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“wij verlenen
Graag dat 
extra beetje

service”

Aan elke auto hangt een prijskaartje. Maar u weet: 

vooral de kosten per kilometer zijn belangrijk. Wensink 

Lease & Services geeft advies over de leasevorm die het 

beste bij uw situatie past. En kijkt, terwijl u onderweg 

bent, continu hoe het nog beter kan. Want pas dan bent 

u écht zorgeloos onderweg.

Kilometerkostprijs

Wensink Lease & Services brengt bedrijven in 

beweging. We doen meer dan alleen leaseauto’s 

leveren. Hoe bespaart u bijvoorbeeld op uw 

brandstofverbruik? En wat als iemand meer rijdt 

dan vooraf gedacht? Door uw voertuigen actief te 

monitoren, houden we grip op de kosten. En weet u 

zeker dat u uw wagenpark effectief inzet.

Kansen

In elke situatie zien we kansen. En die kansen benutten 

we. Samen met u. Het uitgangspunt daarbij is altijd 

zorgeloze mobiliteit.

Wensink Lease & Services is aangesloten bij de 

Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen 

(VNA)

Wensink Lease & Services - zorgeloos onderweg

Betrokken mobiliteitspartner

Als onderdeel van Wensink Automotive B.V. is Wensink 

Lease & Services een solide leasebedrijf. We leveren 

alle merken en beschikken over eigen werkplaatsen 

voor onderhoud en reparaties. Dit maakt ons tot 

een betrokken en betrouwbare mobiliteitspartner. 

Aangenaam! 

Kwaliteit:  We bieden de beste producten en  

  denken mee.

Aandacht:  We kijken altijd hoe u de kosten per  

  kilometer kunt verlagen. 

Netwerk: We zijn dichtbij, met eigen vestigingen in  

  heel Noord-, Oost- en Midden-Nederland.

Snelheid:  We spelen snel in op uw vragen vanuit  

  onze kleinschaligheid.
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Operational lease

Omdat elke situatie anders is... U zoekt een manier 

om uw auto te financieren. De kans is groot dat vooral 

de aanschafprijs een rol speelt. Maar heeft u ook 

nagedacht over verzekeringen en onderhoud? Kiest u 

voor operational lease, dan betaalt u een vast bedrag 

per maand. Verder heeft u nergens omkijken naar.  

Waarom operational lease?

Wensink Lease & Services denkt met u mee over de 

best passende leasevorm. Wij zorgen voor persoonlijk 

mobiliteitsadvies op maat. In eerste instantie lijkt 

financial lease vaak gunstig. Telt u daar de extra kosten 

bij op, dan komt operational lease bijna altijd als beste 

uit de bus. Tegen een vast bedrag per maand nemen 

we alles uit handen. Kies voor operational lease als u 

gemak en zekerheid wilt.

• U gebruikt de auto, maar wordt geen eigenaar.

• U levert na de looptijd de auto in en kunt een  

 nieuwe uitzoeken.

• U heeft geen zorgen over verzekeringen, reparatie,  

 onderhoud en banden.

• U profiteert van schaalvoordeel bij inkoop in  

 operational lease.

• U krijgt niet voor alle verschillende diensten een  

 aparte factuur. 

• U houdt investeringsruimte op uw balans.

• Voor al uw vragen kunt u terecht bij één vast  

 aanspreekpunt.

Private Lease voor particulieren

Kies voor zorgeloos rijden in een nieuwe auto met 

private lease. U betaalt één vast, laag maandbedrag. 

Daarvoor heeft u altijd een auto in topconditie, geen 

Leasevormen
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onverwachte kosten, en zekerheid met het Keurmerk 

Private Lease. Private lease via ons is inclusief:

• Afschrijving, rente en andere leasekosten.

• Motorrijtuigenbelasting en premie voor verzekering.

• Kosten van reparatie, onderhoud en pechhulp binnen  

 Europa.

• Kosten van vervangend vervoer (standaard na 24 uur).

Voordelen van private lease

Private lease bij Wensink Lease & Services is zorgeloos 

rijden in een splinternieuwe auto voor een vast en scherp 

bedrag per maand. Dit betekent een einde aan vervelende, 

onverwachte kosten voor bijvoorbeeld onderhoud en 

reparatie. Het enige wat u nog zelf hoeft te betalen, is 

brandstof, parkeerkosten en eventuele boetes. Daarnaast 

heeft u met private lease bij ons de zekerheid van het 

Keurmerk Private Lease. Klanten waarderen ons met een 

8,6!

• Minder gereden dit jaar? Wij betalen uw overgebleven  

 kilometers terug!

• U heeft één vast aanspreekpunt bij Wensink.

• Bij onderhoud en schade monteren we altijd originele  

 onderdelen op de auto.

• Belasting, onderhoud en verzekeringen regelen we   

 zonder papierwerk.

• U heeft de zekerheid van het Keurmerk Private Lease.

Shortlease

De ene keer geeft u gas, dan weer staat u op de rem. 

In het bedrijfsleven is geen dag hetzelfde. En dat heeft 

gevolgen voor uw wagenpark. Met shortlease creëert u 

een flexibele schil. Een uitkomst wanneer u een tijdelijke 

klus heeft, maar ook als het even wachten is op de 

definitieve leaseauto.

Werkwijze shortlease

Uit ervaring weten we dat het bij shortlease draait 

om kwaliteit, aandacht voor uw situatie, een sterk 

netwerk en snelheid. Die elementen ziet u terug in onze 

werkwijze:

  

• We stellen een plan op aan de hand van het  

 verwachte gebruik. 

• Binnen een dag staat de auto bij u voor de deur. 

• Blijkt dat u de auto niet meer nodig heeft? Dan  

 brengt u hem na twee maanden kosteloos terug.

• U beschikt over 3.000 vrije kilometers maand. 

• Leaset u de auto minimaal 30 dagen? Dan brengen  

 we de auto gratis naar u toe. En we halen hem ook  

 gratis weer op. 

• Bij een reparatie die langer dan 24 uur duurt, bieden  

 we vervangend vervoer. 

Bent u benieuwd naar de actuele tarieven en het 

aanbod shortlease auto’s? U vindt een compleet 

overzicht op onze website: www.wensinklease.nl.

 Van compact tot luxe

Bij Wensink Lease & Services heeft u de keuze uit 

allerlei merken en modellen, van compact tot zeer luxe. 

Omdat we eigen vestigingen met een grote voorraad 

voertuigen hebben, is de kans groot dat we direct de 

auto bieden die u in gedachten heeft. Welk exemplaar u 

ook kiest, het staat vast dat onze voertuigen jong zijn en 

weinig kilometers op de teller hebben.



Jonge gebruikte auto leasen

Een jonge, gebruikte auto leasen? Bij Wensink Lease & 

Services sluit u al een contract af vanaf twaalf maanden. 

U betaalt een vast bedrag. In ruil daarvoor regelen we 

alles voor u. Dat is pas zorgeloos rijden!

Wensink Lease & Services beschikt over een groot 

assortiment jonge occasions met weinig kilometers 

op de teller. Vanuit onze werkplaats kunnen we zelfs 

invulling geven aan specifieke wensen. Grote kans dus 

dat uw droomauto binnenkort voor u klaarstaat!

Een occasion leasen is een slimme keuze. Omdat u 

een vast bedrag per maand betaalt, komt u niet voor 

verrassingen te staan en zijn de totale kosten van de 

auto relatief laag. Daar heeft u op de lange termijn 

voordeel van. 

Inbegrepen bij occasion lease

• Afschrijving en rente. 

• Reparatie en onderhoud.

• WA- en cascoverzekering.

• Ongevallen- en inzittendenverzekering. 

• Houderschapsbelasting (wegenbelasting).

• Vervangend vervoer na 24 uur.

• 24 uur per dag hulp in heel Nederland.

• Gebruik van een brandstofpas. 

Grip op de totale kosten

We doen meer dan een auto voor de deur zetten. Zo 

geven we ook advies over brandstofbesparing en 

-gebruik. Want  

wat als blijkt dat de auto vaker op de parkeerplaats is 

dan op de weg? Door actief op uw situatie in te spelen, 

houden we grip op de kosten. En helpen we u bij een 

effectieve inzet van uw wagenpark.

Auto leasen of kopen

Twijfelt u tussen lease en koop? Het unieke voordeel 

van leasen, is dat u bent verzekerd van een auto in 

topconditie, én grip houdt op de kosten. Bovendien 

verzorgen wij alles op het gebied van reparaties, 

onderhoud, verzekeringen en belastingen. Het enige dat 

u doet, is genieten. Kan niet beter, toch? Neem voor 

meer informatie gerust contact met ons op. Met elkaar 

stellen we een leaseovereenkomst op, waarmee u zowel 

nu als in de toekomst de kosten laag houdt.

“voor
iedereen een

auto naar eigen
smaak”
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“zekerheid &
gemak met
een service

abonnement”

Onderhoud aan uw auto is noodzakelijk. Door uw 

auto volgens de voorschriften van de fabrikant te 

onderhouden, zorgt u ervoor dat uw auto langer 

meegaat en zijn waarde behoudt. Bij Wensink Lease 

& Services begrijpen we dat u zich zo min mogelijk 

wilt bezighouden met al het regelwerk dat hierbij komt 

kijken. We nemen dit dan ook graag uit handen met 

onze service- en onderhoudsabonnementen.

 

Voordelen serviceabonnementen

Zekerheid van een vast tarief voor onderhoud.

Scherpe prijs voor voorgeschreven fabrieksonderhoud 

(10 tot 15% korting).

Gebruik van originele Mercedes-Benz onderdelen.

Werkzaamheden worden gedaan door getrainde 

Mercedes-Benz technici.

Behoud van waarde van uw auto door goede service.

Wij bieden drie soorten serviceabonnementen aan: 

Pitstop-, Budget- en het Comfortabonnement.

Pitstop

Voor € 7,50 per maand bent u volledig ontzorgd als 

het gaat om kleine services voor uw Mercedes-Benz. 

Naast klein onderhoud profiteert u van 10% korting 

op Lifestyle Collection artikelen. U mag ook gratis één 

keer per maand op zaterdag uw auto wassen in één van 

onze wasstraten. 

 

• Jaarlijkse aircocontrole en reiniging.

• Jaarlijkse uitvoer van de APK.

• Jaarlijkse zomercheck en wintercheck.

• Corrigeren van bandenspanning tijdens zomer- en  

 wintercheck.

• Tussentijds vervangen van defecte gloeilampjes van 

• buitenverlichting (excl. Xenon/LED).

• 12x per jaar wassen: op zaterdag.

* Autowassen is helaas niet mogelijk op onze Kia, Citroën en DS vestigingen. 
Berijders van deze merken krijgen een maandelijkse korting op de 
abonnementen.

Reparatie en onderhoud
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Budget abonnement

Bij ons Budget-abonnement bent u voor een vast 

maandbedrag volledig ontzorgd wanneer het aankomt 

op onderhoudswerkzaamheden zoals de fabrikant dat 

voorschrijft, onderhoudsbeurten én een jaarlijkse APK. U 

hoeft, behalve de afspraak te plannen, niets meer te regelen 

rondom welke vorm van onderhoud dan ook: dat doen wij 

voor u! 

Comfort abonnement

Bij ons Comfort-abonnement bent u voor een vast 

maandbedrag volledig ontzorgd wanneer het aankomt 

op onderhoudswerkzaamheden zoals de fabrikant 

dat voorschrijft, onderhoudsbeurten en een jaarlijkse 

APK. Daarbij nemen we onder andere een zomer- en 

wintercheck en ander auto onderhoud voor onze rekening 

bij dit abonnement. Naast het onderhoud kunt u ook nog 

profiteren van 10% korting op de Mercedes-Benz Lifestyle 

Collection artikelen én mag u eens per maand uw auto 

wassen in één van onze wasstraten!

Voordelen serviceabonnementen

Onze serviceabonnementen bieden u veel voordelen.

Welke dat zijn, zetten we graag voor u op een rijtje. 

• We nemen papierwerk en administratie uit handen.

• U profiteert van één centraal aanspreekpunt.

• U bespaart aanzienlijk op onderhoudskosten.

• Onze onderhoudspakketten zijn onderling te 

combineren.

• U behoudt uw mobiliteitsservice / pechhulp  

vanuit Mercedes-Benz.

• Het pakket wordt samengesteld aan de hand van uw 

wensen: altijd een pakket dat bij u past.

Reparatie- en onderhoudsplan

Naast onze serviceabonnementen kunt u ook kiezen voor 

een uitgebreidere variant. Het reparatie- en onderhoudsplan 

bestaat voor elke Mercedes-Benz personenwagen of 

bedrijfswagen die u nieuw aanschaft bij Wensink. Voor een 

vast bedrag per maand hoeft u zich nooit meer zorgen te 

maken over het onderhoud van de wagen. U bent gedekt 

tegen alle onderhouds- en reparatiewerkzaamheden als 

gevolg van het normale en zorgvuldige gebruik van uw 

auto. Hierbij kiest u voor financiële zekerheid voor een vast 

bedrag per maand.

“wij zorgen
voor jaren
plezier”
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Jaarlijkse APK inclusief roetmeting

Onderhoud volgens
fabrieksvoorschriften, inclusief de 
nodige werkzaamheden

Pechhulpservice in heel Europa

Jaarlijkse aircocheck en aircoreiniging

Jaarlijkse all-in zomer- en wintercheck

Vloeistoffen bijvullen (motorolie en  
ruitensproeiervloeistof)

Bandenspanning controleren en  
corrigeren

Maandelijks autowassen (op zaterdag)

Vervangen van kapotte gloeilampen van 
buitenverlichting (xenon en LED niet
 inbegrepen)

10% korting op specifieke collectie 
 artikelen

Pitstop
abonnement

Ja

Ja

Ja

2 x per jaar bij
zomer- en  

wintercheck

2 x per jaar bij
zomer- en  

wintercheck

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

2 x per jaar bij
zomer- en  

wintercheck

2 x per jaar bij
zomer- en  

wintercheck

Ja

Ja

Ja

Budget
abonnement

Comfort
abonnement



Een goede autoverzekering voor uw auto geeft wel zo’n 

fijn gevoel. Want dan bent u écht zorgeloos onderweg. 

Daarom kunt u via ons uw auto voordelig verzekeren. 

Bij Wensink Lease & Services begrijpen we dat u zich 

zo min mogelijk wilt bezighouden met al het regelwerk 

en de administratie die bij verzekeringen komen kijken. 

Wij werken daarom als contactpersoon tussen u en uw 

verzekeringsmaatschappij. Zo heeft u er zo min mogelijk 

last van.

Wanneer u een verzekering afsluit bij ons, krijgt u één 

vast aanspreekpunt binnen onze organisatie. Dit doen 

wij omdat we u graag een snelle en persoonlijke service 

geven. Ook verzorgen wij al uw papierwerk, wat u een 

hoop tijd en moeite bespaart. Dit zijn de voordelen van 

een autoverzekering via ons:

Voordelen verzekeren via Wensink Lease & 

Services

• Eén vast aanspreekpunt bij Wensink Lease &  

 Services

• Snelle en persoonlijke service

• Scherpe, marktconforme verzekeringspremies

• Papierwerk is verleden tijd

• Schadeherstel bij Wensink of een ander   

 schadeherstelbedrijf naar keuze

Onze uitgebreide dekking omvat onder andere:

• Aanschafwaardegarantie voor auto’s tot 6   

 jaar oud

• Unieke nieuwwaardegarantie

• Gratis sleuteldekking, brandstofdekking en   

 accessoiredekking tot € 2.500,- 

• Bonus-malus garantiedekking

• Geen eigen risico

• 2e auto regeling (ook voor inwonende   

 kinderen tot 24 jaar)

• Tot 10% prijsstijging  gratis meeverzekerd

• Gratis vervangend vervoer tijdens reparaties

• 24/7 pechhulp, ook in het buitenland

• Lange aanschaf- of zelfs nieuwwaardedekking

• Extra zekerheid met een no-claimbeschermer

Autoverzekering kiezen

Als u een autoverzekering afsluit, komt u verschillende 

dekkingen tegen. De WA-dekking is wettelijk verplicht. 

Daarnaast hebt u keuze uit twee aanvullende dekkingen: 

beperkt casco en volledig casco (all risk).  

WA-dekking

Een WA-dekking (Wettelijke Aansprakelijkheid) is 

wettelijk verplicht voor autobezitters in Nederland. De 

WA-verzekering dekt schade die uw auto veroorzaakt 

aan anderen en hun bezittingen. Als iemand anders in 

uw auto rijdt, wordt de schade ook vergoed.

WA + beperkt casco

Schade aan uw eigen auto is ook (deels) te verzekeren. 

WA + beperkt casco dekt schades aan anderen én aan 

uw eigen auto als gevolg van diefstal, brand, ruitbreuk, 

storm, hagel en botsing met dieren. Schade aan uw 

auto door uw eigen schuld valt niet onder deze dekking. 

WA + casco (all risk)

Deze verzekering bevat de onderdelen WA + volledig 

casco, ook wel all risk genoemd. All risk vergoedt 

schade bij anderen die u hebt veroorzaakt. En ook 

schade aan uw eigen auto wordt gedekt, zelfs als 

het uw eigen schuld is. Het maakt dus niet uit wie 

aansprakelijk is.

Aanvullende dekking

Bent u op zoek naar nog meer zekerheid voor uw auto? 

Dan kunt u een aanvullende dekking nemen.  

De aanvullende dekkingen vindt u op de volgende pagina.

Verzekeringen

“voel je veilig
in een Wensink

lease auto”
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Schadeverzekering inzittenden

Met de inzittendenverzekering krijgt u als bestuurder en 

eventuele andere medepassagiers na een ongeluk een 

vergoeding voor letselschade of schade aan bagage en 

kleding. Deze dekking geldt ook als uzelf of uw inwonende 

gezinsleden in een andere auto zitten.

Bonus-malus garantiedekking

Elk jaar dat u niet claimt of geen schade rijdt, krijgt u meer 

korting op de premie. De bonus-malus garantiedekking zorgt 

er voor dat u uw opgebouwde korting houdt. Ook als u een 

schade claimt. 

Rechtsbijstand

Met de dekking rechtsbijstand krijgen u en uw gezinsleden 

juridische hulp als er problemen ontstaan in het verkeer. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan letselschade of verlies van 

inkomen na een ongeluk.

Wilt u meer informatie of advies over een autoverzekering? 

Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder. 

Heeft u interesse in een offerte op maat? Dat regelen wij 

binnen een werkdag.

meer weten?
bel 038-7000850

of kijk op
wensinklease.nl
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