onderdeel van de Stilstandsregeling.  
Jij geeft zelf de locatie aan waar de auto opgehaald moet worden en na de 
stilstandsperiode weer kan worden afgeleverd.

Meer weten?
Over de Stilstandsregeling? Neem dan contact op met je vaste contactpersoon bij 
LeasePlan.

Kenmerken  

•  Stallingsperiode is minimaal 30 en  

maximaal 365 dagen

•  Stalling kan tot maximaal 20% van het  

rijdende wagenpark

•  Eenmaal per autocontract toegestaan

•  Minimale restlooptijd leasecontract bij start 

stilstand: 6 maanden

•  LeasePlan berekent extra kosten à € 175,-  

bij stalling korter dan 30 dagen.
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