
 

Tarievenkaart aanvullende diensten  

€ 150,00 per dossier  

€ 150,00 per auto  

€ 12,50 per bekeuring  

€ 150,00 per dossier

€ 3,50 per maand / auto  

€ 5,00 per maand / auto
€ 6,50 per maand / auto
€ 6,50 per maand / auto
€ 6,50 per maand / auto

€ 3,50 per maand / auto

Servicecontract* Brandstof / Energie / Mobiliteitspas  

€ 6,50 per maand / pas

Servicecontract voor combi EV- en nationale brandstofpas € 7,50 per maand / pas

€ 7,50 per maand / pas

€ 7,50 per maand / pas

eigen risico
   

kostprijs
kostprijs

€ 225,00  

€ 100,00
€ 150,00

> 200 km € 175,00
€ 0,00

€ 125,00
kostprijs  

€ 50,00  

maximaal schadekosten
(richtlijnen zie website)

€ 50,00 per week / auto  

€ 125,00  

€ 7,50 per maand / auto 
€ 200,00 eenmalig
                      op aanvraagop aanvraag

 

Versie 1-1-2022
Actuele tarieven staan gepubliceerd op:

Admin kosten brandstofpas internationaal

(De)montage

< 100 km

Bedragen exclusief b.t.w.

Contract mutaties

 

Auto reconditioneren

Kosten voor niet gemelde schade bij inlevering auto
Aanvraag nieuw kentekenbewijs incl. kosten RDW en handling
Nieuwe reservesleutel 

Schoonmaak tussentijds en/of op verzoek

Nieuwe autodocumenten / boekjes 
Voertuig (documenten)

Admin kosten annulering van een bestelde auto (aanvullend op kosten leverancier)
Admin kosten bij overzetting van een klant / leasecontract

Brandstof / Energie / Mobiliteitspas in combinatie met leaseauto
Admin kosten brandstofpas nationaal

Admin kosten bij overname auto door andere leasemaatschappij
Admin kosten bij doorbelasten bekeuring 

Servicecontract Mobiliteitspas / NS BusCard (tanken / OV zakelijk abonnement / OV-fiets / parkeren / taxi) 

Servicecontract Mobiliteitspas Multilease (tanken / OV transacties / OV-fiets / parkeren / taxi)

www.multilease.nl/tarieven-aanvullende-diensten

Mobiliteitspas Multilease (tanken / OV transacties / OV-fiets / parkeren / taxi)
Mobiliteitspas / NS BusCard (tanken / OV zakelijk abonnement / OV-fiets / parkeren / taxi) 
Admin kosten combi EV- en nationale brandstofpas  

Schade aan banden = nettokosten tot maximaal
Banden
* Voor een servicecontract wordt minimaal een maandelijks voorschotbedrag gerekend van € 250 

Kosten servicecontract voor Parkline pas

Servicecontract voor nationale brandstofpas 

Demontage accessoires van leaserijder
Reclame verwijderen (afhankelijk van omvang) 

Tarieven zijn geldig vanaf 01-01-2022 t/m 31-12-2022 en worden jaarlijks herzien

Diverse mobiliteitsdiensten

Taxatie van auto
Stalling voertuig (excl. kosten voor transport en innamerapport)
Gebruiksschade 

Multilease Carsharing 
Software Multilease Connected ritregistratie

 

Multilease Connected ritregistratie abonnement

* kosten transport in combinatie met levering nieuwe Multilease auto

> 100 km - < 200 km

Transport op verzoek klant binnen NL

https://www.multilease.nl/tarieven-aanvullende-diensten
https://www.multilease.nl/tarieven-aanvullende-diensten
https://www.multilease.nl/tarieven-aanvullende-diensten

