
Innameprotocol 
Private Lease

Waar kunt u uw private leaseauto inleveren?
Na afloop van het private leasecontract kunt u uw auto inleveren bij een vestiging van Schadenet. Daar vindt  

een zogenaamde innameschouwing plaats, waarbij u samen met een medewerker van Schadenet in het 

innamerapport vastlegt in welke staat de auto verkeert. Om de innameschouwing mogelijk te maken is het van 

belang dat u de auto schoon aanbiedt. Als de auto niet schoon is, kan er geen bindend innamerapport  

worden opgesteld. 

Wat neemt u mee bij inlevering van de auto?
Denkt u bij het inleveren van uw auto alstublieft aan de volgende zaken: 

   Kentekencard/ Kentekenbewijs

   De groene kaart en het onderhoudsboekje

   Reservesleutels en eventueel de codekaart

   Alle meegeleaste accessoires

   Eventueel de laadkabel

Afmelding
Stuur het innamerapport dat u bij Schadenet ontvangt, als afmelding van de auto naar privatelease@wagenplan.nl. 

Schademeter
Bij WagenPlan in Almere wordt aan de hand van de schademeter beoordeeld of de in het innamerapport vermeldde  

schade valt onder normale gebruiksschade, of om schade waarop het eigen risico van toepassing is. De inname wordt 

uitgevoerd volgens het innameprotocol, zoals we bij het aangaan van de private leasecontract hebben opgenomen in de 

Aanvullende Voorwaarden.

De schademeter is een handig hulpmiddel om vast te stellen hoe groot de schade is en of deze onder gebruiksschade valt. 

Kleinere schades die onder gebruiksschade vallen, hoeft u niet te melden en neemt WagenPlan voor haar rekening.  

De schademeter maakt onderdeel uit van het welkomstpakket.

Postbus 60251, 1320 AH Almere

Telefoon (055) 579 8444, Fax (055) 579 2700

Schademeter
Damage rulers

Hulp nodig? Need Help?
(055) 579 84 44

Schademeter
Damage rulers

Maximale lengte kras
Maximun length scratch
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Gebruik deze linialen om:
•   de lengte van de kras op te meten;
•   de diameter van de deuk op te 

meten; 
•   de grootte van de schaafplek  

op te meten.

Kijk voor meer informatie op 
www.wagenplan.nl

Use the rulers to:
•  measure the length of the scratch;
•  measure the diameter of the dent;
•  measure the size of the scrape.

For more information, go to 
www.wagenplan.nl
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