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Trucks & Trailers



“wij brengen
bedrijven in
beweging”

Aan elk wagenpark hangt een prijskaartje. Maar waar 

draait het nu echt om? Juist, de kosten per kilometer. 

Wensink Lease & Services is dé specialist op het gebied 

van wagenparkbeheer. Of het nu gaat om leasing, 

onderhoudscontracten, verzekeringen of administratieve 

ondersteuning. Wij ondersteunen u met elk onderdeel 

van uw wagenpark. Wij kijken altijd hoe het nog beter 

kan, terwijl u onderweg bent. Want pas dan bent u écht 

zorgeloos onderweg.

Bij onze bedrijven doen meer dan alleen truckverkoop. 

We doen namelijk ook truckonderhoud, truckverhuur, 

trucklease, wagenparkbeheer en trailerverkoop, 

-verhuur en -lease. Bij ons kunt u terecht voor een 

totaalpakket.

Wensink Automotive, Wensink Lease & Services en 

Truck & Trailer werken samen om voor u de beste 

oplossingen te bieden op het gebied van trucks en 

trailers.

Kilometerkostprijs

Wij brengen bedrijven in beweging. We zetten nét de 

extra stap die het verschil maakt voor onze relaties. 

We monitoren uw voertuigen en materieel, om grip 

te houden op de kosten. Zo weet u zeker dat u uw 

wagenpark effectief inzet.

Wensink Lease & Services - zorgeloos onderweg

Betrokken mobiliteitspartner

Wensink Lease & Services ziet in elke situatie kansen. 

En die kansen gebruiken we. Samen met u.

We leveren alle merken, hebben verschillende werkplaatsen 

(Wensink en Truck & Trailer) en hebben een netwerk van 

preferred suppliers. Dit maakt ons tot een betrokken en 

betrouwbare mobiliteitspartner.

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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Wensink Lease & Services zorgt voor uw complete 

wagenpark. Naast auto’s en bestelwagens kunt u ook 

trucks en trailers bij ons leasen. Ideaal, want zo brengt 

u uw volledige wagenpark onder bij één partij. Heel 

overzichtelijk!

 

Voordelen van onze trucklease

• Geen papierwerk.

• Eén aanspreekpunt voor uw wagenpark.

•  Financiële zekerheid dankzij vaste, maandelijkse  

 kosten.

•  Inclusief WA- en cascoverzekering.

• Inclusief ongevallen- en inzittendenverzekering.

•  Eigen werkplaatsen met snelle service.

•  24 uur per dag hulp.

Zonder zorgen op de weg

Heeft u trucks in eigen beheer en wilt u overstappen 

naar lease? Dat kan met sale and lease back. We stellen 

een mobiliteitsplan op dat past bij uw situatie en nemen 

het wagenparkbeheer over. Het enige dat u hoeft te 

doen, is zonder zorgen op weg gaan. Want vanaf het 

moment dat u leaset, regelt Wensink alles voor u.

Truck of compleet wagenpark leasen

Wilt u een truck of trailer leasen? Of meer weten over 

het leasen van een compleet wagenpark? Neem gerust 

contact met ons, of uw vertrouwde contactpersoon 

binnen Wensink, op. We kijken graag wat we voor u 

kunnen betekenen.

Trucklease

“wij helpen
u verder”
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Financial Lease

Met deze zakelijke leasevorm schaft u een truck aan 

voor uw onderneming. De aankoopsom betalen wij. 

Maar u bent wél de economische eigenaar van de 

truck. Dit betekent dat u de truck niet in één keer 

betaalt, maar in maandtermijnen. Zo heeft u ruimte voor 

andere belangrijke investeringen in de groei van uw 

onderneming.

Wat betekent Financial Lease?

Via financial lease koopt u als ondernemer als het ware 

een truck op afbetaling. U kunt het vergelijken met het 

kopen van een huis; u sluit een hypotheek af en bent 

direct eigenaar van de woning. Het huis blijft onderpand 

van de bank. Dit geldt ook voor het aanschaffen van 

een truck via financial lease. U bent zelf economisch 

eigenaar en lost de lease binnen de vooraf besloten 

termijn af bij de bank. Zodra de leasetermijn is 

afgelopen, bent u volledig eigenaar en hoeft u de truck 

niet meer in te leveren. Het maandelijkse bedrag dat u 

betaalt, is dus een investering in uw eigen truck. 

Voordelen van Financial Lease

Het aanschaffen van een truck via financial lease ziet de 

Belastingdienst als een investering in uw onderneming. 

Daarom krijgt u allerlei fiscale voordelen, zoals 

afschrijving, investeringsaftrek en btw-teruggaaf. 

U heeft ook voordelen zoals onbeperkt kilometrage, 

behoud van schadevrije jaren, en de keuzevrijheid in 

bijvoorbeeld onderhoud en verzekering.

Behoud van vermogen binnen de onderneming.

 Bepaal zelf de looptijd van het contract en hoogte van 

de maandtermijn.

Aan het einde van het contract is de truck uw 

eigendom.

We hebben een ruime voorraad nieuwe en gebruikte 

trucks en occasions, die direct leverbaar zijn.

Operational lease

Omdat elke situatie anders is.... 

Zoekt u een manier om uw truck te financieren? De 

kans is groot dat u vooral kijkt naar de aanschafprijs. 

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?

Wij denken met u mee over de best passende 

leasevorm. U krijgt van ons persoonlijk 

mobiliteitsadvies. Tegen een vast bedrag per maand 

nemen we alles uit handen.

 Kies voor operational lease als u gemak en zekerheid 

wilt. U gebruikt de truck, maar wordt geen eigenaar. 

• Na de looptijd levert u de truck in en kunt u een  

 nieuwe uitzoeken.

• Geen zorgen over verzekering (regelen schade,  

 bonus-maluseffect), reparatie, onderhoud en  

 banden.

• Profiteer van schaalvoordeel bij inkoop in   

 Operational Lease.

•  Niet voor elke dienst een andere factuur. Een  

 telefoontje naar Wensink Lease & Services is  

 genoeg.

•  De investeringsruimte op uw balans blijft.

• Geen voorfinanciering van btw.

Misschien lijkt financial lease voordelig. Maar telt u 

daar de extra kosten bij op, dan komt operational lease 

vrijwel altijd als beste uit de bus.

Leasevormen
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“ga voor
zekerheid &

gemak”

In samenwerking met Truck & Trailer kunt u opleggers 

of trailers leasen. Zo financiert u uw oplegger of trailer 

met gemak en zekerheid. Lees hieronder meer over de 

twee leasevormen die u kunt kiezen.

Financial lease trailers en opleggers

Bij financial lease financiert u de oplegger of trailer via 

Wensink Lease & Services in samenwerking met Truck 

& Trailer. U betaalt een vast, laag maandbedrag en 

hoeft zich geen zorgen te maken over de aanschafprijs. 

Aan het eind van de contractperiode is de geleasede 

oplegger of aanhangwagen van u, en bent u de 

eigenaar. 

Operational lease trailers en opleggers

Bij deze leasevorm betaalt u een vast bedrag per 

maand. Wij regelen verder alles, bijvoorbeeld reparaties, 

onderhoud en verzekeringen. Dit scheelt u papierwerk, 

want u krijgt niet per dienst een andere factuur. 

Na afloop van het contract levert u de oplegger of 

aanhangwagen in bij Truck & Trailer. U kunt dan een 

andere trailer of oplegger uitzoeken als u dat wilt. 

Verhuur van trucks en trailers

Soms heeft u behoefte aan een snelle en tijdelijke 

oplossing, maar wilt u nergens aan vast zitten. In dat 

geval is huren een oplossing. Want wist u dat u ook 

opleggers en aanhangwagens bij ons kunt huren? Neem 

hiervoor gerust contact met ons op. We helpen u graag 

verder!

Trailers en opleggers leasen
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Rijdt u in een mooie leaseauto, dan wilt u verzekerd zijn 

van veiligheid en comfort. Vooral als u dagelijks veel 

kilometers aflegt. Wensink Lease & Services verzorgt 

het onderhoud van uw leaseauto, zodat u zonder zorgen 

op weg gaat. 

Onderhoud leaseauto

Wensink Lease & Services heeft werkplaatsen in heel 

Noordoost-Nederland. We zijn dus altijd dichtbij. Onze 

monteurs keuren uw auto op deskundige wijze en 

voeren in overleg reparaties uit. 

APK Keuring

U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd laten 

uitvoeren van onderhoudsbeurten en apk-keuringen.

• De eerste apk-keuring voor benzineauto’s is na  

 vier jaar. Daarna geldt 2-2-1-1-1.

• De eerste apk-keuring voor gas- of dieselauto’s  

 vindt na drie jaar plaats. Daarna is een jaarlijkse  

 keuring verplicht.uiteraard ook mogelijk.

Leaseauto controleren

Tussen de onderhoudsbeurten door kunt u zelf de 

conditie van uw auto bewaken. Controleer regelmatig 

het oliepeil, de koelvloeistof en bandenspanning. Houd 

daarnaast de profieldiepte van uw banden in de gaten.

Zijn bij uw leasecontract winterbanden inbegrepen? 

Dan kunt u gebruikmaken van onze bandenvoorraad. 

Wanneer de seizoenen wisselen, ontvangt u een bericht 

en vervangen onze monteurs uw banden.

Garantieplan (ROC light)

Gaat u voor maximale zekerheid en comfort? Dan kunt 

u het Garantieplan gebruiken. Hiermee heeft u optimale 

zekerheid, ook na afloop van de fabrieksgarantie.

Ons garantieplan (ROC light) bestaat uit onderhoud en 

verlening van de aandrijflijngarantie.

Reparatie en onderhoudscontract

Bij het Wensink reparatie en onderhoudscontract voeren 

we al het werk uit volgens de fabrieksvoorschriften. U 

betaalt een vast maandbedrag op basis van het aantal 

kilometers per jaar dat u denkt te rijden met het voertuig. 

Hierbij worden de kosten van reparatie en/of onderhoud 

volledig gedekt. 

Onderhoudsplan

“wij zorgen
voor jaren
plezier”
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Een eigen wagenpark

Uw wagenpark is uw eigendom en daar heeft u goede 

redenen voor. U wilt bijvoorbeeld flexibel zijn. En niet 

afhankelijk van een leasemaatschappij die zaken voor u 

bepaalt.  

Mogelijke problemen

Wagenparkbeheer is niet uw kernactiviteit. U heeft niet 

de tijd en systemen om dit op de meest efficiënte wijze 

uit te voeren. U mist bijvoorbeeld de expertise om de 

kosten van reparatie en onderhoud te beoordelen. En 

misschien mist u informatie waarmee u kunt sturen 

op kosten, zoals brandstofverbruik, schadelast en 

verkoopopbrengst.

Wagenparkbeheer uit handen geven

Wensink Lease & Services beheert met liefde voor het 

vak 14.000 voertuigen (personenauto’s, bedrijfswagens, 

trucks en trailers). We kunnen op dezelfde efficiënte 

manier ook voor uw wagenpark zorgen. 

Voordelen van wagenparkbeheer

U betaalt de werkelijke kosten en een vergoeding voor 

het beheer. Per saldo levert dit u minder zorgen, meer 

grip en lagere kosten op.

• U blijft eigenaar van het wagenpark

• U maakt gebruik van onze kennis en expertise

• Wij helpen u met het besparken van tijd en kosten

• Wij zorgen voor optimale inzet van uw vloot

• Wij zorgen voor inzage in de financiële risico’s

Administratie laten doen

Wensink Lease beoordeelt en betaalt alle facturen. 

We zorgen voor uw wagenpark op dezelfde manier 

waarop we ons eigen wagenpark beheren. Alle 

facturen worden door Wensink Lease gecontroleerd en 

betaald; van de houderschapsbelasting, bekeuringen 

en reparaties, tot onderhoud en banden. Als een auto 

wordt aangeboden voor reparatie of onderhoud, vraagt 

de garage eerst toestemming aan Wensink Lease 

om de werkzaamheden uit te voeren. Wij hebben de 

expertise en vakkennis om de kosten te beoordelen 

op onderdelenprijs, uurtarief, reparatietijd, garantie en 

coulance. Periodiek verrekenen wij de gefactureerde 

voorschotten naar de werkelijke kosten.  

Vaste contactpersonen

U betaalt de werkelijke kosten en een vergoeding voor 

het beheer. Per saldo levert dit u minder zorgen, meer 

grip en lagere kosten op.

 U blijft eigenaar van het wagenpark

 U maakt gebruik van onze kennis en expertise

 U bespaart tijd en kosten met onze hulp

 Uw voertuigen zetten we optimaal in

 U heeft inzage in de financiële risico’s

Advies over kostenbesparingen

Via een online dashboard ziet u de belangrijkste zaken 

van uw wagenpark. Zo kunt u sturen op kosten. U 

krijgt een excessenrapportage met afwijkingen op 

jaarkilometrage, brandstof, reparatie & onderhoud, 

bekeuringen, verbruik, schadelast en CO2. Met de 

servicerapportage informeren we u op tijd over APK 

datums en servicebeurten. De rapportage geeft u inzicht 

in de gevolgen van het rijgedrag van uw chauffeurs. 

Samen kunnen we hier invloed op uitoefenen, om zo de 

kosten te verlagen. In de financiële rapportage ziet u de 

trends en ontwikkelingen van de kosten per onderdeel.  

Welke kostenbesparingen zijn mogelijk?

We besparen op verschillende terreinen, omdat we de 

beheertaken overnemen. Zowel op de loonkosten als 

op de kosten voor brandstof, schadeherstel, reparatie, 

onderhoud & banden, restwaarde en advies op de 

autokeuze. Een belangrijke besparing zit in de indirecte 

kosten, want we ontzorgen u in het hele proces. Graag 

doen we een onderbouwd voorstel van kostenbesparing 

in uw situatie. Maak vrijblijvend een afspraak voor een 

kennismaking. U krijgt dan een eerste indicatie van de 

mogelijke besparingen.

Wagenparkbeheer

“wij
regelen uw

wagenpark, zo kunt u
zich concentreren
op de toekomst! 
What's next?
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Een goede verzekering voor uw truck of trailer 

geeft een fijn gevoel. Want u bent dan zorgeloos 

onderweg. Daarom kunt u bij ons uw truck of 

trailer voordelig verzekeren. We begrijpen dat 

u zich niet wilt bezighouden met het regelwerk. 

Daarom zijn wij de contactpersoon tussen u en uw 

verzekeringsmaatschappij. Zo heeft u zo min mogelijk 

administratief werk dat komt kijken bij een truck- of 

trailerverzekering. 

Extra voordelen

• Eén vast aanspreekpunt bij Wensink

• Snelle en persoonlijke service

• Scherpe, marktconforme verzekeringspremies

• Papierwerk is verleden tijd

• Lange aanschaf- of zelfs nieuwwaardedekking 

• Mogelijkheid om de boekwaarde te verzekeren 

• Schadeherstel bij elk schadeherstelbedrijf naar  

 keuze

• Extra zekerheid met een no-claimbeschermer

Truck- of trailer verzekering

meer weten?
bel 038-2055681

of kijk op
wensinklease.nl
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Zwolle 
Holsteinstraat 2 
8028 RT Zwolle 
088 - 1261 345

Zwolle   Winschoten
Holsteinstraat 2  Papierbaan 1
8028 RT Zwolle  9672 BG Winschoten
088 - 1261 345  0597 670 120

Lochem  Heijen
Kwinkweerd 15  De Grens 2
7241 CW Lochem 6598 DL Heijen 
0573 760 760  0485 551 414


