Friesland Lease Online
Friesland Lease Online biedt u een volledig inzicht in uw wagenpark. Via het dashboard kunt
u o.a. diverse rapportages inzien maar ook zelf aanmaken. Ook kunt u vanuit de
beheerfunctie bijvoorbeeld een extra inlog aanmaken voor gebruikers (incl. optie voor het
toewijzen van specifieke rechten).
Wat moet u doen om gebruik te kunnen maken van Friesland Lease Online:

4. Klik dan op Wachtwoord aanpassen
- Let op: uw oude wachtwoord van Friesland Lease Online is niet langer actief,
u dient zich dus opnieuw te registreren/aan te melden via Wachtwoord
aanpassen.
5. Op basis van uw e-mail vindt er nu een verificatie/controle bij Friesland Lease plaats.
6. Er wordt nu een e-mail naar u verzonden met een nieuw wachtwoord (controleer
eventueel ook uw spambox het kan zijn dat de e-mail hierin terecht is gekomen)
- Heeft u helemaal geen e-mailbericht ontvangen dan is de verificatie mislukt,
neem dan z.s.m. contact met ons op.
7. In de e-mail die u van ons heeft ontvangen staat uw nieuwe wachtwoord.
8. Vul nu uw e-mailadres en het ontvangen wachtwoord in en klik op aanmelden.
9. U heeft nu toegang tot uw dashboard en overige onderdelen die u kunt raadplegen
(dubbelklikken op icoontje).
10. Check voor het gebruik en extra ondersteuning de handleiding op uw dashboard.
We wensen u alvast veel extra werkgemak en leasecomfort toe!
Extra uitleg en/of aanvullende vragen
Heeft u behoefte aan extra informatie & uitleg over het gebruik van Friesland Lease Online –
meld u dan aan op https://www.frieslandlease.nl/sessie-friesland-lease-online/.
Heeft u verder nog vragen en/of opmerkingen en/of wilt u uw feedback met ons delen;
neem dan contact op met uw Mobiliteitsadviseur.
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Transacties vinden plaats volgens de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, gedeponeerd bij de KvK Noord-Nederland

1. Ga via uw webbrowser (Chrome/Edge/Firefox) naar de volgende webpagina:
- https://frieslandlease.i-wise.net (link niet actief? Kopieer dit webadres dan in
uw webbrowser)
2. Vul nu bij Login uw e-mailadres (het bij ons geregistreerde/bekende e-mailadres) in
voor verificatie/controle.
3. Druk nu op de tabtoets – of plaats de cursor in het wachtwoord veld (de optie
wachtwoord aanpassen verschijnt nu – zie afbeelding)

