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INLEVERING VAN
UW LEASEAUTO BIJ
EINDE CONTRACT

Aan het einde van de contractperiode levert u uw leaseauto in bij Terberg Business Mobility of u kunt deze
laten ophalen.
Natuurlijk heeft u de nodige kilometers gereden met uw huidige leaseauto, waardoor het normaal is dat deze
enige mate van slijtage vertoont. Echte schade is een ander verhaal. Om u te behoeden voor teleurstelling bij
het inleveren van uw auto vragen we u om dit document goed door te nemen en uw auto te checken!

HET IS BELANGRIJK DAT U DIT PROTOCOL DOORLEEST, ZODAT:

1

u weet waar de auto kan worden ingeleverd;

2

u de auto kunt inleveren zonder schades en niet verrast wordt
door reparatiekosten achteraf;

3

het inleveren van uw leaseauto makkelijker en sneller verloopt,
door ervoor te zorgen dat deze compleet en schoon is.
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WAAR KUNT U DE
AUTO INLEVEREN?

Aan het einde van de contractperiode van uw leaseauto hebben wij verschillende mogelijkheden om de
auto in te leveren of te laten ophalen.

INLEVEREN BIJ TERBERG BUSINESS MOBILITY IN UTRECHT:
U kunt uw auto kosteloos bij ons inleveren op de Zeehaenkade 50 in Utrecht. Het voordeel is dat
u op dat moment zelf bij de inspectie van de auto aanwezig bent. Graag een afspraak maken via
customercare@terbergbusinessmobility.nl of door te bellen naar 030 288 47 74 en te vragen naar
de afdeling Inname.

OPHALEN VAN DE LEASE AUTO:
BIJ DE DEALER* - U meldt de leaseauto minimaal 24 uur van te voren af en laat de auto achter bij de dealer.
Via customercare@terbergbusinessmobility.nl geeft u aan waar en wanneer wij de auto kunnen ophalen. Hieraan
zijn kosten verbonden. Binnen vijf werkdagen wordt de auto naar Terberg Business Mobility in Utrecht
getransporteerd zodat de inspectie kan plaatsvinden.
OP UW ZAKELIJK ADRES* - U kunt uw leaseauto laten ophalen op uw zakelijk adres. Hieraan zijn kosten
verbonden. Vervolgens meldt u de leaseauto 24 uur van te voren af via customercare@terbergbusinessmobility.nl
en geeft u aan waar en wanneer wij de auto kunnen ophalen. Binnen vijf werkdagen wordt de auto naar Terberg
Business Mobility in Utrecht getransporteerd zodat de inspectie kan plaatsvinden.
OP EEN PRIVÉ-ADRES* - U kunt uw auto laten ophalen op een privé-adres. Hieraan zijn kosten verbonden. U meldt
de leaseauto 24 uur van te voren af via customercare@terbergbusinessmobility.nl en u geeft aan waar en
wanneer wij de auto kunnen ophalen. Onze transporteur zal altijd eerst contact met u zoeken, alvorens hij de
auto ophaalt en naar Utrecht transporteert zodat de inspectie kan plaatsvinden.
* Let op: u blijft, tot het moment dat de leaseauto bij ons in Utrecht is ingenomen, verantwoordelijk voor
de schadestaat van de auto.

INSPECTIE-RAPPORT
Na de inspectie van uw leaseauto ontvangt u via de mail het inspectierapport die aan de hand van deze handleiding
is opgesteld. Niet acceptabele schade(s) wordt gefotografeerd en vindt u ook terug in het rapport.
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WANNEER SPREKEN
WE VAN SCHADE?

Bij het inleveren van uw huidige auto wordt deze gecontroleerd op schades. Waar moet u nu op letten
bij het inleveren van uw auto als het om schade gaat? Wat is, volgens Terberg Business Mobility, wel een
acceptabele schade en welke niet?
We kennen 2 soorten schade: gebruiksschade en schade als gevolg van een aanrijding of ongeval. We lichten
dit kort toe.

GEBRUIKSSCHADE = ACCEPTABELE SCHADE
Dit is de beschadiging die redelijkerwijs is ontstaan door normaal gebruik. Hieronder valt alle slijtage of beschadigingen die gezien de leeftijd en de kilometerstand van de auto verwacht kunnen worden.

AANRIJDINGSSCHADE = NIET ACCEPTABELE SCHADE
Deze schades kunnen niet worden toegerekend aan normaal gebruik.

Voor alle niet acceptabele schades controleren we of u deze al hebt gemeld bij de afdeling Schade. Indien de
schade(s) is/zijn gemeld, berekenen we het eigen risico per schade aan u door (voor zover dat nog niet is gebeurd).
Mochten de kosten voor het schadeherstel lager uitvallen dan uw eigen risico, dan belasten wij alleen de lagere
werkelijke kosten aan u door.
Heeft u de schade niet gemeld, dan adviseren we u dit alsnog te doen. Zo niet, dan zullen we de werkelijke
kosten voor herstel in rekening moeten brengen bij inlevering van de auto.
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DE SCHADE CHECK
Het is raadzaam dat u zelf voor de inlevering van de auto de volgende onderdelen controleert:

Bumpers, (onder) spoilers
Kentekenplaten
Ruiten en de ruitenwissers
Grille en motorkap
Dak (en eventueel dakrailing en/of dakdragers)
Achterklep en achterdeuren (bedrijfswagens)
Portieren, dorpels en de voor- en achterschermen (inclusief stootlijsten)
Buitenspiegels en de antenne
Banden (gelijke banden per as, winterbanden, profiel)
Velgen of wieldoppen
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SPOREN VAN GEBRUIK IN HET INTERIEUR
Acceptabel
• Normale vervuiling van bekleding en vloerbedekking, die goed en eenvoudig binnen maximaal
10 minuten gereinigd kan worden.
• Lichte beschadigingen (schaafplekken) in de
bagageruimte (90% van de totale ruimte dient
onbeschadigd te zijn).
• Geringe gebruikssporen op hoedenplank of
rolhoes (90% van het onderdeel dient onbeschadigd te zijn).

Niet acceptabel
• Blijvende vlekken of verkleuringen
welke niet door eenvoudige reiniging
kunnen worden weggewerkt.
• Intense geur door bijvoorbeeld sigarettenrook, hondengeur of hondenharen.
• Scheuren en/of gaten in interieurdelen
of delen van de bagageruimte zoals
dashboard, hoedenplank, hemelbe
kleding enz.
• Afgebroken of ontbrekende interieurdelen of delen van de bagageruimte.
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KRASSEN IN DE LAK
Acceptabel

Krassen in de lak is acceptabel wanneer deze niet
door de lak heen gaan. Dit kunt u zelf meten door
de kras nat te maken en te kijken of hij zichtbaar
wordt. Zo niet, dan is de kras niet door de lak heen.

Niet acceptabel

Een kras is onacceptabel wanneer deze
door de lak heen gegaan is. Wanneer
de kras zichtbaar blijft na het natmaken
dan is deze door de lak heen. De kosten
zullen worden doorberekend.
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GLAS EN LAMPUNITS DIE ZIJN BESCHADIGD DOOR STEENSLAG OF CONDENS
Acceptabel
• Een sterretje als gevolg van steenslag in de voorruit. Deze worden geaccepteerd mits deze niet
groter zijn dan 5 millimeter in doorsnee, niet
in het directe zichtveld zitten, geen scheurtjes
vertonen of uitlopen in een scheur.
Tip: Laat een sterretje altijd zo snel mogelijk kosteloos repareren voordat er een scheur ontstaat!
• Condens in het verlichtingsarmatuur ten gevolge
van een beschadiging, mits de reflector niet is
aangetast.

Niet acceptabel

• Koplamp glas of een ander
verlichtingsarmatuur die is
beschadigd door steenslag.
• Krassen in de voorruit.
• Barst(en) of krassen in ruiten.
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LICHT BESCHADIGDE VELGEN EN WIELDOPPEN
Acceptabel
• De velgen die bevestigd zijn met alle daarvoor
bestemde bouten en moeren mogen niet
gescheurd, ernstig beschadigd of vervormd zijn.
• De banden hebben geen beschadigingen tot op
het karkas en er komen geen uitstulpingen voor.
• De wieldoppen zijn allemaal aanwezig; deze
mogen licht beschadigd zijn maar niet gebroken
of gescheurd.

Niet acceptabel
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VLEKKEN DOOR VOGELUITWERPSELEN
Niet acceptabel

Ingebrande vogeluitwerpselen die niet direct van
de lak kunnen worden verwijderd en een chemische
uitwerking hebben op de lak.

DEUKEN IN DE CARROSSERIE
Acceptabel

Deukjes die niet groter zijn dan 10-15
millimeter in diameter en waarbij geen
spuitwerk noodzakelijk is (maximaal twee
deukjes per deel!)

Niet acceptabel

• Deuken die groter zijn dan 10-15
millimeter per diameter
• Deuken met lakschade
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HOE LEVERT U DE AUTO
COMPLEET EN SCHOON IN?

Hoe kunt u de inlevering van uw lease auto zo eenvoudig en transparant mogelijk laten verlopen?

A. Het is van belang dat u de lease auto van binnen en buiten schoon inlevert. Wij controleren onder andere de
bekleding (vloer-, hemel-, stoelen-, portier-, en laadruimte bekleding), het dashboard, stuur en middenconsole.

B. Het is belangrijk dat u de lease auto en alle accessoires inlevert. Wij hebben één simpele regel: lever uw auto
in met alles wat bij de auto aanwezig was op het moment dat u deze in ontvangst hebt genomen.

Ontbreekt het kentekenbewijs, reservesleutel of accessoires bij het inleveren van uw huidige
lease auto?

Zorg ervoor dat wij deze binnen 3 werkdagen ontvangen, anders moeten wij helaas de vervangingskosten aan
u doorberekenen.
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DE SCHADE CHECK
Het is raadzaam dat u zelf voor de inlevering van de auto de volgende onderdelen controleert:

Kentekenbewijs
Instructieboekjes
Software t.b.v audio/navigatie
Alle sleutels en afstandsbedieningen
Certificaten m.b.t. airco of alarm
Sleutels afneembare trekhaak en wielboutsloten
Boorduitrusting: reservewiel, reparatieset, gevarendriehoek, krik, etc.
Afdekhoes bagageruimte (hoedenplank)
Afneembare trekhaakkogel; het controleren op de aanwezigheid van model en/of type aanduidingen
Alle accessoires die zijn opgenomen in het leasecontract
Uw eigen aangeschafte accessoires mogen, op eigen kosten, alleen worden verwijderd zonder
achterblijvende schade
Zorg ervoor dat u alle privé bezittingen uit de auto hebt gehaald
In de periode oktober tot en met maart mag u de auto inleveren op winterbanden. In de periode april
tot en met september moet de auto ingeleverd worden op zomerbanden
Indien uw auto is geleverd met lichtmetalen velgen, dan mag u de auto niet inleveren op stalen
velgen met zomer- of winterbanden
De tankpas mag bij het einde van het contract worden doorgeknipt
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HEEFT U VRAGEN?

Voor vragen kunt u mailen naar
customercare@terbergbusinessmobility.nl.
WILT U SCHADE MELDEN?

Schademeldingen kunt u mailen naar
schade@terbergbusinessmobility.nl.
INLEVERLOCATIE
Zeehaenkade 50
3526 LC Utrecht

T 030 850 15 50

E customercare@terbergbusinessmobility.nl

Eendrachtlaan 280, 3526 LB Utrecht T 030 288 47 74
I www.terbergbusinessmobility.nl E info@terbergbusinessmobility.nl

