
Vakantieauto bundel 
Vakantie in een grotere auto
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.

Alleen voor de vakantie
Waarom zou je voor een grotere en dus duurdere leaseauto 
kiezen, als je de extra ruimte alleen tijdens de vakantie 
gebruikt? Kies voor de Vakantieauto bundel. De bundel is 
een vast voorschot per maand tijdens 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.

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

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 bijtelling
Terwijl 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 tijdens de vakantie geen bijtelling voor de leaseauto. 
Voor de vakantieauto betaal je alleen bijtelling over de 
gebruiksperiode. Voor een leaseauto met de laagste fiscale 
bijtelling kan het financiële voordeel flinke 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 huurprijzen voor de Vakantieauto bundel. De auto moet voor 
minimaal twee weken worden gehuurd. Indien wij geen auto’s beschikbaar hebben, kunnen wij in overleg bij een externe 
autoverhuurder een auto huren. Hiervoor kunnen dan afwijkende tarieven gelden.


