
BERIJDERSINFORMATIE

AFLEVERING
Controleer bij a�evering of de auto voldoet aan de speci�caties zoals bij de bestelling is 
doorgegeven. Check verder of er beschadigingen op de auto zitten en de mattenset, 
lampenset, gevarendriehoek, reservesleutel, instructieboekje etc. aanwezig zijn.

Vergeet niet om, indien van toepassing, uw huidige auto af te melden bij de betre�ende 
lease- of verhuurmaatschappij.

GEBRUIK
Als berijder wordt u geacht om de auto als een goed “huisvader” te gebruiken.
Zelf bent u als berijder verantwoordelijk voor de algehele staat van onderhoud, 
periodieke APK etc.
• Controleer zelf regelmatig het oliepeil en andere vloeisto�en, de 
 bandenspanning en de verlichting.
• Geef de auto regelmatig een wasbeurt. Hierdoor blijft de auto in goede  
 conditie en krijgt vuil geen kans om de lak te beschadigen. Verwijder met  
 name vogelpoep direct, deze vreet namelijk in de lak.

ONDERHOUD
Als berijder bent u zelf verantwoordelijk voor het tijdig laten uitvoeren van het 
benodigde voorgeschreven onderhoud. De meeste auto’s geven zelf aan wanneer het 
hier tijd voor is, maar controleer het ook via het onderhouds/instructieboekje. De dealer 
dient altijd met ons contact op te nemen voor toestemming/overleg voor de uit te voeren 
werkzaamheden. Ook wordt de dealer geacht het onderhoudsboekje in te vullen en af te 
stempelen.

AIRCO
Het kan zijn dat er na verloop van tijd een nare lucht ontstaat. Dit is eenvoudig te 
voorkomen door de airco enkele kilometers voor aankomst op bestemming uit te zetten. 
Bij koud weer kunt u het beste de airco af en toe aanzetten. Tevens is het verstandig om 
bij zeer warm weer eerst de grootste hitte uit uw auto te laten door even met de ramen 
open te rijden en pas daarna de airco aan te zetten.

Om het gebruik van uw leaseauto zo aangenaam mogelijk te maken hebben wij hieronder wat handige informatie voor u verzameld.

BANDEN
Zorg dat de banden altijd op de juiste spanning zijn. Dit zorgt voor een hoger rijcomfort, 
veiligheid, minder slijtage en een zuiniger brandstofverbruik. De juiste spanning kunt u 
terugvinden in het instructieboekje, of op de sticker in de deurstijl.
Controleer regelmatig ook de pro�eldiepte. In het pro�el zitten de zogeheten slijtage 
nokjes welke de minimale pro�eldiepte aangeven.
Zijn de banden ongelijkmatig afgesleten, neem dan contact met ons op.

WINTERBANDEN
Winterbanden, indien opgenomen in het leasecontract, worden gemonteerd in de 
maand november en weer gewisseld met de zomerbanden in maart. Neem voor meer 
informatie over uw winterbanden, locatie etc. contact met ons op.

PECH ONDERWEG
Mocht u onderweg stranden neem dan direct contact op met de mobiliteitsservice van 
uw automerk. Het nummer kunt u terugvinden op het instructieboekje. 
Neem, indien u niet geholpen kunt worden, contact op met ons via +31 (0)413-42 03 10.

BRANDSTOFPAS
Indien u een brandstofpas heeft kunt u deze afhankelijk van het soort gebruiken in het 
binnen- en eventueel buitenland. Bij diefstal of verlies dient u direct contact met ons op 
te nemen zodat de pas geblokkeerd kan worden.

Bij iedere tankbeurt wordt gevraagd om de km stand in te vullen, wij vragen u dit ook te 
doen. In het geval van gebruik van een vervangende auto hoeft de km stand niet te 
worden ingevuld en kunt u aangeven dat u op dat moment rijdt in een vervangende 
auto.
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SCHADE
Aanrijding
Indien u betrokken bent geraakt bij een aanrijding, volgt u de aanwijzingen in de omslag 
van het schadeformulier.
Zorg dat de schade binnen 24 uur bij ons is gemeld. Wij kunnen er dan voor zorgen dat de 
schade z.s.m. wordt gerepareerd.

Indien de auto door een aanrijding niet meer “rijdbaar” is, zal er zo snel mogelijk een 
vervangende auto worden ingezet door de assistance-service. Deze auto zal daarna zo 
snel mogelijk door ons worden omgeruild voor een auto uit onze eigen huurvloot.
Indien u, ondanks de schade, verder kunt rijden met de auto zorgen wij dat deze zo snel 
mogelijk wordt omgeruild met een tijdelijke auto zodat uw eigen leaseauto gerepareerd 
kan worden.

Ruitschade
In geval van ruitschade is een schadeformulier invullen niet nodig.
U kunt hiervoor contact met ons opnemen. Wij zullen in overleg met u bepalen waar en 
wanneer de ruit gerepareerd/vervangen gaat worden.

Inbraak of diefstal
Bij constatering van diefstal of inbraak doet u eerst aangifte bij de politie.
Daarna neemt u contact met ons op.

VERVANGEND VERVOER BIJ
Onderhoud
Dit is afhankelijk van het soort vervangend vervoer welke in het contract is opgenomen.
Normaliter is vervangend vervoer inbegrepen bij reparaties die langer duren dan 24 uur. 
In het geval dat er geen vervangend vervoer is opgenomen of u toch per direct wilt 
beschikken over vervangend vervoer dan zullen de kosten worden doorberekend.

Schade
Als het component verzekering is opgenomen in het leasecontract dan zorgen wij voor 
een vervangende auto tijdens de reparatie.
Mocht er geen verzekering zijn opgenomen neem dan eerst contact met ons op, wij 
zullen kijken hoe wij u het beste kunnen helpen in samenwerking met uw verzekerings-
maatschappij.

ACCESSOIRES
Het is toegestaan om zelf accessoires voor eigen rekening te laten monteren. Mocht u 
deze accessoires na de leasetermijn weer (laten) verwijderen dan mogen deze geen 
schade achterlaten.
Ook kunt u zelf aangeschafte accessoires tot een bedrag van EUR 500,- gratis mee laten 
verzekeren. Neem hiervoor contact met ons op.
Accessoires welke in de leaseprijs zijn verwerkt mogen nooit worden verwijderd.

VERZEKERING
Indien verzekering is opgenomen in het leasetarief dan is dit altijd inclusief WA, Casco en 
SVI (schade verzekering inzittende).

INLEVEREN
Bij inlevering dient de auto zowel van binnen als van buiten in goede staat te verkeren 
zodat er een goede inname kan plaatsvinden. Eventuele schades moeten zijn gemeld. 
Bij twijfel of een bepaalde schade aangemerkt wordt als zijnde gebruikersschade neem 
dan contact met ons op.

De berijder/klant blijft verantwoordelijk voor schades aan de auto, totdat een 
medewerker van Boxsons Autolease de beoordeling heeft kunnen uitvoeren. Om dit te 
kunnen garanderen raden wij aan om de auto voorafgaand aan de a�evering te laten 
schouwen en/of de auto op ons kantoor adres in te leveren. 

Bij inlevering moeten alle papieren, sleutels, alle opties en accessoires welke in de 
leaseprijs zijn verwerkt worden ingeleverd c.q. aanwezig zijn. Kosten voortvloeiend uit 
vervanging van deze zaken zullen worden doorbelast.

Indien de auto vervangen wordt door een nieuwe leaseauto kan de auto bij de dealer 
worden achtergelaten, let erop dat de auto is afgemeld.
Indien er geen vervanging is dan kan er een afspraak worden gemaakt om de auto bij 
ons op kantoor in te komen leveren, of deze bij u op te laten halen tegen een onkosten-
vergoeding.
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WIJ WENSEN U VELE ZORGELOZE EN 
VEILIGE KILOMETERS TOE 


