
Alleen voor de vakantie
Waarom zou je voor een grotere en dus duurdere leaseauto kiezen, 
als je de extra ruimte alleen tij dens de vakantie gebruikt? Kies voor 
de Vakantieauto bundel. De bundel is een vast voorschot per maand 
tij dens het leasecontract. Je betaalt elke maand een vast bedrag en bouwt 
daarmee een tegoed op, waarmee je een vakantieauto naar keuze kunt 
huren. Niet gebruikt tegoed wordt aan het einde van je leasecontract 
uitgekeerd. Je leest er hier alles over.

Niet gebruikt, geld terug
In januari volgt een tussenafrekening van het bundelgebruik. Eventuele 
tekorten worden in rekening gebracht. Als je iets van je vakantiebundel 
overhoudt, neem je dit automatisch mee naar de volgende periode. 
Aan het eind van het leasecontract keren we het resterende tegoed uit.

Geen	dubbele	bij	telling
Terwij l je op vakantie bent, wordt je vaste leaseauto volledig door ons 
onderhouden. Eventuele schade repareren we. Verder zorgen we ervoor dat 
de auto veilig wordt gestald. Je betaalt tij dens de vakantie geen bij telling 
voor de leaseauto. Voor de vakantieauto betaal je alleen bij telling over de 
gebruiksperiode. Voor een leaseauto met de laagste fi scale bij telling kan 
het fi nanciële voordeel fl inke oplopen.

Reservering
Wij  adviseren om de auto minimaal 3 maanden van te voren te reserveren 
zodat Oostendorp Autolease de juiste auto kan regelen. Wij  kunnen geen 
garanties geven over de beschikbaarheid. Hoe eerder de reservering, hoe 
hoger de kans.

Huurkosten
De autohuur wordt berekend aan de hand van actuele huurprij zen voor 
de Vakantieauto bundel. De auto moet voor minimaal een week worden 
gehuurd. Indien wij  geen auto’s beschikbaar hebben, kunnen wij  in overleg 
bij  een externe autoverhuurder een auto huren. Hiervoor kunnen dan 
afwij kende tarieven gelden. De kilometers die gereden worden met de 
vakantieauto worden bij  de contractkilometers van de leaseauto geteld.

VAKANTIEAUTO 
BUNDEL

Oostendorp Autolease

Wil je een lagere bijtelling en toch comfortabel op vakantie? Oostendorp Autolease biedt 
hiervoor de Vakantieauto bundel. Daarmee kun je tegen lage kosten in een grotere auto 
vakantie vieren.

 Wat is de Vakantiebundel?
• Een waardebundel voor een vakantieauto.
• Bundel is minimaal € 50 per maand plus veelvoud van € 25
•  De bundel is een vast voorschot per maand tij dens 

het leasecontract.
• Uit de bundel kan een vakantieauto naar keuze worden gehuurd.
•  Niet gebruikt bundeltegoed wordt aan het einde van het 

leasecontract uitgekeerd.



Personenauto’s

Voorwaarden
•  De tarieven zijn exclusief BTW en brandstofkosten.
•  De gereden kilometers worden verrekend in het leasecontract als gereden met een vervangende auto.
•  De tarieven zijn inclusief All risk verzekering (WA+Casco) en SVI verzekering.  

De WA dekking bedraagt maximaal € 2.500.000.
•  Administratiekosten bekeuring  € 10 (naast kosten bekeuring).
•  Aftank fee € 10 (naast brandstofkosten).
•  Alleen in combinatie met een Vakantiebundel via Oostendorp Autolease.
•  Op alle leveringen en diensten zijn de algemene huurvoorwaarden van de Bovag afdeling autoverhuur zakelijk  

van toepassing welke wij u op verzoek ter beschikking stellen.
•  Prijzen onder voorbehoud dat de voertuigen beschikbaar zijn.
•  Diesel uitvoeringen en elektrische voertuigen op aanvraag.

Opties	 Meerprijs	per	week
•  Trekhaak € 28,00  
•  Automaat € 21,00
•  Winterbanden  € 28,00
•  Transportservice € 95,00

HUURTARIEVEN 2021 Vakantieauto bundel

Categorie Voorbeeld Brandstof Tarief p/w Eigen risico

A

B

BHA

C

C-PREM

CS

CHA

CSHA

C-SUV

CHA-SUV

D-PREM

DS

DSA

D-SUV

DA-SUV

E-PREM

MPV9D

Toyota Aygo / Hyundai i10

Toyota Yaris / Hyundai i20/ Peugeot 208

Toyota Yaris / Peugeot 208

Toyota Corolla / Mazda 3

Mercedes A-klasse

Toyota Corolla TS / Opel Astra ST

Toyota Corolla Hybrid

Toyota Corolla TS Hybrid

Mazda CX-30/ Nissan Qashqai

Toyota CHR/ Mazda CX-30

Mercedes B-klasse

Mazda 6 Sportbreak

Mazda 6 Sportbreak

Mazda CX-5

Mazda CX-5 / Toyota RAV4

BMW 3-serie

Toyota ProAce shuttle

Benzine handgeschakeld

Benzine handgeschakeld

Benzine automaat

Benzine handgeschakeld

Benzine automaat

Benzine handgeschakeld

Benzine automaat

Benzine automaat

Benzine handgeschakeld

Benzine automaat

Benzine automaat

Benzine handgeschakeld

Benzine automaat

Benzine handgeschakeld

Benzine automaat

Benzine automaat

Diesel handgeschakeld

€ 210

€ 238

€ 273

€ 301

€ 378

€ 336

€ 343

€ 368

€ 350

€ 378

€ 399

€ 413

€ 441

€ 448

€ 469

€ 508

€ 588

€ 250

€ 250

€ 250

€ 250

€ 250

€ 250

€ 250

€ 250

€ 250

€ 250

€ 250

€ 250

€ 250

€ 250

€ 250

€ 250

€ 500

Meer informatie over de Vakantieauto bundel? Bel 0413 - 24 20 33. 
mail info@oostendorp-autolease.nl of kijk op oostendorp-autolease.nl


