LeasePlan

Zakelijke lease

AutoExtraPlan
Een kleine of energiezuinige auto
rijden én comfortabel op vakantie

What’s next?

Wilt u gedurende het hele jaar een kleine
of energiezuinige auto met een lage bijtelling
rijden, maar in een comfortabele grotere
auto op vakantie? AutoExtraPlan maakt
het mogelijk!

Comfortabel op vakantie
Met AutoExtraPlan maakt u -als vervanging van uw
reguliere leaseauto- gebruik van een (grotere) auto tijdens
uw vakantie. Uiteraard voorzien van airconditioning,
navigatie en indien gewenst een trekhaak. Terwijl u op
vakantie bent, wordt uw eigen leaseauto ook nog eens
helemaal schoongemaakt en veilig gestald. Wij herstellen
zelfs eventueel aanwezige schades!
Tijdens de vakantieperiode betaalt u geen bijtelling over
uw leaseauto. Voor uw vakantieauto betaalt u alleen
bijtelling over de gebruiksperiode. Voor een leaseauto
met een fiscale bijtelling van 4% kan het financiële
voordeel oplopen tot ruim € 2.400 per jaar* (zie
rekenvoorbeeld). AutoExtraPlan zorgt dus voor comfort
én extra vakantiegeld!
In de winter én zomer op vakantie?
U bepaalt zelf wanneer u gebruik maakt van AutoExtraPlan. U kunt voor maximaal 28 dagen per jaar
uw leaseauto omwisselen voor een vakantieauto
(bijvoorbeeld een stationwagen of MPV), met een
minimum van zeven aaneengesloten dagen. In de
winter is uw vakantieauto uiteraard uitgerust met
winterbanden.
Gaat u een jaar niet met de auto op vakantie? Dan blijft
uw budget gewoon staan tot het volgende jaar. Zo kunt
u het ene jaar op vliegvakantie en het andere jaar op
vakantie met een luxere auto.
Kosten
Afhankelijk van de gewenste auto(categorie) kiest u uit
één van de volgende pakketten:
AutoExtraPlan
Pakket

Bedrag
per maand

Voorbeeldauto*
voor 4 weken
aaneengesloten

Basis

€

79

Peugeot 308
stationwagen

Extra

€

89

Opel Zafira MPV

Comfort

€

99

Opel Insignia
stationwagen

Executive

€

149

BMW 3-serie
stationwagen

* Genoemde auto’s zijn een voorbeeld. Vraag naar de actuele
beschikbaarheid.

Het bedrag wordt verwerkt in uw maandelijkse
leasetarief. Zo bouwt u een “spaarpotje” op waarmee
u een vakantieauto kunt kiezen. Eventuele eigen
bijdragen door de overschrijding van uw leasenorm
worden verrekend met de bijtelling. Niet verbruikt tegoed
wordt aan het einde van de looptijd uitgekeerd aan
uw werkgever. Afhankelijk van de afspraken met uw
werkgever ontvangt u dit saldo, na verrekening van
loonbelasting, retour.
Rekenvoorbeeld
Waarde reguliere leaseauto (Hyundai Ioniq
volledig elektrisch met 4% bijtelling)

€

34.995

Waarde vakantieauto (Mazda CX-5)

€ 34.540

Bijtelling (netto) reguliere leaseauto**

€

554

Bijtelling (netto) vakantieauto**

€

184

Totale (netto) bijtelling

€

738

In plaats van 22% bijtelling over permanent
grotere auto

€

3.191

Verschil (netto) per jaar

€

2.453

Uw voordelen
AutoExtraPlan zorgt voor flexibiliteit, comfort en extra
vakantiegeld! AutoExtraPlan is voordeliger dan zelf een
auto huren.
• LeasePlan haalt en brengt uw vakantieauto
• Tijdens uw vakantie regelt LeasePlan onderhoud
of reparatie van uw eigen leaseauto
• U kunt een onbeperkt aantal kilometers rijden
• Schadeverzekering inzittende (SVI) is inbegrepen
Meer weten?
Neem gerust contact op met uw wagenparkbeheerder
of uw contactpersoon bij LeasePlan.
*	Vergeleken met 22% bijtelling klasse Mazda CX-5 (benzine) op
jaarbasis
**	Uitgangspunt 42% inkomstenbelasting en 21 dagen vakantie

