
Voorwaarden 
Switch to Electric 

Wat is Switch to Electric?
Als u bij ons een nieuwe volledig elektrische bedrijfswagen gaat leasen, kunt u uw diesel 
bedrijfswagen eerder inleveren dan de einddatum die is opgenomen in de overeenkomst. 
Wij verrekenen dan de daadwerkelijk gereden kilometers met u. Kosten vanwege het 
eerder inleveren belasten we niet aan u door.

Welke bedrijfsauto’s komen in aanmerking voor Switch to Electric? Dat 
zijn diesel grijskenteken bedrijfswagens die:
(i) u van ons least en ons eigendom zijn;
(ii) op kenteken gezet tussen 1 januari 2023 en 31 december 2024; en

(iii) nog bij ons rijden op het moment dat u kiest voor Switch to Electric.

Ook diesel bedrijfswagens die wij op basis van sale & Leaseback inzetten komen in 

aanmerking. De bedrijfswagen moet minimaal twaalf maanden bij ons gereden 

hebben.

Hoe kunt u Switch to Electric inzetten
•  Op uw verzoek sturen wij u een offerte voor de lease van een elektrische bedrijfswagen. U

kunt daarop dan beslissen of u gebruik wilt maken van Switch to Electric.
•  Bij het plaatsen van de bestelling voor de nieuwe elektrische bedrijfswagen geeft u aan

dat u gebruik wilt maken van Switch to Electric.
•  U heeft voor de in te ruilen diesel bedrijfswagen gebruik gemaakt van de bpm-vrijstelling

voor ondernemers. En u heeft daarvoor een ondernemersverklaring getekend.
• De diesel bedrijfswagen is ingezet op een looptijd van niet langer dan 60 maanden.
•  Als u de diesel bedrijfswagen bij ons inlevert vóór de afgesproken einddatum van het

contract, belasten we de kosten vanwege het eerder inleveren niet aan u door. Wij
verrekenen wel de daadwerkelijk gereden kilometers met u.

Op- of inbouw
Heeft u een op- of inbouw op uw diesel bedrijfswagen? Dan kijken we of het mogelijk is om 
deze over te bouwen naar de nieuwe elektrische bedrijfswagen. Kunnen we deze 
overbouwen? Dan nemen we de boekwaarde van de op- of inbouw en de overbouwkosten 
mee in het nieuwe leasecontract voor de elektrische bedrijfswagen. Kunnen we niet 
overbouwen? Dan betaalt u de resterende boekwaarde van de op- of inbouw en de 
uitbouwkosten bij inlevering van de diesel bedrijfswagen. En gaan de uitbouwkosten mee in 
de afrekening diesel. De eerste € 1.000 van die boekwaarde hoeft u niet te betalen en 
schelden wij kwijt. Dan betaalt u alleen het meerdere van € 1.000.
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