
 

 

TARIEVENTABEL 
 
Overzichtstabel in toepassing van de Hoofdovereenkomst 
 

Omschrijving Kosten (excl. BTW) 

Administratiekost voor de overdracht van het Leasecontract naar niet-verbonden 
vennootschappen met toestemming van Alphabet Belgium € 250,00 

Annulatie bestelling € 300,00 

Toeslag indien geen domiciliëring 0,20% op de 
financiële lasten 

Maandelijkse nalatigheidsintrest 1,00% 

Minimale schadebeding ingeval van laattijdige betaling € 150,00 

Opschorting van het Leasecontract € 150,00 
Supplementaire stallingskosten per dag vanaf de 1e dag van de opschorting van het 
Leasecontract € 3,00 

Vergoeding voor de winstderving bij vervroegde beëindiging (per resterende maand van de 
duurtijd van het Leasecontract) € 40,00 

Opmaken afrekening voor voortijdige beëindiging op verzoek van de Huurder, binnen het 
jaar na een vorig gelijkaardig verzoek, voor dezelfde leasewagen € 100,00 

Transport bij einde Leasecontract vanop enige andere locatie dan de maatschappelijke 
zetel van Alphabet Belgium’s logistieke partner € 135,00 

Ontbreken van origineel inschrijvingsbewijs bij einde Leasecontract € 250,00 

Ontbreken van origineel gelijkvormigheidsattest bij einde Leasecontract € 250,00 

Ontbreken van bewijs van technische keuring bij einde Leasecontract € 100,00 

Ontbreken van origineel onderhoudsboekje bij einde Leasecontract € 100,00 

Ontbreken van gevarendriehoek bij einde Leasecontract € 25,00 

Ontbreken van verbandtrommel bij einde Leasecontract € 25,00 

Ontbreken van reservesleutel/tweede sleutelset bij einde Leasecontract € 200,00 

Ontbreken van uitrusting en/of opties bij einde Leasecontract Doorbelasting aan 
nieuwprijs 

Wijziging van de bijkomende dienstverlening op verzoek van de Huurder gedurende de 
duurtijd van het Leasecontract 

€ 25,00 per 
contract 

Administratiekost voor het ter beschikking stellen van een nieuwe brandstofkaart of 
codenummer € 50,00 
  
Management-informatie via internetapplicaties (bv. Fleet Agent) Gratis 

Opmaak van een “verklaring schadevrij rijden” Gratis 
    

Administratiekost inzake de aanvraag voor een duplicaat van het gelijkvormigheidsattest, 
het inschrijvingsbewijs, gedurende de Duurtijd van het Leasecontract (exclusief de 
eigenlijke kost van het document) 

€ 75,00 

Administratiekost voor het aanvragen van een nieuwe nummerplaat als gevolg van verlies 
of diefstal € 75,00 

Administratiekost voor het doorsturen van boetes, retributies, rappels, aanmaningen, e.d. 
..., gerekend per document € 15,00 

Administratiekost voor het verwerken van een brandstofdeclaratie met een directe 
uitbetaling aan de bestuurder (gerekend per ingediende declaratie) € 15,00 

Bandentransfer op verzoek van de huurder € 50,00 

Toeslag indien geen elektronische facturatie 0,30% op de 
financiële lasten 

 


