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1 Tabblad Dashboard

1.1

Dashboard

In het dashboard staan metertjes die inzicht geven in uw rijgedrag. Zo is zichtbaar wat de scores zijn
op het gebied van Brandstofverbruik, Banden, Vervangend vervoer, Bekeuringen, Schadeverloop en
Reparatie en Onderhoud. De hoogte van de weegfactor geeft aan in welke mate dit onderdeel mee
telt voor uw eindscore
Bij elk metertje staat weergegeven wat de norm is en wat de werkelijke score is. Is de score goed, dan
zal de meter in het groen staan. Is de score minder goed, dan gaat de pijl naar het grijze gedeelte.
De middelste meter geeft uw totaalscore weer.

1.2

Terberg nieuws

Hier staan nieuwsberichten m.b.t. Terberg Leasing. Zo bent u altijd op de hoogte van de meest
actuele informatie met betrekking tot Terberg Leasing. Tevens staan hier (korting)acties vermeld die
uw keuze voor een bepaald merk of model kunnen vergemakkelijken.

1.3

Handige links

Middels deze Handige links is het mogelijk om snel te klikken naar het juiste gedeelte van de Terberg
Leasing website om daar bijvoorbeeld een brandstofdeclaratie in te dienen of een brandstofrapportage
op te vragen. Ook kunt u hier informatie over uw bekeuringen ophalen. Handig dus.

1.4

Autonieuws

Hier kunt u autonieuws bekijken. Zo bent u altijd op de hoogte van de meest actuele informatie met
betrekking tot bepaalde merken en modellen.

1.5

Quicklinks m.b.t. aanvragen:

Met deze Quicklinks kunt u snel documenten opvragen zoals een Schadeformulier, een
Schadebeeldverklaring (indien uw werkgever via Terberg Leasing verzekerd is) of een Groene kaart.
Ook kunt u een overnameprijs van uw auto opvragen. Vanuit de Quicklinks kunt u ook direct een
nieuwe calculatie maken, indien u deze autorisatie heeft.

1.6

Recente aanvragen

Onder Recente aanvragen kunt u controleren welke aanvragen u heeft ingediend en wat de status
hiervan is.

2 Tabblad Calculaties

2.1

Configureren

Onder het tabblad Calculaties kunt u auto’s naar wens configureren en bestellen.
Uw werkgever kan u, voor een beperkte periode, autoriseren voor deze calculatiemodule.
Indien u hier (nog) niet voor bent geautoriseerd, ontbreekt het tabblad Calculaties.

Door het klikken op de button Kies merk/model kunt u direct uw voorkeursmerk en type selecteren.
U kunt er ook voor kiezen om door middel van de schuifbalken een auto te zoeken op basis van de
ingestelde voorkeuren. U kunt ook nog apart selecties maken op carrosserievorm, brandstofsoort en
transmissie.
Indien uw werkgever een autoregeling heeft, zijn een aantal daarin specifiek benoemde zaken hier al
ingericht en kunt u daar geen keuze meer in maken.
In de oranje balk rechts onderaan kunt u zien hoeveel modellen er na de door u ingevoerde selecties
nog te selecteren zijn. Elke aanpassing van uw voorkeuren zal, indien dat een wijziging oplevert, direct
zichtbaar zijn in het aantal te selecteren modellen.
Wilt u tijdens het calculeren informatie over uw netto lasten, klikt u dan van te voren de juiste
belastingschijf aan bij –Hoogste belastingschijf--

Bent u tevreden met uw selecties klik dan op de oranje button Toon .. modellen waarin het aantal
modellen staat dat aan uw selecties voldoet. U komt nu in het scherm met de gevonden merk/types.

Bij elk merk/type staat een oranje regel met het aantal beschikbare uitvoeringen. Indien u daarop klikt,
worden de verschillende uitvoeringen zichtbaar waaruit een keuze gemaakt kan worden. De keuze
voor een bepaalde uitvoering kan worden bevestigd door er op te klikken. Het configuratiescherm zal
vervolgens verschijnen.

In dit scherm is het mogelijk de geselecteerde auto te voorzien van opties en accessoires. Alle
beschikbare opties (af-fabriek) zijn weergegeven en zijn simpel toe te voegen aan de configuratie door
er op te klikken. De optie wordt vervolgens aan de rechterkant van het scherm ook getoond onder het
kopje Gekozen opties. Daarbij wijzigt de leaseprijs direct. Wilt u de optie toch liever niet dan kunt u
deze verwijderen door er weer op te klikken. De toevoeging wordt dan ongedaan gemaakt.
In mijnXTL zijn afhankelijkheden uit een autoprijslijst ingeregeld. Dat wil zeggen dat wanneer een
keuze voor een bepaalde optie, het toevoegen van een andere optie verplicht maakt, dit kenbaar
wordt gemaakt met een melding op het scherm. Ook als u bijvoorbeeld vergeet een kleur te
selecteren, kunt u de auto niet bestellen en verschijnt er een melding.

Wanneer u een optie kiest waardoor, volgens de autoprijslijst, een andere optie wordt uitgesloten, zal
mijnXTL deze betreffende optie lichtgrijs maken. Indien u daar toch op klikt, zal mijnXTL een melding
geven waarmee u de eerder gemaakte keuze weer ongedaan kunt maken.
Onderaan de pagina vindt u een vrij veld om accessoires toe te voegen. Dit zijn de meeruitvoeringen
die niet af-fabriek zijn maar door de dealer worden gemonteerd/geleverd. Omdat de dealer daarvoor in
principe zelf de prijs mag bepalen, kunt u deze daar ook zelf invoeren. Ook het toevoegen van een
accessoire zal direct zichtbare gevolgen hebben voor de leaseprijs. De ingevoerde accessoire wordt
tevens getoond onder het kopje Gekozen accessoires.
Indien u teveel of te dure meeruitvoeringen hebt toegevoegd waardoor de prijs van de totale
configuratie hoger is dan het maximale tarief binnen uw leasecategorie zal mijnXTL daar op
onderstaande wijze melding van maken.

U dient dan dus één of meerdere meeruitvoeringen te verwijderen.
Onder Lease-prijs-Informatie treft u extra informatie aan m.b.t. uw normbedrag, leasetarief en
eventuele eigen bijdrage. U kunt hier snel zien hoeveel u nog van uw maximum tarief verwijderd bent
of hoeveel u daar al boven zit.

2.2

Parkeren

Indien u de configuratie nog niet direct wilt bestellen maar wel wilt bewaren, kunt u dit doen d.m.v. de
knop Calculatie parkeren. De configuratie komt dan op de Parkeerplaats te staan, zodat u deze later
nog eens rustig kunt bekijken en/of wijzigen. Ook kunt u hier calculaties met elkaar vergelijken. Door
de gewenste configuraties aan te vinken en op de button Vergelijken te drukken kunt u snel
verschillen en overeenkomsten tussen de gewenste auto’s zien. Geparkeerde configuraties blijven
een maand geldig. Na deze maand, kunt u de auto niet meer automatisch bestellen maar dient u deze
opnieuw te berekenen.
De Parkeerplaats is ook direct te benaderen d.m.v. de knop

2.3

bovenin de menubalk.

Bestellen

Indien er een keuze gemaakt is, kan de gewenste auto vanaf de Parkeerplaats besteld worden.
Dit kan door met de muis de cursor over de gewenste configuratie te bewegen. Daardoor komen er
onder de foto van de auto een aantal knoppen beschikbaar. Eén van deze knoppen is de knop
Bestellen. Als u daarop klikt, verschijnt er een laatste controle scherm waarin u, indien van toepassing,

wordt verzocht akkoord te gaan met de eigen bijdrage en/of de Autoregeling. Afhankelijk van de
afspraken met uw werkgever kunt u hier eventueel ook opgeven bij welke dealer u de auto wilt
bestellen.
Het is uiteraard ook mogelijk om de betreffende configuratie eerst te openen door deze aan te klikken.
Met de knop Bestellen kunt u de auto vervolgens ook bestellen.

Middels de knop Aanvraag indienen wordt uw aanvraag doorgestuurd.
Hierna wordt uw keuze voorgelegd aan de leasecoördinator bij uw werkgever. Zodra deze zijn/haar
akkoord geeft, wordt de bestelling automatisch doorgestuurd naar Terberg Leasing. Daar wordt een
leasecontract opgesteld en naar uw leasecoördinator verstuurd. Wanneer dit leasecontract getekend
retour komt, wordt de auto daadwerkelijk besteld.
Afhankelijk van de bestaande afspraken met uw werkgever kan het ook zijn dat uw aanvraag direct
naar Terberg Leasing wordt gestuurd zonder tussenkomst van uw leasecoördinator.

3 Tabblad FAQ
Middels het tabblad FAQ kunt u per onderwerp antwoorden vinden op de meest gestelde vragen.
Komt u het antwoord op uw vraag hier niet tegen dan kunt u via het onderaan getoonde e-mailadres
en/of telefoonnummer uw vraag aan Terberg Leasing stellen.

4 Tabblad Mijn gegevens
In dit tabblad kunt u uw NAW gegevens inzien en wijzigen. Tevens treft u hier gegevens aan van uw
leaseauto en actuele leasecontract alsmede uw mijnXTL accountgegevens. Hier kunt u ook uw
wachtwoord wijzigen.

5 Tabblad Parkeerplaats
Door het klikken op het
icoon komt u rechtstreeks op de Parkeerplaats terecht waar u de door u
zelf gemaakte en opgeslagen calculaties kunt bekijken en vergelijken. U kunt hier ook uw favoriete
auto’s mailen naar anderen of ze printen. Vanaf de Parkeerplaats kunt u ook direct een door u
geconfigureerde auto bestellen. De geparkeerde configuraties zijn een maand geldig. Na deze maand
kunt u de auto niet meer automatisch bestellen maar dient u deze eerst opnieuw te berekenen.

