Uw auto in perfecte staat
met Poolbeheer
Tussenrapport, Pitstop, Stilstandregeling

Gedurende de looptijd van het leasecontract kunnen zich onvoorziene situaties voordoen waardoor
een leaseauto van berijder wisselt of tijdelijk geen berijder heeft. Onder de noemer Poolbeheer vallen
een aantal services om de auto’s, die tijdelijk niet worden ingezet, in goede staat te brengen of te
houden. En het beheer hiervan te vereenvoudigen.
Een leaseauto kan tussentijds worden

Terberg Pitstop

gebracht. Na de herinzet wordt de

overgedragen aan een andere

De Terberg Pitstop is de uitgebreide

contractduur met de stilstandperiode

bestuurder. Om deze auto’s weer

variant van het Terberg Tussenrapport.

verlengd met een maximum van

‘als nieuw’ door te zetten, bieden

Naast de standaard werkzaamheden

3 maanden. U krijgt over deze periode

wij twee oplossingen: Het Terberg

van het Tussenrapport worden ook het

eenmalig de helft van het leasebedrag

Tussenrapport en de Terberg Pitstop.

benodigde onderhoud en (schade)repa-

gecrediteerd tot een maximale periode

ratie uitgevoerd. Zo kunt u de auto ‘zo

van 3 maanden.

Terberg Tussenrapport

goed als nieuw’ weer doorgeven aan een

Met het Terberg Tussenrapport krijgt u

andere berijder. Na gereedmelding van

Extra

een uitgebreid digitaal innamerapport

de leaseauto leveren wij de auto graag

Naast de drie aangeboden diensten

waarmee u een goed beeld krijgt van

binnen 7 werkdagen af bij uw berijder.

kunt u nog kiezen om

de staat van de leaseauto. Daarna

•	
het in- en exterieur van de auto

wordt de auto gewassen, het interieur

Terberg Stilstandregeling

schoongemaakt en de vloeistoffen

Bij overcapaciteit binnen uw wagenpark

worden gecontroleerd en aangevuld.

kunt u de leaseauto(‘s) voor een periode

te brengen door onze afdeling

Zodra de auto gereed staat, ontvangt

van één tot drie maanden stallen bij

Transport;

u een melding en leveren wij de auto

Terberg Leasing. De auto wordt vóór

binnen 7 werkdagen af bij uw berijder.

herinzet weer in optimale conditie

professioneel te laten reinigen;
•	
d e auto te laten ophalen en/of terug

•	
g ebruik te maken van een tijdelijke
auto

VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN SCHOUWING, TERBERG TUSSENRAPPORT, TERBERG PITSTOP OF STILSTANDREGELING KUNT U
TERECHT BIJ ONZE MEDEWERKERS VAN POOLBEHEER VIA 030 - 750 86 68 OF MAILEN NAAR POOLBEHEER@TERBERGLEASING.NL.

Pakketten en tarieven
Schouwing

Tussenrapporttraject

Pitstoptraject

Stilstandtraject

O

O

€ 80,-

€ 140,-

€ 200,-

O

O

Opmaak inspectierapport van de auto
Wassen exterieur / reinigen interieur

Inclusief controle / aanvullen:
• Bandenspanning
• Bandenprofiel
• Verlichting
• Olie
• Koelvloeistof
• Ruitenwisservloeistof
Proefrit + diagnose dealer
Uitvoeren noodzakelijk onderhoud
Bandenvervanging
Reparatiewerkzaamheden
Uitvoeren modificatie(s)
Algemeen Periodieke Keuring
Zomer-Winterbandenwissel en vice versa
Meerwerkzaamheden op aanvraag
Uitvoeren (noodzakelijk) schadeherstel
Aftanken (brandstofkosten separaat)
Div. contractwijzigingen en/of admininstratieve handelingen

Standaard producttarief 2018

€ 37,50

Extra’s
Parkeerkosten per dag < 7 dagen statijd
Parkeerkosten per dag statijd >7 dagen (vanaf dag 1) = € 5,00 p/dag
Parkeerkosten per dag statijd < 90 dagen = € 5,00 p/dag

Extra handelingen:
Plaatsing Leasetrader (3 maanden) = € 150,00

O

O

O

O

Plaatsing occasionlijst Terberg Leasing BV = op aanvraag

O

O

O

O

Uitgebreide reiniging in- / exterieur = op aanvraag

O

O

O

O

= niet inbegrepen

= inclusief O = optioneel
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