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Je bus en inrichting kies je zelf en zorgvuldig uit. 
Een keuze die je misschien wel maakt voor de 
komende 10 jaar. Naast een vervoersmiddel is 
het ook een belangrijk stuk gereedschap om je 
werk goed en veilig te kunnen doen. En je wilt zelf 
bepalen wanneer het tijd is voor een nieuwe.

Voor advies over de juiste bus en inrichting praat 
je met branchegenoten en andere onafhankelijke 
ervaringsdeskundigen. Daarna ga je naar je vaste 
leverancier, die je al jaren kent. Je hebt hier een 
vast contactpersoon die jou en je bedrijf goed 
kent. En alles voor je bus regelt. Natuurlijk wil je 
ook dat je bus er goed uit ziet, met je bedrijfslogo 
erop. Maar nog veel belangrijker: hij moet het 
altijd doen! 

We hebben geluisterd 
naar ondernemers met 
bedrijfswagens. En 
begrijpen dat er voor 
bussen een andere 
aanpak nodig is, dan 
voor personenauto’s.

Houd grip op je bus

Als ondernemer probeer je stilstand zo veel 
mogelijk te voorkomen, want dat kost gewoon 
geld! Daarom wil je zelf bepalen door wie, waar 
en wanneer er aan je bus gesleuteld wordt. 
Uiteraard tegen een eerlijke prijs.

Je houdt je bus netjes, maar hij blijft niet nieuw. 
Krassen en deuken kan je niet voorkomen, want 
gereedschap slijt nu eenmaal als je het gebruikt. 
Soms laat je schade herstellen, maar soms niet. 
Want waarom zou je vandaag een schade 
herstellen als je de bus morgen verkoopt? Dus 
waar die grens ligt, bepaal je graag zelf. 

Steeds vaker denk je na hoe een elektrische bus 
past binnen jouw bedrijfsvoering. Milieueisen 
worden strenger en daar moet je ooit aan 
geloven. Advies van een specialist die er alles 
over weet kan je dus goed gebruiken. Zo ben je 
ook met je bus goed voorbereid op de toekomst.



1.  Bepaal zelf hoe lang je met de bus rijdt

   Gereedschap kan lang mee gaan 

• 10 jaar lang een bus leasen is mogelijk.

• Tot 300.000 km rijden is geen probleem.

   Grip op looptijd en kilometers, volledig transparant

• Bepaal zelf of de bus langer of korter doorrijdt dan gepland.

• Met onze prijsmatrix vooraf duidelijkheid, ook als er iets wijzigt.

   Bus versleten, maar inrichting nog niet

• Wij zetten de inrichting over naar je nieuwe bus, na akkoord.

• Verdeel de afschrijving van de inrichting over meerdere bussen.

2.  Minimale stilstand tijdens werkuren

   Stilstand alleen indien noodzakelijk en zo kort mogelijk

• Standaard afgeleverd op all season banden.

• Gespecialiseerd servicenetwerk voor bedrijfswagens en inrichting.

• Onderhoud ook in de avond en het weekend.

• Bandenwissel en ruitvervanging tegelijk mogelijk met onderhoud of apk.

• Hulpverlening in Nederland standaard inbegrepen.

• Eventueel vervangend vervoer altijd in overleg, verrekening achteraf.

   Lokaal zaken doen

• Altijd een garage in de buurt door ons landelijk dekkend netwerk.

• Een voorkeursgarage die nog niet in ons netwerk zit, kunnen we toevoegen.

• De eigen voorkeursgarage is altijd zichtbaar in onze online afspraakplanner.

Kilometers

Van

• Alle leasekosten op één factuur.

• Totaaloverzicht van het 
wagenpark.

• Vast bedrag per maand.

• Geen onverwachte kosten.

• Aankoopbedrag niet zelf te 
financieren.



Extra voordelen voor leden van Bouwend Nederland
Bedrijfswagens:

• € 1.500 cashback óf € 2.000 
korting op inbouw of opbouw

• € 1.500 cashback op dealer-
occasions

• € 500 cashback op occasions  
uit de LeasePlan vloot

Ook voor personenauto’s gelden 
extra voordelen:

• Tot € 55 per maand korting op het 
leasetarief van een personenauto

• Gratis haal- en brengservice bij 
onderhoud

3.  Voorspelbare kosten en geen fratsen

   Krassen en deuken horen erbij

• Bepaal zelf of een niet verhaalbare schade wel of niet wordt hersteld.

• Schadeherstel via het netwerk van LeasePlan.

• Kosten schadeherstel boven € 1.000 zijn gedekt.

• Geen doorbelasting van schadekosten bij inleveren van de bedrijfswagen.

• WA-verzekering is standaard inbegrepen.

   Profiteren van schaalvoordelen zonder risico op onvoorziene kosten

• Hoge inkoopkortingen op de bus, opbouw, inbouw en belettering.

• Kosten voor reparatie, onderhoud en banden volledig gedekt.

• Inclusief financiering, zonder risico op restwaardeverlies.

• Inclusief wegenbelasting.

4.  Merkonafhankelijke specialisten voor het  
beste advies

   Voor bedrijfswagens zijn specialisten nodig 

• Merkonafhankelijk advies over de ideale bus, volledig afgestemd op gebruik.

• Krijg inzicht in welke bedrijfswagens branchegenoten gebruiken.

• Bedrijfswagen gebruiksklaar afgeleverd, inclusief opbouw, inbouw en belettering.

• Als eerste op de hoogte van veranderingen in wet- en regelgeving.

Maintenance



Maak gratis gebruik van onze expertise

Een gespecialiseerd servicenetwerk voor  
optimale service aan de bus
Een bus is géén personenauto. Het is een 
belangrijk stuk gereedschap voor ondernemers. 
De garagebedrijven in ons gespecialiseerde 
bedrijfswagennetwerk begrijpen dit als geen 
ander. Stilstand kost geld. Met deze mindset, de 
juiste kennis én voorzieningen houden zij je bus 
en inrichting in topconditie. Ook in de avonden 
en weekenden kunnen je bussen worden 
geserviced, zodat jij je kunt richten op je eigen 
bedrijf.

Elektrische bedrijfswagens
Elektrisch rijden is de toekomst, dat is een 
zekerheid. En dat geldt ook voor bedrijfswagens. 
Maar wanneer is het moment om over te 
stappen? Dat is voor ieder bedrijf anders. Hoe 
dan ook, vragen over dit onderwerp zijn er zeker. 
Hoe zit het precies met milieuzones? Welke 
bussen zijn er op de markt? En zijn die dan wel 
geschikt voor mijn bedrijf? Welke subsidies zijn er 
en kan ik daarvan profiteren? Hoe moeten routes 
optimaal ingericht worden, rekening houdend 
met laadtijden? Op al deze en andere vragen 
geven onze experts antwoord. 

Opbouw, inbouw en belettering gebruiksklaar 
afgeleverd
Geen bedrijfswagen is hetzelfde. De bus 
aanpassen met inbouw, opbouw en/of 
belettering is eerder regel dan uitzondering. 
Maar het proces om de bus gebruiksklaar te 
krijgen is vaak een hele operatie. LeasePlan 
heeft hiervoor gespecialiseerde leveranciers 
geselecteerd. Nadat we met elkaar de ideale 
bus hebben samengesteld, verbinden we de 
betrokken leveranciers met elkaar en nemen 
wij de volledige coördinatie en regie op ons. Zo 
zorgen wij ervoor dat de bus gebruiksklaar aan 
je wordt afgeleverd.



Meer weten?
Stuur dan een mail met je vraag   
naar ledenvoordeel@leaseplan.com 
of scan de QR code. 

Scan mij

Liever bellen? Neem dan direct 
contact op met je contactpersoon.
Nog geen klant van LeasePlan?  
Bel dan op werkdagen tussen  
8:30-17:30 uur met 036-527 0400.
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