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Wij verzoeken u kennis te nemen van de volledige inhoud van dit boekje, welke deel 
uitmaakt van de overeenkomst tussen u en/of uw werkgever en Multilease. De inhoud 
zal zonder twijfel resulteren in het voorkomen van het maken van onnodige kosten. 

TIP:  bewaar dit boekje in de auto zodat u het bij eventuele vragen ook 
onderweg kunt raadplegen.

Heeft u na het raadplegen van dit boekje nog vragen, dan kunt u contact 
opnemen met Multilease via telefoonnummer: 088 - 088 0525.
Van maandag tot en met vrijdag zijn wij bereikbaar van 08.00 uur tot 17.30 uur.

Welkom bij 
Multilease!

Van harte gefeliciteerd met uw nieuwe leaseauto! 
Wij hopen dat u er veel plezier van zult hebben.

Dit boekje is bedoeld als naslagwerk. Hierin vindt u 
nuttige tips, adviezen en richtlijnen voor gebruik 
en onderhoud. Het vertelt u bovendien wat ú 
van Multilease mag of kunt verwachten bij 
het gebruik van uw leaseauto.
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Uw leaseauto
Afleveren
De leaseauto wordt door de leverancier in opdracht van Multilease uitgerust met:
•  Instructieboekje •  Onderhoudsboekje
•  Mattenset •  Adressenboekje dealer 
•  Reservesleutel • Veiligheidshesje
•  Gevarendriehoek

Instructieboekje
De auto wordt geleverd met een instructieboekje. Wij adviseren u het boekje te lezen 
vóór u de weg opgaat. U weet dan hoe u met de auto om moet gaan en hoe alles 
werkt. Dit is veiliger én kan onnodige kosten voorkomen. Bewaar het boekje in de auto, 
dan kunt u het ook raadplegen bij eventuele vragen onderweg.

Onderhoudsboekje
•  Dit meestal dunne, zeer belangrijke boekje dient altijd ingevuld en afgestempeld  

te worden bij het verrichten van onderhoud aan uw leaseauto.
• Dit boekje (tevens garantiebewijs) dient in de auto bewaard te worden.
•  Het niet tijdig laten uitvoeren van onderhoud kan resulteren in gevaarlijke situaties. 

Tevens kan dit resulteren in afwijzen van claims met betrekking op garantie of 
coulance. Kosten met betrekking op een eventuele afwijzing als gevolg van 
achterstallig onderhoud zullen wij op u of uw werkgever verhalen.

Kentekenbewijs 
Na aflevering van de auto wordt het kentekenbewijs door de RDW naar het adres van 
de leaserijder verstuurd. Indien het adres van de leaserijder niet bekend is bij Multilease 
of wanneer de communicatie via de werkgever verloopt, wordt het kentekenbewijs naar 
de werkgever verstuurd. Automobilisten zijn verplicht om zowel hun rijbewijs als het 
kentekenbewijs bij zich te hebben als zij een auto besturen. Laat deze documenten  
bij het verlaten van de auto nooit achter!
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Brandstof
Controleer indien nodig het brandstoftype van uw auto, voordat u de eerste keer gaat 
tanken. Dit kunt u vinden op de achterzijde van het kentekenbewijs achter ‘brandstof’.  
B = Benzine, D = Diesel, G = LPG, H = Aardgas, E = Elektrisch.

LET OP:  benzine in een dieselsysteem kan zeer grote schade tot gevolg 
hebben. Heeft u bij het afrekenen in de gaten dat er iets is misgegaan, 
start de auto dan niet, maar neem direct contact op met Multilease 
(088 - 088 0570).

Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig tanken of het tanken van de verkeerde 
brandstof zullen door Multilease volledig aan u of uw werkgever worden doorbelast.

LPG of Aardgas
Alle auto’s met een LPG-installatie of rijdend op Aardgas starten op benzine en 
schakelen daarna over op LPG of Aardgas. Let er daarom op dat u altijd voldoende 
benzine in uw tank heeft.

Het is verder goed om te weten dat het niet overal in Europa is toegestaan om met  
een LPG-installatie in parkeergarages te parkeren.
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Onderhoud, reparatie en banden
Onderhoud en reparatie
Het technische onderhoud aan uw leaseauto dient geheel volgens fabrieksschema te 
worden uitgevoerd door een officiële dealer van het merk auto of een door Multilease 
erkende reparateur.

Maak met de dealer of met de reparateur altijd tijdig een duidelijke afspraak, zodat u snel 
en afdoende geholpen kunt worden.

Indien een reparatie betrekking heeft op schade, vermissing of onzorgvuldig gebruik, 
dient u of uw werkgever dit eerst te melden bij Multilease. (Zie: Schade pag. 8)

Banden
Banden worden, na toestemming van Multilease, vervangen bij (inter)nationaal 
opererende bandenspecialisten of bij een Motorhuis vestiging. Multilease hanteert als 
minimale profieldiepte 2 mm bij zomerbanden en 4 mm bij winterbanden. Vroegtijdige 
vervangingen bij bijvoorbeeld inrijding of een niet-verantwoord te repareren band, zullen 
gezien worden als schade en voor een deel, afhankelijk van het profiel, als zodanig 
worden behandeld. Een band die wel kan worden gerepareerd, wordt volledig op kosten 
van Multilease hersteld.

TIP:  kijk voor de adressen van onze bandenspecialisten op  
www.multilease.nl/bandenspecialisten.
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Olie en koelvloeistof
Olie en koelvloeistof moeten maandelijks worden gecontroleerd en indien nodig worden 
bijgevuld. Gedurende de wintermaanden moet het koelsysteem van uw auto tegen 
vorst beschermd zijn. Het koelsysteem van de motor is voorzien van een speciale 
koelvloeistof. Indien u de koelvloeistof met water aanvult, verliest deze haar specifieke 
voordelen, waaronder verhoogd kookpunt en/of verlaagd vriespunt. Voor schade 
aan de motor ten gevolge van onvoldoende olie of antivries wordt u of uw werkgever 
aansprakelijk gesteld.

APK (Algemene Periodieke Autokeuring)
Iedere auto van 4 jaar oud die op benzine rijdt of een elektromotor heeft, moet een 
APK ondergaan. Vervolgens dient deze keuring 2-jaarlijks te worden verricht. Auto’s die 
rijden op LPG, Aardgas en diesel moeten na 3 jaar jaarlijks een APK ondergaan. U dient 
deze keuring maximaal 2 maanden voor de APK-vervaldatum te laten uitvoeren. De 
exacte keuringsdatum kunt u terugvinden op de website www.rdw.nl. Multilease kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet tijdig laten 
keuren van de auto. Indien mogelijk dient de keuring gelijktijdig plaats te vinden met de 
jaarlijkse onderhoudsbeurt.

Controlelampjes
Uw auto is voorzien van een aantal meters en/of controlelampjes waarvan de betekenis 
in uw instructieboekje staat vermeld. Houd deze tijdens het rijden regelmatig in de gaten. 
Indien één van de controlelampjes gaat branden, stop dan direct of zo spoedig mogelijk 
en raadpleeg het instructieboekje van de auto.
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Schade
In geval van schade dient u als volgt te handelen,  
ook als uw auto niet via Multilease is verzekerd:

1.  Meld schade binnen 24 uur telefonisch via 088 - 088 0570 (op maandag tot  
en met vrijdag zijn onze medewerkers bereikbaar van 08.00 uur tot en met 17.30 uur. 
Buiten openingstijden schakelt deze over naar de Multilease Alarmcentrale).

2.  Wanneer een aanrijding plaatsvindt buiten kantooruren, maar geen urgent karakter 
heeft, kan de schade de eerstvolgende werkdag telefonisch worden gemeld.

3.  Stuur binnen twee werkdagen een volledig ingevuld schadeformulier aan: 
Multilease, Postbus 23830, 2502 GV  Den Haag. U kunt ook een scan van het 
formulier (PDF-bestand) mailen naar schade@multilease.nl. Of geef uw schade door 
via onze website: www.multilease.nl/schade-melden. Bewaar hierbij wel het originele 
schadeformulier.

LET OP:  schadeformulieren moeten altijd compleet worden ingevuld, zowel aan 
voor- als achterzijde. Wanneer er gegevens ontbreken kan het zijn dat 
de verzekeraar deze rechtstreeks bij u opvraagt.

Schadeherstel
1.  Nadat u de schade heeft gemeld zullen wij samen met u bepalen of en bij welke 

door Multilease geselecteerde schadehersteller u de schade kunt laten herstellen.

2.  Tot herstel van schade zal pas worden overgegaan wanneer u de schade heeft 
gemeld bij Multilease.
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Ruitschade
Heeft u ruitschade? Bel dan met het Multilease servicenummer (088 - 088 0570). 
Wanneer u een sterretje in uw ruit heeft, plak deze dan zo snel mogelijk af met het 
stickertje op de servicepas. Hiermee voorkomt u dat er vuil in komt en hierdoor zal 
reparatie van de ruit beter mogelijk zijn. Voor een ruitreparatie heeft u geen eigen risico 
en voor een ruitvervanging in de meeste gevallen wel.

Autosleutels
Van vermissing of diefstal van autosleutels moet Multilease vanzelfsprekend direct op de 
hoogte worden gesteld. Dit in verband met het eventueel veiligstellen van de auto. Laat 
sleutels nooit achter in openbare ruimten waar derden er vrij toegang toe hebben en 
bewaart u ze altijd op een veilige plaats.

Schade veroorzaakt door onbekende tegenpartij (waarborgfonds)
Indien u uw auto aantreft met schade die veroorzaakt is door een ander onbekend 
gebleven motorvoertuig, moet u hiervan direct aangifte doen bij de politie. Wij adviseren  
u getuigen op te sporen die hebben gezien dat uw auto onbeschadigd was achter-
gelaten en in de tussenliggende periode niet is verplaatst.

Indien er minimaal twee geldige getuigen zijn, is de kans groot dat de schade verhaald 
kan worden bij het waarborgfonds. Indien Multilease de schade heeft kunnen verhalen 
bij het waarborgfonds, zullen wij het eventuele doorbelaste eigen risico crediteren.

Vermissing of verlies van kentekenplaten
Vermissing of diefstal van één of beide kentekenplaten dient u direct telefonisch te 
melden aan Multilease (088 - 088 0570). Om misbruik door derden te voorkomen, 
verzoeken wij u tevens aangifte te doen bij de politie. Dit kunt u doen via: www.politie.nl. 
Op vertoon van uw kentekenbewijs kunt u twee nieuwe definitieve kentekenplaten met 
duplicaatcode bestellen bij de dealer of reparateur.
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Vermissing of verlies van alleen het kentekenbewijs
Wanneer een nieuw kentekenbewijs moet worden aangevraagd wegens vermissing,  
zijn wij genoodzaakt daarvoor € 50,- exclusief BTW aan u in rekening te brengen.

Vermissing of verlies van kentekenplaten EN het kentekenbewijs
Alleen in het geval waarbij zowel de kentekenplaten als het kentekenbewijs door 
diefstal verloren zijn gegaan, dient u dit direct te melden aan Multilease en vervolgens 
persoonlijk aangifte van vermissing te doen bij de politie. Op vertoon van het 
ondertekende proces-verbaal kunt u tijdelijke kentekenplaten verkrijgen bij uw dealer  
of reparateur. Omdat een ondertekend proces-verbaal nodig is, kunt u online geen 
aangifte doen.

Na de melding bij Multilease wordt een nieuw kentekenbewijs voor u aangevraagd.  
Het nieuwe kentekenbewijs krijgt u toegestuurd, waarna u nieuwe kentekenplaten 
(voorzien van duplicaatcode) kunt bestellen bij uw dealer of reparateur.

LET OP:  verlies van uw kentekenbewijs dient u aan Multilease door te geven  
via www.multilease.nl/kentekenbewijs.
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Hulpverlening bij pech en/of schade
Voor directe hulp kunt u altijd, 24 uur per dag, contact opnemen 
met Multilease. Wij zijn bereikbaar op +31 (0)88 - 088 0570. Tijdens 
kantooruren wordt u geholpen door een van onze medewerkers. 
Buiten openingstijden wordt u doorverbonden met de Multilease 
Alarmcentrale.

Binnen Nederland
Indien door pech of schade niet meer met de leaseauto kan worden gereden en de 
bestuurder of de eventuele andere inzittende(n) niet in staat is/zijn de auto verder te 
besturen, is er recht op de volgende hulp:

1.  Reparatie ter plaatse, indien dit verantwoord is uit te voeren door de ingeschakelde 
hulpdienst.

2.  Berging en vervoer van de leaseauto en de eventueel gekoppelde aanhanger  
naar een door de Multilease Alarmcentrale aan te geven bestemming.

3.  Het vervoer per taxi van de bestuurder en eventuele andere inzittenden  
(inclusief de bagage) naar een door de bestuurder te bepalen adres in Nederland.

4.  Het regelen c.q. ter beschikking stellen van een andere auto  
(zie hoofdstuk: ‘Vervangende auto’ pag. 13).
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Buiten Nederland
Ook buiten Nederland bestaat in geval van pech of schade recht op hulp. Deze hulp ziet 
er als volgt uit:

1.  Indien technisch verantwoord, het laten uitvoeren van een noodreparatie zodat de 
(terug)reis kan worden vervolgd.

2.  Het vervoer van de leaseauto en/of aangekoppelde aanhanger naar een door de 
Multilease Alarmcentrale te bepalen adres in Nederland. Indien repatriëring van 
de auto economisch niet verantwoord is, zal de Multilease Alarmcentrale zorgen 
voor invoer en eventuele vernietiging in het betreffende land. Wat in dat geval zal 
gebeuren met de aanhanger, zal afhangen van de wens van de bestuurder. In ieder 
geval bestaat bij eventuele invoer van de auto het recht op vervoer van reisbagage 
naar Nederland.

3.  Indien op grond van het bovenstaande niet met de leaseauto wordt teruggereisd, 
hebben bestuurder en eventueel andere inzittenden recht op vergoeding van de 
navolgende kosten: 
a. Taxi naar het dichtstbijzijnde spoorwegstation; 
b.  Trein - 2e klasse - naar het spoorwegstation in Nederland dat het dichtst  

ligt bij de plaats van bestemming.

TIP:  ga goed voorbereid op weg, heeft u gedacht aan een aanvullende 
reisverzekering?
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Vervangende auto
Vervangende auto tijdens onderhoud, reparatie en/of schadeherstel
Tijdens onderhoud, reparatie of schadeherstel kunt u beschikken over een vervangende 
auto. Als u dat wenst, doet u er goed aan dit vroegtijdig aan te geven bij de dealer 
of schadereparateur. De kosten voor de vervangende auto komen voor rekening van 
Multilease als dit in het leasecontract is opgenomen en wanneer Multilease toestemming 
heeft gegeven om een vervangende auto in te zetten.

Hoe kosten te besparen voor u en uw werkgever
Omdat uw auto in de meeste gevallen in één dag gereed zal zijn, worden de kosten van 
de vervangende auto aan u of uw werkgever doorberekend. Om deze kosten zo laag 
mogelijk te houden, volgt hieronder een aantal tips:

1. Reserveer tijdig en indien mogelijk een auto uit de eigen vloot van de reparateur.

2. Reserveer een zo klein mogelijke maar acceptabele auto.

3. Rijd zo min mogelijk kilometers.

4.  Controleer de vervangende auto goed op schade voordat u deze meeneemt en 
meldt eventuele schade direct bij de verhuurder.

5. Tank de auto voor inleveren af.

LET OP:  wanneer de vervangende auto wordt ingeleverd, dient deze door u 
zelf te worden afgemeld bij de verhuurder. Vraagt u daarbij om een 
afmeldcode en/of een naam en noteer deze. Niet correct en/of te  
laat inleveren van de auto zal kunnen resulteren in extra kosten.  
Deze kosten worden te allen tijde doorbelast aan u of uw werkgever.
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Vervangende auto bij pech of schade binnen Nederland
Wanneer een bepaalde vorm van vervangend vervoer is opgenomen in het 
leasecontract, kan de Multilease Alarmcentrale een vervangende auto voor u verzorgen.

Vervangende auto bij pech en/of schade buiten Nederland
In de meeste gevallen kan de Multilease Alarmcentrale een vervangende auto voor u 
verzorgen in het buitenland. Dit is echter niet gegarandeerd. De vervangende auto mag 
u maximaal vier dagen gebruiken, waarbij de kosten niet meer dan € 110,- exclusief 
BTW per dag mogen bedragen. Indien meer dagen gewenst zijn, bekijkt de Multilease 
Alarmcentrale of vanuit Nederland een vervangende auto ter beschikking wordt gesteld, 
dan wel enige dagen langer ter plaatse een vervangende auto (met buitenlands 
kenteken) kan worden gehuurd. In het laatste geval moet de vervangende auto ter 
plaatse worden ingeleverd.

De kosten voor de vervangende auto komen voor rekening van Multilease als dit in 
het leasecontract is opgenomen en de Multilease Alarmcentrale toestemming heeft 
gegeven om een vervangende auto in te zetten.
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Verzekering leaseauto
De auto kan afhankelijk van het soort leasecontract op verschillende 
manieren verzekerd zijn:

1. Verzekerd via Multilease
De verzekeringen ten behoeve van uw leaseauto zijn opgenomen in het leasecontract. 
De polisvoorwaarden maken deel uit van de basisovereenkomst en liggen ter inzage 
bij uw werkgever. Voor een niet-verhaalbare cascoschade is een standaard eigen 
risico van toepassing per gebeurtenis. Voor bestuurders onder de 24 jaar is een hoger 
eigen risico van toepassing. De bedragen staan vermeld op de bij uw auto behorende 
orderbevestiging.

2. Niet verzekerd via Multilease
Als de auto niet verzekerd is via Multilease dient u op de hoogte te zijn van de 
voorwaarden gesteld door uw werkgever en diens verzekeraar. De diensten en 
hulpverlening bij schade genoemd in deze handleiding zijn in dit geval niet van 
toepassing. Multilease zal wel altijd hulp bieden indien hierom gevraagd wordt.  
De eventuele kosten die hieruit voortvloeien zijn niet gedekt en worden doorbelast  
aan u of uw werkgever. 

3. Niet verzekerd via Multilease, maar wel met beheercontract
Hierbij gelden over het algemeen dezelfde richtlijnen als wanneer de leaseauto  
verzekerd is via Multilease. Wel dient u kennis te nemen van het leasecontract  
én van de voorwaarden gesteld door uw werkgever en diens verzekeraar.



16 Multilease

Aanhangwagen
Onder de dekking valt ook de aansprakelijkheid voor schade toegebracht met of door 
een één- of meerassig object, dat aan de leaseauto is gekoppeld of na koppeling 
daarvan is losgemaakt of losgeraakt, maar nog niet veilig buiten het verkeer tot stilstand 
is gekomen. Het casco en de vervoerde goederen valt buiten de dekking.

Groene kaart
Op de kaart staat vermeld in welke landen de verzekeringsdekking geldig is. Neemt u 
daar s.v.p. kennis van.

TIP:  indien u in het buitenland rijdt, is het verstandig de groene kaart  
bij u te hebben. Wij adviseren u deze in het dashboardkastje te 
bewaren zodat u altijd de verzekeringsgegevens bij de hand heeft.

Polisnummer
Op de groene kaart staat het polisnummer vermeld waaronder uw auto is verzekerd.

Accessoires
U mag de auto voor eigen rekening uitrusten met een autoradio of andere gebruikelijke 
accessoires. Bij het beëindigen van het contract mogen echter alleen die accessoires 
worden verwijderd die geen zichtbare beschadigingen achterlaten, dus bijvoorbeeld 
wél de radio maar niet de antenne. Accessoires die door deze bepaling niet verwijderd 
kunnen worden, gaan zonder vergoeding over in eigendom van Multilease. Wilt u niet 
te verwijderen accessoires laten monteren die zouden kunnen leiden tot een lagere 
opbrengst bij verkoop van de auto (zonnedak, spoiler e.d.), dan dient u dat van tevoren 
te overleggen met Multilease.

Geluidsapparatuur en/of navigatiesystemen
Accessoires die zijn opgenomen in het leasecontract zijn standaard meeverzekerd en 
eventuele reparatiekosten zijn gedekt. Aanpassingen of updates van deze accessoires 
zijn niet inbegrepen in uw leasetarief.
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Diversen
Kilometerteller
Een defect aan de kilometerteller moet onmiddellijk bij de afdeling Onderhoud van 
Multilease worden gemeld (via 088 - 088 0570) en zo spoedig mogelijk worden 
hersteld. Gereden kilometers tijdens stilstand van de teller worden in onderling overleg 
vastgesteld.

Wassen, poetsen e.d.
Wassen, poetsen, inwendig reinigen en stallen van de auto dient door uzelf te worden 
verzorgd en is dus niet voor rekening van Multilease. Wij vragen u de auto goed te 
onderhouden, zodat geen extra kosten voor waardevermindering op u of uw werkgever 
behoeven te worden verhaald.

Brandstofpas
Via Multilease kunt u in het bezit komen van een brandstofpas. Dit is een brandstof-
creditcard waarmee u bij alle benzinestations (inclusief de ‘witte pompen’) in Nederland 
kunt afrekenen. Tevens bestaat de mogelijkheid om deze pas geschikt te maken voor 
tanken in het buitenland.

Tussentijds verlies brandstofpas
Wanneer wegens vermissing tussentijds een nieuwe brandstofpas moet worden 
aangevraagd, kan Multilease daarvoor kosten in rekening brengen. Bij verlies of  
diefstal kunt u 24 uur per dag de brandstofpas blokkeren. Kijk voor meer informatie  
op www.multilease.nl/brandstofpas-blokkeren.

Inlevering van de leaseauto
Bekijk op www.multilease.nl/inleveren-auto de mogelijkheden voor het inleveren  
van de auto. 

Bij inname wordt de staat van de auto beoordeeld en wordt bepaald of eventuele 
beschadigingen aan de auto worden aangemerkt als acceptabele gebruiksschade  
of als schade. Download het innameprotocol voor voorbeelden van deze schades  
via www.multilease.nl/inleveren-auto.
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De auto dient u schoon en compleet in te leveren. Alle bescheiden zoals het 
kentekenbewijs, de reservesleutels, de serviceboekjes, de code- en/of moedersleutel, 
de codekaart van de auto en audio alsmede de eventueel verstrekte brandstofpas 
dienen aanwezig te zijn.

Bij ontbreken van bescheiden worden de kosten voor het vervangen aan u of uw 
werkgever doorbelast. Indien het kentekenbewijs niet compleet is, is Multilease 
genoodzaakt de volledige leasetermijn(en) door te berekenen tot het moment waarop  
de auto verkocht kan worden. Dit is pas mogelijk zodra het kentekenbewijs bij Multilease 
is aangeleverd.

Boetes e.d.
Boetes voor verkeersovertredingen en aanslagen van parkeerbelasting belast Multilease 
aan u of uw werkgever door, vermeerderd met administratiekosten.

Inbeslagname en verbeurdverklaring van de leaseauto
Naar aanleiding van een richtlijn van het Ministerie van Justitie inzake inbeslagname 
en verbeurdverklaring van auto’s bij verkeersdelicten, alsmede gelet op enkele recente 
rechterlijke uitspraken, wijzen wij u op het volgende:

‘Justitie heeft besloten auto’s in beslag te nemen bij een zware verkeersovertreding.’
Hierbij wordt door Justitie geen onderscheid gemaakt tussen auto’s die toebehoren aan 
de bestuurder zélf dan wel in eigendom toebehoren aan een leasemaatschappij.

LET OP:  in het geval een leaseauto – in eigendom van onze maatschappij – 
door de politie in beslag wordt genomen en/of verbeurd verklaard, 
bent u – als bestuurder – volledig aansprakelijk voor de door Multilease 
geleden en te lijden schade.
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Alle kosten die verband houden met inbeslagname en/of verbeurdverklaring van onze 
leaseauto (waaronder de kosten van rechtsbijstand en de proceskosten, maar ook de 
geleden bedrijfsschade, renteschade en administratiekosten) komen voor rekening van  
u of uw werkgever.

Indien u geconfronteerd wordt met een inbeslagname of (dreigende) verbeurdverklaring 
van de door u geleasde auto, dan heeft u vanzelfsprekend de plicht Multilease hierover 
onmiddellijk te informeren en uw volledige medewerking bij de verdere procedure te 
verlenen.

Declaraties
Alle erkende dealers en de door Multilease erkende reparateurs zijn bekend met 
Multilease. Dit betekent dat er volgens een vastgestelde procedure direct aan Multilease 
gefactureerd kan worden. In sommige gevallen is dit niet mogelijk, bijvoorbeeld bij 
onderhoud, reparatie c.q. schadeherstel in het buitenland. In goed overleg kunnen 
de gemaakte kosten bij Multilease worden gedeclareerd door middel van het hiervoor 
bestemde declaratieformulier. Dit formulier kunt u downloaden op onze website  
www.multilease.nl/declaratie.

Multilease vertrouwt erop dat de inhoud van dit boekje bijdraagt aan veilig en  
zorgeloos rijden met uw leaseauto. Mocht u aanvullende vragen hebben, dan  
kunt u www.multilease.nl/vragen raadplegen. Maar u kunt natuurlijk ook te  
allen tijde telefonisch contact met ons opnemen op 088 - 088 0525.




