
Vakantieauto

Het hele jaar voordelig rijden
en een grote auto tijdens de vakantie.

>>> lees meer op de volgende pagina

www.frieslandlease.nl/oplossingen/vakantieauto/



Vakantieauto

De voordelen van Vakantieauto:

  0512 384 060      info@frieslandlease.nl     De Lange West 96, 9201 CH Drachten

 Goedkoper >>>	 Een	Vakantieauto	leasen	is	goedkoper	dan	een	auto	huren.

 Minder bijtelling >>>	 Door	het	jaar	heen	goedkoper	leasen	met	minder	bijtelling.

 Halen & brengen >>>	 Friesland	Lease	verzorgt	het	halen	en	brengen	van	de	auto’s.

 Schoon >>>	 Na	uw	vakantie	krijgt	u	uw	eigen	leaseauto	schoon	en	verzorgd	terug.

 Extra opties >>>	 Uw	vakantieauto	is	altijd	voorzien	van	een	trekhaak,	navigatie	en	airconditioning.

 Verzekering >>>	 Inclusief	ongevallen	inzittendenverzekering	en	verhaalsrechtsbijstand	verzekering.

Vakantiebestemming
Veel berijders kiezen auto’s die groter zijn dan nodig is. Het gebruik in de 

vakantie is daarbij vaak de drijfveer. Men heeft gedurende een paar weken 

extra ruimte, trekgewicht of zitplaatsen nodig. Meer dan 90% van de tijd rijdt 

de leaserijder, meestal alleen, in een (te) grote auto. De Vakantieauto maakt 

het voor leaserijders mogelijk om het hele jaar in een elektrische auto of een 

kleine(re) en zuinige auto te rijden en in de vakanties een ruime en grote 

auto te hebben. Dat is wel zo voordelig, voor de berijder én voor de werkgever. 

Terwijl de leaserijder op reis is, wordt zijn eigen leaseauto volledig schoon- 

gemaakt, veilig gestald en eventueel benodigd onderhoud uitgevoerd. 

De Vakantieauto biedt uw leaserijders naast hun reguliere leaseauto, ook de 

mogelijkheid om een ruime middenklasser tijdens vakanties te gebruiken. 

Deze auto’s zijn voorzien van airconditioning, navigatie en een trekhaak.  

Verder is bij de Vakantieauto Winter het gebruik van winterbanden en sneeuw-

kettingen inbegrepen!

Opties
De Vakantieauto 1: 8 dagen per jaar, maximaal 1 huurperiode per jaar.

De Vakantieauto 2: 15 dagen per jaar, maximaal 2 huurperiodes per jaar.

De Vakantieauto 3: 21 dagen per jaar, maximaal 3 huurperiodes per jaar.

De Vakantieauto Winter:  8 dagen per jaar, maximaal 1 huurperiode per jaar.

Gaat een berijder een jaar niet met de auto op vakantie? De beschikbare  

dagen blijven gewoon staan. Zo kunnen uw berijders het ene jaar op vlieg- 

vakantie en het andere jaar twee maal met de auto. 

Pas wanneer het leasecontract is geëindigd vervallen de niet gebruikte dagen. 

Bij de Vakantieauto is ten minste 8 dagen een extra auto beschikbaar bij 

leasecontracten voor minimaal 12 maanden.

Meer info
De Vakantieauto biedt plek aan 5 of 7 personen + bagage. Friesland Lease 

brengt de auto naar u toe en haalt hem na de vakantie weer op, u krijgt dan 

uw eigen auto weer schoon en verzorgd terug. Het tarief voor de Vakantie- 

auto is doorgaans goedkoper dan de kosten van een huurauto. Ook zijn een 

ongevallen inzittendenverzekering (O.I.V.) en een verhaalsrechtsbijstand- 

verzekering gratis inbegrepen.

Als werkgever bespaart u autokosten en brandstofgebruik door betere  

autokeuzes. U profiteert van een lagere BTW-correctie voor privégebruik voor 

het grootste gedeelte van het jaar. Ook is dit een uitstekende aanvulling op 

secundaire arbeidsvoorwaarden.

Kosten
In het leasetarief van de reguliere leaseauto wordt, afhankelijk van het gekozen 

Vakantieauto-pakket, een prijs per maand opgenomen. 

De tarieven zijn als volgt:

Vakantieauto 1: 8 dagen: € 39 incl. 2.500 km.

Vakantieauto 2: 15 dagen: € 59 incl. 3.000 km.

Vakantieauto 3: 21 dagen: € 79 incl. 3.500 km.

Vakantieauto Winter : 8 dagen: € 45 incl. 2.500 km.
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