
Aanvraagformulier
MINI Cabrio (F57) Cooper 1.5i 136pk/cv 2p Cabriolet

Specificaties
Soort voertuig

Brandstof

Versnellingen

Aantal deuren

CO2-emissie (gr/km)

Verbruik/100 km

Aantal kW

Aantal inzittenden

Personenwagen

Benzine

6

2

123 (1)

5,70 l

100

4

Standaarduitrusting met o.a. (inbegrepen in het leasetarief)

Opties (inbegrepen in het leasetarief)

Tarieven (maandelijks)

- Big Business Pack met o.a. Metaalkleur,  
  Automatische 2-zone airconditioning,  
  Cruise Control, Connected Drive Services,  
  Navigatiesysteem, Radio MINI Visual Boost 

Touch, Fluwelen tapijten

 Mobiliteit zonder zorgen Vast maandbedrag Nieuwe en betrouwbare wagenGeen onverwachte kosten

Deze wagen bestellen

Aanbod geldig voor alle medewerkers van de klanten van Alphabet. 
De afbeeldingen en de standaarduitrusting zijn niet contractueel 
bindend. Extra opties en accessoires zijn niet mogelijk. Deze 
configuratie kan niet gewijzigd worden.

Stap 1 | U bezorgt het ingevulde aanvraagformulier aan Alphabet  
                Belgium Long Term Rental NV.

Stap 2 | Alphabet Belgium bezorgt u per mail een bijkomende  
                vragenlijst met het verzoek dit ingevulde formulier en    
                de extra documenten te uploaden in een beveiligde  
                zone. Het wachtwoord voor deze beveiligde zone wordt u  
                via een afzonderlijk mailbericht bezorgd.

Stap 3 l Bij ontvangst van deze gegevens wordt uw aanvraag  
                behandeld. Aanvragen zijn steeds onder voorbehoud van  
                acceptatie door Alphabet Belgium Long Term Rental NV.

Stap 4 | Bij een positief advies wordt de overeenkomst opgemaakt  
                en u toegestuurd.

Stap 5 | Retour getekende overeenkomst.

Stap 6 | 14 dagen bedenktijd vanaf ondertekening overeenkomst.

Stap 7 | De wagen wordt besteld bij de merkverdeler.

Stap 8 | Aflevering wagen, aanvang lease en start facturatie.
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- Automatische regen- en lichtsensor
- Binnenbekleding stof Firework
- Bluetooth, Audio Streaming en USB-aan   
  sluiting
- Centrale deurvergrendeling met crash- 
  sensor
- Elektrisch bediende ruiten
- Elektrisch bediende en verwarmde buiten     
  spiegels in koetswerkkleur
- Hill Start Assist
- Keyless Go

- Multifunctioneel lederen stuur
- Park Distance Control achteraan
- Witte pinklichten
- 15” lichtmetalen velgen Heli Spoke, zilver

(1) onder voorbehoud

Gelieve het onderstaande formulier ingevuld en ondertekend te 
versturen, samen met een kopij van de identiteitskaarten van alle 
betrokkenen, via mail naar mypersonallease@alphabet.be of per 
post naar Alphabet Belgium Long Term Rental NV, t.a.v. My Personal 
Lease Team, Ingberthoeveweg 6, 2630 Aartselaar. Het Alphabet My 
Personal Lease Team zal u vervolgens een bijkomende vragenlijst met 
betrekking tot onder andere uw inkomen bezorgen en vragen om dit 
ingevuld document samen met de vereiste extra documenten, vermeld 
onderaan het aanvraagformulier, te uploaden in een beveiligde zone.

Inclusief
 √ BTW
 √ Verzekeringen (incl. burgerlijke aansprakelijkheid, cascovoor-  

 waarden, Rechtsbijstand en bestuurdersverzekering)
 √ Pechbijstand Alphabet Assistance (binnen- en buitenland)
 √ Reparatie, onderhoud en banden (winterbanden optioneel)

 √ Verkeersbelasting, BIV (Belasting op de inverkeerstelling
 √ Vervangwagen na 24 uur

Exclusief
• Brandstof en boetes
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Uw lease

Buitenkleur / Interieur

Interieur

Buitenkleur

Voorkeur merkverdeler

Naam

Adres

Nog vragen?
Neem contact op met het Alphabet 
My Personal Lease Team op 
+32 (0)3/459 58 70. 
Wij helpen u graag verder.

Leeftijd hoofdbestuurder < 30 Jaarkilometrage

Looptijd 10.000 km 15.000 km 20.000 km 25.000 km 30.000 km 35.000 km 40.000 km

36 maanden*         € 509,-         € 529,-         € 549,-         € 569,-         € 594,-         € 619,-         € 644,-

48 maanden*         € 499,-         € 519,-         € 539,-         € 559,-         € 584,-         € 609,-         € 634,-

60 maanden*         € 489,-         € 509,-         € 529,-         € 549,-         € 574,- - -

Facturatie

Ik wens mijn facturen elektronisch (via e-mail) te
ontvangen en geniet zo van € 2,5 korting op het  
maandelijkse leasetarief.

          Ik kies voor betaling via bankdomiciliëring en geniet  
           zo van € 2,5 korting op het maandelijkse leasetarief.

Extra informatie

•  Bedrag eigen risico bij niet-verhaalbare schade (vrijgesteld van BTW) : € 608,45  

•  8,32 Eurocent/km (36 maanden) - 8,38 Eurocent/km (48 maanden) - 8,08 Eurocent/km (60 maanden) (incl. BTW):  
    Prijs meer of minder gereden kilometers bij einde contract (verschil tussen contractueel en werkelijk jaarkilometrage)

Het prijsverschil is enkel te wijten aan een verschil in de verzekeringspremie.
*Alle prijzen zijn per maand en inclusief BTW

Leeftijd hoofdbestuurder ≥ 30 Jaarkilometrage

Looptijd 10.000 km 15.000 km 20.000 km 25.000 km 30.000 km 35.000 km 40.000 km

36 maanden*         € 499,-         € 519,-         € 539,-         € 559,-         € 584,-         € 609,-         € 634,-

48 maanden*         € 489,-         € 509,-         € 529,-         € 549,-         € 574,-         € 599,-         € 624,-

60 maanden*         € 479,-         € 499,-         € 519,-         € 539,-         € 564,- - -

Meerprijs trekhaak / maand

Looptijd Alle jaarkilometrages

36 maanden* Niet mogelijk

48 maanden* Niet mogelijk

60 maanden* Niet mogelijk

Geen trekhaak Niet mogelijk

Meerprijs winterbanden / maand

Looptijd Alle jaarkilometrages

36 maanden*         € 30,-

48 maanden*         € 25,-

60 maanden*         € 20,-

Geen winterbanden       € 0,-
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2) Gegevens partner (Verplicht in te vullen indien getrouwd of wettelijk samenwonend, ook indien de partner niet de 
hoofdbestuurder is)

Naam

Voornaam

Geboortedatum

Geslacht*

Uw gegevens

Naam

Voornaam

Straat + nr.

Postcode 
+ plaats

Telefoonnummer

Geboortedatum

Werkgever

E-mailadres

Geslacht*

Taalcode

IBAN-rekeningnr.

1) Gegevens aanvrager/werknemer

Gsm-nummer*

Je persoonlijke gegevens in je 
dossier wijzigen?  
Stuur een mail naar  
mypersonallease@alphabet.be.

* Optioneel

* Optioneel

3) Wie is de hoofdbestuurder? (min. 22 jaar en 3 jaar rijbewijs)

Aanvrager/werknemer

Partner wettelijk samenwonend of gehuwd

Partner feitelijk samenwonend

Inwonend gezinslid



4) Gegevens hoofdbestuurder (verplicht in te vullen indien afwijkend van aanvrager/werknemer en partner, waarmee 
gehuwd of wettelijk samenwonend)

Naam

* Optioneel

Voornaam

Geslacht*

Geboortedatum
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Ik verklaar alle gegevens naar waarheid te hebben verstrekt.

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Alphabet Belgium Long Term 
Rental NV en deze integraal te aanvaarden.

Mijn instemming met marketingcommunicatie (in te vullen door aanvrager/werknemer)

Ik wens informatie van Alphabet Belgium Long Term Rental nv te ontvangen via e-mail, post, telefonisch/
messengerdiensten.
 
Voorkeur contactkanaal

 
Door bovenstaande aan te vinken, aanvaard ik dat Alphabet Belgium Long Term Rental nv, Ingberthoeveweg 6, 2630 
Aartselaar, evenals mijn contractpartners en werkplaatsen (bijvoorbeeld mijn favoriete partnerdealer) de gegevens 
die ik verstrekt heb, verwerken en gebruiken voor product- en service-informatie, alsook voor marktonderzoek en dat 
ze mijn gegevens onderling mogen uitwisselen voor deze doeleinden.
 
Ik kan de aan Alphabet Belgium Long Term Rental nv verleende toestemming op elk moment herroepen. 
Die herroeping moet telefonisch of elektronisch worden meegedeeld aan het My Personal Lease team of 
aan de verantwoordelijke voor gegevensbescherming (contact.privacy@alphabet.be). Via de opgegeven 
communicatiekanalen kan ik bovendien informatie vragen over mijn gegevens die bij Alphabet Belgium Long term 
Rental nv zijn opgeslagen en mijn persoonsgegevens laten verbeteren, verwijderen of blokkeren. 
 
Meer details over de verwerking van mijn persoonsgegevens door Alphabet Belgium Long Term Rental nv zijn 
beschikbaar in de privacyverklaring van Alphabet onder https://www.alphabet.com/nl-be/privacy-statement. 

   E-mail           Post            Telefonisch/messengerdienst

Handtekening

http://www.flexmail.eu/dyn/tpl_attributes/user_documents/user_32356_documents/B2E/Algemene_voorwaarden_finaal_-_NL.pdf?utm_source=Flexmail&utm_medium=Infopage&utm_campaign=Webweergave&utm_content=%3Cspan+style%3D%22color%3A%23ffffff%3B%22%3EButton%3C%2Fspan%3E
https://www.alphabet.com/nl-be/privacy-statement
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Handtekening aanvrager/werknemer 
(voorafgegaan door ‘Gelezen en goedgekeurd’)

Datum:          /         /

Handtekening partner (indien van toepassing) 
(voorafgegaan door ‘Gelezen en goedgekeurd’)

Datum:          /         /

Datum:          /         /

Handtekening hoofdbestuurder 
(voorafgegaan door ‘Gelezen en goedgekeurd’)

Alphabet Belgium Long Term Rental NV (Alphabet Belgium)
Ingberthoeveweg 6 - 2630 Aartselaar
Ondernemingsnummer 0438.973.597
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

 1. Kopie identiteitskaart aanvrager, haar/zijn partner* en hoofdbestuurder (enkel de voorkant van de identiteitskaart volstaat,  
     kaartnummer onleesbaar maken aub)

2. Kopie rijbewijs hoofdbestuurder

3. Kopie van de laatste twee loonstroken van de aanvrager en haar/zijn partner*

4. Een bankafschrift met de meest recente loonstorting van de aanvrager en haar/zijn partner*

5. Een bankafschrift met de meeste recente afschrijving van de woonlasten (huur of hypotheek)

6. Kopie van het aanslagbiljet in de personenbelasting van het meest recente aanslagjaar van de aanvrager

7. Indien sprake van andere inkomsten per maand, gelieve hiervan bewijs toe te voegen

8. Historiek van alle schadegevallen van de hoofdbestuurder (op te vragen bij verzekeringsmaatschappij en minimum over de 
laatste 3 jaar) 
 
* Van toepassing indien u getrouwd of wettelijk samenwonend bent (verplicht) of als uw partner het contract wenst mee te tekenen.

Overzicht documenten te uploaden in de beveiligde zone na ontvangst van het door Alphabet Belgium bezorgde wachtwoord
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