
What’s next?

LeasePlan AutoDelen
Slimmer, goedkoper en efficiënter zakelijk reizen
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Waarom LeasePlan AutoDelen? 
Herken je dit? De meeste medewerkers hebben geen leaseauto, maar reizen wel 
regelmatig zakelijk. Het OV is vaak geen optie, en losse ritdeclaraties leveren veel 
administratief werk op. Ook is parkeerruimte schaars en kostbaar. 

What’s next? LeasePlan AutoDelen.
Met LeasePlan AutoDelen kunnen medewerkers op elk gewenst moment eenvoudig een 
auto op de bedrijfslocatie(s) reserveren en openen met de app. 

  Altijd direct een auto beschikbaar voor zakelijke ritten. 

  Jouw medewerkers rijden veilig, duurzaam en in een representatieve auto.

   Je wordt volledig ontzorgd, want LeasePlan regelt de schoonmaak, het onderhoud, 
schadeherstel en bandenwissel. 

  Losse ritdeclaraties zijn verleden tijd en er zijn minder parkeerplaatsen nodig.
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De voordelen  
van LeasePlan 
AutoDelen

Hoe werkt het?
Je leaset een of meerdere auto’s (of hebt auto’s in 
eigen beheer) voor algemeen gebruik. Deze auto’s 
kun je uitbreiden met LeasePlan AutoDelen, 
zodat ze gemakkelijk door jouw medewerkers 
gedeeld kunnen worden. LeasePlan AutoDelen 
kan worden ingebouwd in ca. 200 autotypes. 
Of maak gebruik van onze actie op de volgende 
pagina: een huurauto inclusief LeasePlan 
AutoDelen voor een scherpe all-in prijs.

1. Makkelijk
•  Reserveer direct een auto via  

de LeasePlan AutoDelen app
• Open de auto met de app
•  24/7 klantenservice
•  LeasePlan regelt de schoonmaak, het 

onderhoud, schadeherstel en bandenwissel

2. Goedkoper
• Overzicht in mobiliteitskosten
• Geen losse ritdeclaraties meer
• Minder parkeerplaastsen nodig

3.  Inzicht & sturing
•  Inzicht in gebruik, kosten en CO₂-uitstoot
• Sturing op optimale bezettingsgraad

4. Duurzaam
•  Nieuwe deelauto’s rijden schoner en  

zuiniger dan de gemiddelde privéauto
•  Elektrisch AutoDelen is mogelijk

Cell Phone

Sustainability

Cost of Driving

Checked and Approved

€ 199* per auto per maand

* Dit zijn de kosten voor AutoDelen bovenop het leasetarief van de auto, gebaseerd op een looptijd vanaf 36 maanden.  
Voor kortere looptijden betaal je vanaf 12 maanden € 289,- en vanaf 24 maanden € 229,- per auto maand.
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Actie: probeer nu 3 maanden een auto 
inclusief LeasePlan AutoDelen vanaf € 579 p/m

Stadsauto 
€ 579 p/m

Gezinsauto 
€ 699 p/m

Elektrische auto 
€ 999 p/m

Bestelauto
€ 699 p/m

Nissan Micra,  
of een vergelijkbare auto.

Opel Astra Stationwagon,  
of een vergelijkbare auto.

Hyundai IONIQ,  
of een vergelijkbare auto.

Toyota PROACE  
Compact Cool Comfort,  
of een vergelijkbare auto.

5-deurs, benzine. 5-deurs, benzine.
Praktische actieradius:  
195-240 km Schuifdeuren achter, diesel.

 x2     x2     x2  x5     x2     x1  x4     x1     x2
          Laadvolume 4,6 m³, 

      x3    tot 1.500 kg

Op deze actie zijn de huurvoorwaarden van LeasePlan van toepassing.

✓  Na 3 maanden elk  
moment opzegbaar

✓  Inclusief Ongevallen  
Inzittenden Verzekering

✓  100 kilometer vrij per dag
✓  Direct leverbaar
✓  Op = Op

https://www.leaseplan.nl/documents/10182/70120/Huurvoorwaarden+Rental/2979fa51-2364-4bda-93d2-335ed40f55e7#_ga=2.201408084.413585629.1532936220-1311984732.1526299306
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Location Short Term Rental Cell Phone

Stap 1
Selecteer via de app  

of de portal een locatie.

Stap 2
Bepaal de begin-  

en eindtijd van je rit.

Stap 3
Open de auto  
met de app.

Benieuwd of LeasePlan AutoDelen iets voor jouw organisatie is?  
Lees verder op https://www.leaseplan.nl/autodelen of 

 neem contact op met jouw vaste contactpersoon.

Online reserveren & openen
Jouw medewerkers maken heel eenvoudig gebruik van LeasePlan AutoDelen.  
In drie stappen op weg:

https://www.leaseplan.nl/leaseplan-autodelen#_ga=2.32781563.413585629.1532936220-1311984732.1526299306


leaseplan.nl

LeasePlan Nederland N.V.
P.J. Oudweg 4
1314 CH Almere
The Netherlands  
Tel.  +31 36 527 0000
Fax  +31 36 527 2710
info@leaseplan.nl

http://www.leaseplan.nl

