
Gefeliciteerd
met jouw nieuwe

AutoLeaseTeam auto!



Allereerst veel plezier met jouw nieuwe auto!

Misschien ken je ons al, omdat je al eerder in een AutoLeaseTeam auto 
hebt gereden. Zo niet dan maken wij bij deze graag kennis met jou! Met dit 
document helpen wij je alvast op weg! Je vindt hierin adviezen en richtlijnen 
voor gebruik en onderhoud van jouw nieuwe auto. Ook lees je wat je van ons 
mag en kan verwachten bij het gebruik van jouw leaseauto.

Ons advies is om dit document goed door te nemen, want het maakt onderdeel 
uit van de overeenkomst tussen jou en/of jouw werkgever en AutoLeaseTeam.
De inhoud zal op voorhand al wat vragen wegnemen en voorkomt het maken 
van onnodige kosten.

Heb je na het doornemen van dit document nog vragen? Dan horen wij dit 
graag. In dit document vind je onze contactgegevens of stuur een e-mail
naar info@autoleaseteam.nl. Wij zorgen ervoor dat je snel antwoord
op jouw vraag krijgt. Je kunt ons op werkdagen ook bellen
op 0031 (0)71 - 58 10 666. Wij zijn op werkdagen van 8 tot 17.30 bereikbaar.

Aflevering van jouw auto

Bij de aflevering van jouw auto heb je van de leverende dealer 
onderstaande gegevens ontvangen:

• Reservesleutel of codekaart

• Instructieboekje (digitaal)

• Onderhoudsboekje (digitaal)

• Gevaren driehoek

• Mattenset

• Veiligheidshesje



Instructieboekje
In het instructieboekje van de auto staat hoe alles in zijn werk gaat en hoe je 
met de auto om moet gaan. Lees deze na de aflevering even goed door.
Je raakt zo direct bekend met de auto, het is veiliger én kan ongemak en zelfs 
onnodige kosten voorkomen. Bewaar dit instructieboekje in je auto, zodat je 
het kunt raadplegen bij eventuele vragen onderweg. Tegenwoordig hebben 
veel merken zelfs al een digitale versie. Heb je nog vragen over de auto?
Vraag het aan je dealer of misschien kunnen wij je verder helpen!

Kentekenbewijs
Het kentekenbewijs ontvang je rechtstreeks van het RDW. Deze wordt binnen 
vier werkdagen na aflevering naar jouw huisadres of bedrijfsadres gestuurd. 
Ben je het kentekenbewijs verloren of is deze gestolen? Dan kan je een nieuwe 
aanvragen via ‘Mijn AutoLeaseTeam’ op www.autoleaseteam.nl.

Groene kaart 
Als eerste even een misverstand uit de weg ruimen. Het klinkt misschien 
onlogisch, maar het is toch echt zo: de groene kaart is niet altijd meer groen 
en/of een kaart. Vanaf 1 juli 2020 mag deze ook wit zijn of digitaal zijn.
Als jouw leaseauto via AutoLeaseTeam is verzekerd dan ontvang je van ons 
bij de inzet van jouw auto de groene kaart per e-mail. Deze kun je de gehele 
leaseperiode gebruiken.

Wanneer is de groene kaart nodig:
In de meeste landen kan de politie met jouw digitale verzekeringskaart in hun 
register checken of je auto verzekerd is. Met een groene kaart toon je aan 
dat de auto is verzekerd. Op meerdere momenten zou je deze nodig kunnen 
hebben:

Bij schade, het polisnummer van de verzekeraar staat op de groene kaart.
Dit vul je in op het schadeaangifteformulier.

Bij reizen naar het buitenland met je leaseauto. Op de kaart zie je in welke 
landen de auto verzekerd is en in welke niet. Deze landen zijn doorgekruist
op de groene kaart, hier mag de auto niet komen.

Om aan te kunnen tonen dat de auto verzekerd is. Onze tip: print de groene 
kaart uit en bewaar deze in je dashboardkastje als je een papieren versie in de 
auto wil hebben.

Nieuwe groene kaart aanvragen:
Kun je de groene kaart van jouw leaseauto niet vinden? Dan kan je een
nieuwe aanvragen via ‘Mijn AutoLeaseTeam’ op www.autoleaseteam.nl.



Brandstof- of laadpas
Als er gekozen is voor een brandstof- of laadpas via ‘Mijn AutoLeaseTeam’ op 
www.autoleaseteam.nl. dan wordt deze binnen vijf werkdagen na aflevering 
op jouw huisadres of bedrijfsadres gestuurd. 
Met de brandstofpas kun je op vrijwel alle plekken in Nederland tanken.
Heb je een internationale pas dan kun je ook tanken in het buitenland bij
de DKV stations.

Met de laadpas kun je bij alle openbare laadpalen in Nederland laden. Deze 
kun je met bijbehorende tarieven bekijken op de MultiTankcard Laadlocator. 
In het buitenland kun je gebruik maken van het netwerk van The New Motion, 
deze oplaadpunten kun je bekijken op de website van The New Motion of 
raadpleeg The New Motion (Shell Recharge) app.

Heb je de brandstof- laadpas en/of druppel nog niet ontvangen, maar moet 
je al wel tanken of laden? Werkt je pas niet, ben je de kaart kwijt of heeft het 
tankstation een storing? Geen probleem, je kunt deze kosten declareren.
Dit kan via de app of het Driver Dashboard van MultiTankcard (leverancier van 
de pas).

Om te laden kun je gebruik maken van de laadpalen van het Fastned-netwerk 
(snellaadstations). Hiervoor heb je de Fastned-app nodig, aan deze app moet 
wel een creditcard of bankrekening gekoppeld worden. Deze laadkosten kun je 
vervolgens declareren via de app of het Driver Dashboard van MultiTankcard. 
Koppel je pas of druppel na ontvangst aan jouw Fastned-account. De kosten 
voor het laden worden zo direct verrekend.

Ben je jouw brandstof- of laadpas verloren of is deze gestolen?
Dan kan je een nieuwe aanvragen via ‘Mijn AutoLeaseTeam’
op www.autoleaseteam.nl.

Onderhoud
Ook al geven moderne auto’s zelf aan wanneer onderhoud uitgevoerd moet 
worden, kunnen wij deze afspraken (nog) niet voor je inplannen. Neem 
daarom zelf contact op met een garage om het onderhoud uit te laten voeren. 
Waar je dat laat doen is echter volledig aan jou. Je kunt kiezen voor de officiële 
merkdealer, een Kwik Fit of James Autoservice in de buurt.
We vragen je wel om de onderhoudsintervallen aan te houden die de fabrikant 
heeft aangegeven. Als je auto weer gekeurd moet worden voor de jaarlijkse 
APK, zullen wij je ook tijdig informeren, zodat je een afspraak kunt maken.

Vervanging van banden
Eén van de voordelen van het leasen van een auto bij AutoLeaseTeam is dat 



je voor alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden naar één en hetzelfde 
adres kunt gaan. Vervanging van banden kan alleen worden uitgevoerd, nadat 
AutoLeaseTeam hiervoor toestemming heeft verleend.

Winterbanden
Als je hebt gekozen voor een leasecontract met gebruik van winterbanden, 
adviseren we je om tijdig een bandenwissel in te plannen. Te lang doorrijden 
op zomer- of winterbanden in het verkeerde seizoen is namelijk onveilig. 
Bovendien veroorzaakt het onnodige slijtage. 
Via de website van Kwik Fit is het echter heel makkelijk om snel een afspraak 
in te plannen. Zij kunnen de zomer- of winterwielen ook voor je opslaan. Als je 
eenmaal gekozen hebt voor Kwik Fit moeten alle daaropvolgende wissels ook 
bij dat bedrijf uitgevoerd worden. Vergeet niet om de speciale sleutel mee te 
nemen naar een wissel als je velgen zijn voorzien van slotbouten! 
Voor vragen kan je uiteraard altijd contact opnemen met onze afdeling 
wagenpark op 0031 (0)71 - 58 10 666, wagenpark@autoleaseteam.nl of kijk op 
‘Mijn AutoLeaseTeam’ op www.autoleaseteam.nl.

Hulpverlening
In geval van calamiteiten kun je persoonlijke ondersteuning van AutoLeaseTeam 
verwachten. Als er problemen zijn met jouw leaseauto, staan we 24 uur per 
dag, 7 dagen per de week klaar om assistentie te verlenen. Of het nu gaat 
om een technische storing of om schade aan je auto. Je kunt altijd en overal 
rekenen op de alarmdienst van AutoLeaseTeam. Ook wanneer de auto niet 
bij ons verzekerd is, staan we in het geval van calamiteiten altijd gereed. Het 
telefoonnummer bij calamiteiten: 0031 (0)71 - 364 18 65 (24 uurservice), 
tijdens kantooruren: 0031 (0)71 - 58 10 666.
Het grootste voordeel van een leaseauto is zorgeloosheid. En zorgeloos,
dat zijn onze klanten zeker. Bij AutoLeaseTeam ben je namelijk verzekerd van 
de 24-uurs hulpverlening. Deze assistentie is geldig voor Nederland en tegen 
geringe meerkosten uit te breiden naar buitenlanddekking. Daarnaast zijn
wij dankzij ons uitgebreide netwerk altijd snel ter plekke om wegsleepservice 
en vervangend vervoer te bieden.

Pech of schade
In geval van pech, schade of diefstal zullen wij er alles aan doen om je zo snel 
mogelijk weer op weg te helpen. Je leaset tenslotte bij AutoLeaseTeam. Als er 
problemen zijn met je leaseauto, kun je 24 uur per dag, 7 dagen per week bij 
ons terecht voor assistentie, of het nu gaat om een technische storing, schade 
of andere gevallen. Natuurlijk geldt dit ook voor auto’s die niet bij ons verzekerd 
zijn. In geval van calamiteiten kun je ons bereiken op 0031 (0)71 - 364 18 65 
(24 uurservice), tijdens kantooruren: 0031 (0)71 - 58 10 666. Dankzij ons 
uitgebreide netwerk zijn wij altijd snel ter plekke.



Diefstal en/of inbraakschade
Bij diefstal en/of inbraakschades doe je altijd aangifte bij de politie en laat je 
proces-verbaal opmaken. Tevens vul je een schadeformulier in met vermelding 
van de namen van eventuele getuigen.

NB: Schade-, diefstal- en/of inbraakgevallen die niet binnen 24 uur 
worden gemeld en waarvoor geen volledig ingevuld en ondertekend 
schadeaangifteformulier is ontvangen, kunnen door de verzekering om die 
reden worden geweigerd voor uitbetaling. In dat geval komen de kosten van 
herstel c.q. vervanging volledig voor rekening van de lessee. Goed dus om dit 
te voorkomen.

Schades die niet door de verzekering worden vergoed zijn o.m.:

• Opzettelijk aangebrachte schades

• Schades veroorzaakt door berijders zonder geldig rijbewijs

• Schades veroorzaakt door het rijden onder invloed van alcohol en/of ander 
bedwelmend middel.

• Schades veroorzaakt tijdens deelname aan rally’s of andersoortige 
snelheidsritten.

• Schades aan persoonlijke eigendommen

• Diefstal van bij de auto behorende audio-/en televisie-apparatuur, waarvan 
in alle redelijkheid mag worden verlangd dat de berijder deze spullen of 
delen daarvan niet in de auto had mogen achterlaten.

Vervangend Vervoer
Te allen tijde kunnen wij een vervangende auto inzetten. Ook als vervangend 
vervoer niet in je contract is opgenomen. Je dient er dan wel rekening mee te 
houden dat de kosten van het huren van deze auto separaat zullen worden 
doorbelast. Dankzij de goede afspraken die wij met verhuurorganisaties 
hebben, zijn wij in staat gebleken scherpe inkoopcondities te bewerkstelligen 
waar je dan weer van profiteert. Uiteraard zullen wij trachten zoveel mogelijk 
een gelijkwaardige auto in te zetten.



Buitenland
Wanneer je met jouw leaseauto afreist naar het buitenland, adviseren wij je 
om een reisverzekering af te sluiten, waardoor onvoorziene “extra” kosten 
goed zijn afgedekt. Een voorbeeld van een dergelijke verzekering is de 
internationale reis- en kredietbrief van de ANWB.
Daarnaast bieden meerdere reisverzekeringen ook de mogelijkheid om een 
dergelijke dekking af te sluiten. Indien het noodzakelijk is om de auto in het 
buitenland te laten repareren, dien je de kosten van de reparatie in eerste 
instantie zelf te voldoen. De in het buitenland gemaakte reparatiekosten kun je 
uitsluitend bij ons declareren, mits je van ons een toestemmingsnummer hebt 
gekregen en een officiële factuur op naam van AutoLeaseTeam meestuurt.

Boetes
Boetes voor verkeersovertredingen en aanslagen van parkeerbelasting stuurt 
AutoLeaseTeam aan jou of jouw werkgever door.

Inleveren van de leaseauto
Bij beëindiging van het leasecontract kun je de auto bij de dealer inleveren, 
dan wel op een door ons gezamenlijk overeengekomen plaats. Vervolgens 
zal er een innameformulier worden opgemaakt met daarop vermeld de 
inleverdatum, kilometerstand, staat van de auto (inwendig en uitwendig) en 
eventuele schades. Dit formulier wordt voor akkoord door de berijder/lessee 
ondertekend.

Jouw auto, jouw route
Wij hopen dat dit document jouw duidelijkheid heeft gegeven hoe een en 
ander bij ons te werk gaat. Uiteraard helpen wij jou te alle tijde verder en heb 
je nog vragen dan horen wij dit uiteraard graag!

Namens AutoLeaseTeam nogmaals veel veilige kilometers en plezier met jouw 
nieuwe auto!



Innameprotocol
AutoLeaseTeam
Inname protocol AutoLeaseTeam
AutoLeaseTeam auto’s die weer worden ingeleverd vertonen
altijd enige vorm van slijtage. Dit is ook niet te voorkomen.
Een auto zo goed als nieuw inleveren bestaat dan ook
bijna niet. In dit protocol laten wij zien wat wij verstaan onder
ouderdomsslijtage en wat echt als schade kan worden
aangerekend. Het is van belang dat u de leaseauto
behandelt alsof het uw eigen auto is.

Acceptabele schade en onacceptabele schade
Bij AutoLeaseTeam maken we onderscheid tussen
gebruikersschade (acceptabele schade) en schade
(onacceptabele schade). Onder gebruikersschade verstaan
wij slijtage en/of kleine beschadigingen die verwacht kunnen
worden gezien de leeftijd en kilometerstand van de auto, en
die voortkomt uit normaal gebruik van de auto. Bij
onacceptabele schades betreft het schade die invloed heeft
op de visuele staat van de auto en/of de functionaliteit. Dit is
dan schade die niet toegerekend kan worden aan normaal
gebruik of ouderdomsslijtage.

Schade melden
Het is mogelijk dat er tijdens de lease periode schade ontstaat
op de auto. Meld deze schade altijd bij AutoLeaseTeam, dit kan
door een mail te sturen naar schade@autoleaseteam.nl of dit
telefonisch te melden via 0031 (0)71 - 364 18 65. Is er een
tegenpartij betrokken vul dan altijd een Europees
schadeformulier (SAF) in, ook als er geen zichtbare schade
is. Vul het schadeformulier zo volledig mogelijk in en vergeet
niet van beide partijen een handtekening. Thuis kunt u de
achterkant van het formulier invullen.



Acceptabel en
onacceptabel
Carrosserie / lak

-  Krassen niet door de lak heen
 (mits niet over een groter
 oppervlak dan 10cm en
 maximaal 2 krassen per
 carrosseriedeel).

-  Krasjes bij portiersloten mits
 niet door de lak heen.

-  Wasstraatkrassen mits niet door
 de lak heen.

-  Steenslag. Mits er geen deuk in
 het plaatwerk zit.

- Krassen bij o.a. portier als
 gevolg van inbraak.

- Laad en los krassen door de 
lak heen of die niet meer weg 
te poetsen zijn.

-  Roest en/of gaten.

-  Ingebrande vogelpoep.

-  Steenslag die niet in 
verhouding staat tot de leeftijd 
en kilometerstand van de auto 
of waarbij de laklaag tot op het 
basismateriaal beschadigd is.

-  Krassen door onzorgvuldig 
poetsen of door poetsen met 
schurende materialen.



Grill / bumper

-  Schaafplek mits deze niet door 
de lak heen is.

-  Schaafplek die door de lak 
heen is.

-  Gebroken of niet meer 
aanwezige grill.

-  Scheuren en/of gaten in 
bumper / grill.

-  Stickers op het glas, aan de 
binnen- en/of buitenzijde, die 
het glas niet hebben 
beschadigd.

-  Pitjes in een voorruit die 
uitgelopen zijn in een scheur of 
niet meer te repareren zijn.

-  Krassen in de ruit door 
bijvoorbeeld een ijskrabber.

-  Glasbeschadiging door het 
verwijderen van stickers.

Glas



Banden / velgen

- Beschadigingen aan velgen 
door factoren van buitenaf 
zonder schuld van berijder, 
bijvoorbeeld oxidatie.

-  Schaafplekken, krassen en 
afzetting op de wieldop of velg, 
alleen als de wieldop of velg 
niet vervomd is. Maximaal 2 
beschadigingen van maximaal 3 cm.

- Ontbreken van de wieldoppen.

- Ontbreken van het 
reservewiel, mits deze 
aanwezig was bij aflevering.

- Beschadigingen aan velgen 
waarbij happen uit de velgrand 
zichtbaar zijn, bijvoorbeeld door 
rijden tegen een stoeprand.

-  Krassen niet door de lak heen, 
maximaal 2 beschadigingen van 
maximaal 5 cm.

- Krassen door de lak heen.

- Barst in het spiegelglas.

- Breuk in de spiegelkap.

- Ontbreken van glazen.

Buitenspiegels



Stoelen / dakbekleding

-  Vlekken in bekleding die door 
middel van normale reiniging 
(warm water en borstel) 
eenvoudig verwijderbaar zijn.

-  Beschadiging die door middel 
van ‘normaal’ gebruik is 
ontstaan bijvoorbeeld 
slijtplekken op de stoelen.

-  Vlekken in bekleding die door 
middel van normale reiniging 
niet verwijderbaar zijn.

-  Scheuren en/of gaten in de 
dak- en/of stoelbekleding en 
zijpanelen.

-  De stoelen zijn vuil en vertonen 
vlekken. Het gaat hier niet 
alleen om oppervlakkig vuil 
en kan niet door middel van 
normale reiniging worden 
verwijderd.

-  De bekleding vertoont 
materiaalscheuren door 
onzorgvuldig gebruik.

-  Brandgaten0031 (0)71-364 18 65
(24 uurservice)

Tijdens kantooruren:
0031 (0)71 - 58 10 666

AUTOLEASETEAM.NL


