Wij zijn LeasePlan
Direct Partner
Het beste van twee werelden

What’s next?

Heeft u al eens gedacht aan leasen in plaats van kopen? Met leasen
kiest u voor gemak en zekerheid en rijdt u voor een vast bedrag
per maand een auto zonder enige zorgen. Alle kosten zijn bij uw
maandbedrag inbegrepen. U heeft nauwelijks administratie en ook
het onderhoud van de auto is verzorgd. Bovendien is een auto
leasen in veel gevallen goedkoper dan kopen, doordat u van de
schaalvoordelen van een leasemaatschappij profiteert.

En als u daarbij wel de persoonlijke aandacht van
een lokale leverancier behoudt, spreken wij over het
beste van twee werelden. En dat is de kracht die wij
u als LeasePlan Direct Partner bieden. U leaset bij ons
een auto met standaard zeer goede voorwaarden en
gunstige tarieven. Wij geven u de aandacht en service
die zo belangrijk is.
Wij kunnen voor u in slechts enkele minuten iedere
gewenste auto calculeren. Zo vergelijkt u snel de ene
auto met de andere. Heeft u een keuze gemaakt? Wij
zorgen voor de bestelling en houden met u contact over
levertijd en aflevering. U heeft hierbij contact met uw
eigen contactpersoon bij ons. LeasePlan draagt op de
achtergrond zorg voor alle administratieve zaken en de
bestelling van de auto(‘s).
What’s next in de dienstverlening?
Als LeasePlan Direct Partner hebben wij de unieke
mogelijkheid om tegen aantrekkelijke condities
mobiliteitsoplossingen aan te bieden. Zo verzorgen wij
in samenspraak met LeasePlan onder andere:
• Reparaties, onderhoud en banden
• Verzekering, inclusief inzittendenverzekering (SVI) en
een eigen bijdrage van € 150,-

Deze dienstverlening kunt u naar eigen inzicht
aanvullen met:
• Hulpverlening binnen- en buitenland
• Gelijkwaardig vervangend vervoer bij onderhoudsen schadewerkzaamheden na 24 uur (binnen-en
buitenland)
• Winterbanden
• Nationale of Europese brandstofpas
Voordelen voor u als klant
• Wij als LeasePlan Direct Partner zijn hét
aanspreekpunt voor al uw vragen rondom mobiliteit.
• Wij als LeasePlan Direct Partner zorgen ervoor dat
uw auto het juiste onderhoud krijgt en dat reparaties
zorgvuldig uitgevoerd worden.
• Alle LeasePlan Direct Partners zijn nauwkeurig
geselecteerd. Wij staan daarom altijd voor u klaar
met uitstekende service of een goed advies.
• U krijgt 24 uur per dag, 7 dagen per week directe hulp
van de LeasePlan Berijdersservice.
• U heeft toegang tot uw eigen Mijn LeasePlan
account. Na registratie kunt u onder andere
uw autogegevens inzien, een afspraak maken
voor onderhoud of reparaties, uw groene kaart
downloaden, schades melden, kosten declareren en
andere zaken voor uw leaseauto regelen.
• U ontvangt nog maar één factuur voor al uw
autokosten.
Meer weten?
Wilt u meer weten over alle mogelijkheden of wilt u al
direct een auto samenstellen? Bel of kom gelijk langs in
de showroom. Wij vertellen u graag meer.
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