Voorwaarden Travelcard via Voorstad Auto Lease
Indien het brandstofbeheer in het leasecontract is opgenomen ontvangt u een brandstofpas via
Voorstad Auto Lease Travelcard. Bij deze pas ontvangt u een pincode. Deze moet strikt
gescheiden van de pas worden bewaard. Bij iedere tankbeurt toetst u uw pincode en de
kilometerstand van uw auto in.
Bij verlies of diefstal moet u onmiddellijk contact met ons opnemen. Voorstad Auto Lease is
nimmer aansprakelijk voor misbruik van uw verloren of gestolen pas.
Travelcard is een tankpas die bij vrijwel elk station wordt geaccepteerd. Hierdoor kan u
zoeken naar het goedkoopste of dichtstbijzijnde tankstation in de buurt.

Kosten Travelcard:
Eenmalige aanmaakkosten
*Travelcard: € 20,= per pas
Maandelijkse kosten:
*Nationale Travelcard € 6,= per kaart per maand
*Internationale Travelcard € 7,50 per kaart per maand

Betaling/ Zekerheden / Brandstofverrekening:
*Maandelijks wordt een voorschot automatisch geïncasseerd.
*1x per 3 maanden worden de werkelijk kosten verrekend met de geïncasseerde
voorschotten.
*Bij buitengewone stijging van het brandstofgebruik in een kortere periode heeft Voorstad
Auto Lease het recht om tussentijds extra incasso’s uit te voeren.
*Voorstad Auto Lease zal 3-maandelijks een specificatie ven het verbruik meesturen met de
verrekking van de werkelijke kosten
*Indien incasso meer dan 2 opeenvolgende maanden niet kan plaatsvinden wordt de
travelcard per direct geblokkeerd. Kosten voor het opnieuw aanmelden van deze pas zijn
voor rekening van de klant.
*De klant blijft altijd verantwoordelijk voor alle met de kaart gedane betalingen.
*Alle algemene voorwaarden van Travelcard zijn verder van toepassing op deze regeling.
Deze zijn te bekijken op www.travelcard.nl

Voor de aanvraag van een Voorstad Auto Lease travelcard verzoeken wij u dit formulier
getekend op te sturen naar Voorstad Auto Lease.

Aanvraag Voorstad Auto Lease Travelcard

Aanvraag Tank card voor: Naam klant:_________________________________________

Contact nummer__________________________Mantelovereenkomst_______________

Kenteken auto___________________________ Naam Berijder:_____________________

Aanvang tank card________________________Eind Datum tank card:_______________

Jaarkilometrage__________________________ Brandstof soort_____________________

Banknummer Voor incasso___________________________________________________

Klant gaat hiermee akkoord met de voorwaarden Travelcard via Voorstad Auto Lease,
de kosten van een Travelcard gedurende de aangeven looptijd, de eenmalige
aanmaakkosten en de maandelijkse voorschot incasso voor de brandstof.
Voor akkoord: Naam bedrijf:_________________________________________________

Datum:________________Naam tekeningsbevoegde persoon_______________________

Handtekening_____________________________________________________________

