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Content Car Lease – Aangenaam autorijden 
Aangenaam Autorijden, daar staat Content Car Lease voor. Om 
optimaal plezier te hebben van uw Content Car Lease auto is het 
van belang om onze instructiekaart  goed door te nemen. De 
instructiekaart  van uw leaseauto maakt deel uit van het 
leasecontract.  
 
Mocht u vragen hebben over deze instructie, het gebruik van 
uw auto of het leasecontract, dan kunt u tijdens kantooruren 
met ons bellen op nummer  040-2592807. 
Wij wensen u plezierige en veilige kilometers toe. 
 
 

Reparatie, Onderhoud en banden 
Het is belangrijk dat u uw auto op tijd aanbiedt voor onderhoud, 
reparatie en/of APK (Algemene Periodieke Keuring). Als 
leaserijder bent u hier zelf verantwoordelijk voor . U kunt 
hiervoor terecht bij de vestigingen van Content Autogroep. Wij 
bieden alle diensten onder één dak aan. U kunt met ieder 
automerk bij ons terecht voor onderhoud, reparatie, APK of 
banden. 
 
Voor onderhoud van uw leaseauto kunt u uiteraard ook naar de 
officiële merkdealer van het merk van uw keuze gaan. Het 
onderhoud aan uw leaseauto dient u te allen tijde te laten 
uitvoeren volgens de richtlijnen van de fabrikant. U mag 
onderhoud en reparatie aan uw leaseauto alleen bij een 
officiële dealer van het merk laten uitvoeren. Dit i.v.m. de 
garantie- en coulanceclaims tijdens de garantieperiode. 
Geef voor aanvang van onderhoud en reparatie aan dat u een 
leaseauto heeft van Content Car Lease. Tevens dient u bij iedere 
reparatie en onderhoudsbeurt het serviceboekje op de 
bestuurdersstoel klaar te leggen, zodat de monteur de 
onderhoudsbeurt hierin kan aftekenen. 
 
Als directe gebruiker van de leaseauto heeft u het beste zicht op 
de staat van de auto. Voorkom daarom onverwachte en 
vervelende verrassingen met uw auto door regelmatig zelf 
controle uit te voeren.  
 

Controleer regelmatig het peil van o.a.: 
 olie; 
 koelvloeistof; 
 remvloeistof; 
 de bandenspanning 

Reinig en/of was regelmatig uw auto. Zowel van binnen als van 
buiten. Door uw auto schoon te houden blijft de lak goed en 
heeft u schonere lucht als u rijdt. 

 
Heeft u een personenauto of een lichte bestelauto die rijdt op 
benzine, dan bent u wettelijk verplicht om na vier jaar, 
vervolgens na twee jaar en nadat de auto 8 jaar oud is, jaarlijks 
uw auto APK (Algemene Periodieke Keuring) te laten keuren. 
Rijdt u een auto op diesel of LPG, dan bent u wettelijk verplicht 
om na drie jaar en vervolgens elk jaar, uw auto APK te laten 
keuren. U ontvangt hierover bericht van ons. Desondanks bent 
u, als berijder, zelf verantwoordelijk voor het op tijd aanbieden 
van de auto voor de keuring bij de officiële merkdealer. 
 
Let op! Vanwege eventuele wachttijden bij de dealer is het 
belangrijk tijdig een afspraak te maken. In veel gevallen kunt u 
de APK combineren met een onderhoudsbeurt. 

Het is belangrijk dat u regelmatig de bandenspanning checkt. 
Wij kunnen ons voorstellen dat u dit liever aan een specialist 
overlaat.  Om die reden kunt u altijd terecht  bij alle vestigingen 
van Content Autogroep zonder afspraak om uw banden te laten 
inspecteren en als het nodig is worden ze vervangen. 

Naast de normale banden is het mogelijk om gebruik te maken 
van winterbanden. De laatste jaren is dit zeer veel in het nieuws 
aangezien een aantal EU-landen het gebruik verplicht stelt. In 
Nederland is het tot op heden nog niet verplicht. 

Indien winterbanden zijn opgenomen in uw leasecontract, dan 
adviseren wij u om vanaf november tot en met maart te rijden 
met winterbanden. Voor het laten monteren en omwisselen van 
de (winter)banden kunt u contact opnemen met de Content 
Autogroep via telefoonnummer  040 - 215 70 10 

Uiteraard kunt u ook naar een officiële merkdealer van het merk 
van uw keuze gaan. Neem hiervoor contact op met Content Car 
Lease op 040 - 259 28 19. 

Wilt u meer weten over de winterbandenregeling, neem 
hiervoor contact op met Content Car Lease op 040 – 25 92 819. 
 
 

Bekeuringen 
Bij een verkeersovertreding met een leaseauto ontvangt 
Content Car Lease de bekeuring van het Centraal Justitieel 
Incassobureau (CJIB) of van overige instanties. Content Car 
Lease zal de bekeuring voldoen en belast de administratiekosten 
hiervan samen met de kosten van de bekeuring door aan de 
contractant/werkgever. Een kopie van de bekeuring zal altijd bij 
deze factuur meegestuurd worde 
 

 
Verzekering 
Uw leaseauto heeft een WA- en Cascodekking met een, met uw 
werkgever afgesproken, eigen risico. Indien uw werkgever, met 
toestemming van Content Car Lease de leaseauto zelf heeft 
verzekerd, kunnen de voorwaarden afwijken. Privé 
aangeschafte accessoires vallen buiten de dekking van de 
verzekering.  
 

Brandstof 
Tank de juiste brandstof. Indien u de verkeerde brandstof heeft 
getankt, probeer dan niet te starten, maar neem direct contact 
op met Content Car Lease. 

Wanneer u een leasecontract heeft inclusief brandstofkosten, 
dan ontvangt u na aflevering van uw auto een brandstofpas van 
Multi Tank Card (MTC). Met deze card kunt u betalen bij tanken 
of bijvullen van olie. De kaart gebruikt u bij geautomatiseerde 
tankstations in Nederland. Heeft u een MTC/DKV-pas, dan kunt 
u daar ook in het buitenland mee tanken. 
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Let op: toets bij uw tankstops altijd de kilometerstand in bij het 
pinnen met de tankkaart. De kilometerstand geven wij door aan 
uw werkgever. Maakt u gebruik van vervangend vervoer, dan 
hoeft u geen kilometerstand in te vullen. 

Het kan gebeuren dat u op een andere manier voor een 
tankbeurt betaalt dan met deze MTC kaart. In dat geval 
declareert u de brandstofkosten binnen 3 maanden na de eerste 
tankbeurt online bij Multi Tank Card. Om de declaratie online in 
orde te maken, heeft u de volgende gegevens nodig: 

 uw pasnummer (19 cijfers) 
 het kenteken van uw leaseauto 
 uw pincode 
 uw originele brandstofbonnen 

 
Voor uw online declaratie gaat u naar de site van Multi Tank 
Card. Het is van belang uw originele brandstofbonnen goed te 
bewaren. Wettelijk bent u zelfs verplicht om brandstofbonnen 
voor een termijn van zeven jaar te bewaren! Bij een 
steekproefcontrole vragen wij u kopieën aan te leveren van de 
originele brandstofbonnen zodat wij deze kunnen vergelijken 
met de door u ingediende online declaraties. Een uit de 
steekproef resulterend afwijkend resultaat wordt 
teruggekoppeld aan de contractant en/of werkgever. 

  
 
(Ruit) schade en diefstal 
Wij van Content Car Lease zien graag dat u onbezorgd van uw 
leaseauto geniet. Maar mocht u binnen de fabrieksgarantie 
onverhoopt toch een keer stranden dan kunt u voor hulp bij 
pech contact opnemen met de Pech hulp instantie van uw 
automerk. Het telefoonnummer hiervan treft u in uw voertuig 
documenten. Mocht uw leaseauto buiten de fabrieksgarantie 
vallen, kunt u contact opnemen met Content Car Lease op 
telefoonnummer 040 – 25 92 819. Uw ongemak wordt tot een 
minimum beperkt en u bent zo snel mogelijk weer op de weg. 
 

Heeft u schade aan uw auto? Of is er misschien in uw auto 
ingebroken? Dat is altijd heel erg vervelend en het kan helaas 
een keer gebeuren. Indien u auto door een schade zodanig is 
beschadigd dat verder rijden onmogelijk is kunt u contact 
opnemen met het alarmnummer van de 
verzekeringsmaatschappij. Dit telefoonnummer staat vermeld 
op uw groene kaart. 

De aard van de service onderweg is afhankelijk van het 
probleem. Als reparatie binnen redelijke termijn niet mogelijk 
blijkt, zal gezorgd worden voor vervangend vervoer of worden 
overige maatregelen genomen om u weer mobiel te krijgen. De 
kosten van het vervangend vervoer zijn normaliter in het 
leasecontract opgenomen, maar bij contracten zonder 
onderhoud of eigen verzekering is dat niet het geval. In dat 
geval kan wel gebruik worden gemaakt van de dienstverlening, 
maar worden de kosten doorberekend. 

Om te voorkomen dat de verzekeringsmaatschappij de schade 
niet accepteert, is het belangrijk dat u: 

 binnen 24 uur een melding doet bij Content Car 
Lease; 

 het schadeaangifteformulier aan de voor- én 
achterzijde invult en ondertekent;  

 binnen 48 uur het ingevulde schadeaangifteformulier 
verstuurt naar Content Car Lease (óók als het niet uw 
schuld is of als er geen andere partij bij de schade 
betrokken is). 

 Bij ongevallen met letselschade, ernstige schade aan 
de auto of indien de tegenpartij niet bekend is 
(vandalisme, parkeerschade, diefstal) dient u altijd 
de politie in te schakelen. Dat kan via www.politie.nl 
of telefonisch op 0900-8844. Het verdient 
aanbeveling om een kopie van de aangifte bij het 
schadeformulier te voegen. 

 

Uw leaseauto is in regel all-risk verzekerd. Het eigen risico per 
schade is in het leasecontract bepaald. Wanneer een 
contractant zelf zorg draagt voor de verzekering kunnen andere 
voorwaarden en richtlijnen van toepassing zijn. 

Heeft u ruitschade als gevolg van steenslag, dan hoeft u dit niet 
bij de verzekeringsmaatschappij te melden. Wij raden u aan om 
zo snel mogelijk contact op te nemen met Carglass  via 
www.carglass.nl of het gratis service nummer 040 264 8000 
waarbij u wordt doorverbonden met de dichtstbijzijnde 
vestiging . Voor een snelle afhandeling door Carglass dient u de 
Groene Kaart te overleggen. 

Is uw voertuig beschadigd geraakt door een ander onbekend 
motorvoertuig? Wellicht komt u in aanmerking voor het 
Waarborgfonds. Hierbij is het belangrijk om de juiste richtlijnen 
te volgen. Om in aanmerking te komen voor het Waarborgfonds 
dient u binnen 48 uur aangifte te doen bij de politie. Tevens 
moet er minimaal 1 getuige zijn die kan verklaren dat het 
voertuig zonder schade werd geparkeerd en later met schade 
werd aangetroffen, zonder dat tussentijds met het voertuig 
werd gereden.  

Inlevering van de leaseauto 
Aan het einde van de leaseperiode wordt u verzocht de 
leaseauto schoon en in goede staat in te leveren. De 
beoordeling van de auto vindt plaats bij Content Autogroep. U 
maakt een inleveropdracht via www.contentcarlease.nl  of 
maak persoonlijk een afspraak.  

 

 

 


