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Onderhoud
Iedere auto heeft onderhoud nodig. Bij dat 

onderhoud worden onderdelen vervangen die 

niet bedoeld zijn om een autoleven lang mee 

te gaan. Onderhoudsdelen- en handelingen 

vallen niet onder de garantie. U bent zelf 

verantwoordelijk voor het onderhoud van uw 

auto. Defecten die mede ontstaan omdat uw 

auto niet goed wordt onderhouden, vallen niet 

onder de garantie.

Reparatie
De garantie is uitsluitend bedoeld voor het 

herstel van een defect aan uw auto. Uw auto  

wordt altijd vakkundig en duurzaam gerepareerd. 

Autotrust heeft daarbij de vrijheid om in overleg 

met de reparateur te bepalen op welke wijze de 

auto wordt gerepareerd. U heeft geen recht op 

vergoeding van bijkomende kosten of overige 

schade die het gevolg kunnen zijn van het defect. 

Wie geeft de garantie?
De garantie wordt gegeven door LeasePlan 

Nederland N.V. en wordt uitgevoerd door 

Autotrust Europe BV. LeasePlan Nederland N.V. 

blijft altijd verantwoordelijk voor de gegeven 

garantie.

Geschillen
Voor alle correspondentie, vragen, claims en 

klachten kunt u in eerste instantie contact op  

nemen met:

Autotrust Europe BV

Postbus 930, 9400 AX  Assen

Telefoon: (0900) 555 22 20

U krijgt binnen 14 dagen antwoord van Autotrust. 

Mocht u niet tevreden zijn met het antwoord 

van Autotrust, dan kunt u contact opnemen met 

LeasePlan Occasions: vestiging Breukelen via 

(036) 527 10 06, Veghel via (036) 52710 12 of 

Moordrecht via (036) 527 10 11. Of e-mail naar 

occasions.breukelen@leaseplan.nl,  

occasions.veghel@leaseplan.nl of  

occasions.moordrecht@leaseplan.nl.

P O W E R E D  B Y



Een defect?
Bel naar 0900 - 555 22 20
Vanuit het buitenland:
+31 (0)592 373 142

Waar heeft u garantie op? 
Alle mechanische en elektrische onderdelen van  

de auto vallen onder de Autotrust Garantie. Hier 

vallen bijvoorbeeld de volgende onderdelen onder:

• de motor

• de versnellingsbak

• de wielophanging

• de elektronica

• het remsysteem

• het brandstofsysteem

• de aandrijving

• de vering

Zowel de onderdelen als de arbeidskosten vallen 

onder de garantie.

Wat wordt nog meer vergoed? 
De diagnosekosten en (noodzakelijk) transport 

van de auto naar de reparateur vallen ook onder 

de garantie als het defect onder de garantie valt. 

Een defect in het buitenland 
Heeft u pech met uw auto in het buitenland? Dan 

heeft u in de meeste gevallen gewoon recht op 

vergoeding van de reparatiekosten.

Voorwaarden
A:  In het geval van een defect vragen wij u om 

altijd eerst Autotrust te bellen. Na ontvangst 

van een uniek autorisatienummer, kunt 

u de auto laten repareren. Reparatie zal 

dan plaatsvinden bij een door LeasePlan 

geselecteerde reparateur. Rijd nooit door  

met een defect! 

B:  Onderhoud uw auto goed en controleer 

regelmatig het niveau van de vloeistoffen 

van uw auto. Lees voor gebruik van de 

auto het bijbehorende instructieboekje 

en bestudeer de aandachtspunten en het 

onderhoudsschema. Als er een defect 

ontstaat doordat u de instructies uit het 

bedieningsboekje niet kent of niet uitvoert, 

kan het zijn dat u zelf (mede) schuld heeft 

aan het defect. Bewaar alle bewijzen van 

onderhoud en reparatie. Het is noodzakelijk 

dat u deze altijd kunt overleggen bij een 

claim.

C:  Wanneer kunt u geen aanspraak maken op 

garantie? Als u zelf (mede) schuldig bent aan 

het ontstaan van een defect, heeft u geen 

recht op reparatie onder de garantie. Dit kan 

bijvoorbeeld het geval zijn als er een defect 

is ontstaan door overbelasting, nalatigheid, 

onzorgvuldigheid of bedieningsfouten.

D:  Als er een defect ontstaat door onheil van 

buitenaf, heeft dat niet te maken met de 

kwaliteit van uw auto. In dat geval kunt u 

geen aanspraak maken op de garantie. U kunt 

daarbij denken aan defecten veroorzaakt door 

(water)schade, een aanrijding, schokken door 

drempels en kuilen in de weg of steenslag.  

  
In de meeste gevallen moet u de kosten eerst  

zelf voorschieten. Het is belangrijk dat u contact 

opneemt met Autotrust, voordat u opdracht 

geeft voor reparatie.

Waarop heeft u geen garantie? 

Garantie wordt niet gegeven op:

• de carrosserie

• het glas

• de banden

• de velgen

• onderhoudsdelen- en handelingen

• het interieur van de auto

•  bijkomende kosten zoals de kosten voor 

vervangend vervoer

•  kosten die ontstaan omdat de auto als  

taxi en/of lesauto wordt gebruikt

Hoelang duurt de garantie? 

U heeft de garantie voor de duur van zes 

maanden na aankoop. De garantie eindigt zes 

maanden na aankoop.

 

 
Vaak zijn veel van dit soort voorvallen gedekt 

door uw autoverzekering. Onderdelen die niet 

af-fabriek zijn gemonteerd of aanpassingen 

aan de auto vallen niet onder de garantie. 

Als een mankement verholpen kan worden 

door een onderhoudshandeling zoals 

schoonmaken, smeren, (af ) stellen, resetten 

of updaten van software, behoort dat tot het 

onderhoud. De kosten hiervoor vallen niet 

onder de Autotrust Garantie.

E:  Bij vermoedens van fraude of misbruik, mag 

de garantie door LeasePlan worden beëindigd. 

Het is belangrijk dat u zich houdt aan 

bovenstaande voorwaarden. 

F:  Het is belangrijk dat u zich houdt aan onze 

voorwaarden. Als u niet aan de voorwaarden 

hebt voldaan, vervalt uw recht op garantie.

Wat is een defect?
In het kader van deze garantie bedoelen we 

met een defect: Het tijdens de looptijd van de 

garantie plotseling en onverwacht falen van 

een onderdeel. Als een onderdeel normaal 

functioneert, zal deze niet worden vervangen of 

gerepareerd. Mocht er sprake zijn van (bij) geluid 

of veranderende eigenschappen, dan is dat in 

principe geen aanleiding voor reparatie.

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw LeasePlan Occasion! U heeft 
gekozen voor de zekerheid van de Autotrust garantie. Hieronder staat beschreven 
waar u garantie op heeft en wat te doen bij een defect, ook in het buitenland. 
Daarnaast leggen wij de voorwaarden uit en bij wie u terecht kunt bij vragen of 
opmerkingen. Wij wensen u veel veilige kilometers toe!


