BANDEN
Principe
Banden regelmatig controleren op slijtage en tijdig wisselen is van groot belang.
Banden zijn namelijk de enige contactpunten van de wagen met de weg en dus erg
belangrijk voor de veiligheid en het rijgedrag van uw wagen. Indien uw leasecontract
de optie “banden” voorziet, zijn de kosten ten gevolge van een normale
slijtage van de banden ten laste van Westlease.

Procedure
Bij een versleten of lekke band neemt contact op te nemen met een door ons erkende
bandencentrale. De verschillende vestigingen vindt u op de websites van onze partners:
DONKERS

Q TEAM

AUTO 5

De door u gekozen bandencentrale dient eerst met Westlease contact op te nemen voor
akkoord.
Zomerbanden – Winterbanden – All season banden
Naast zomerbanden kunnen ook winterbanden worden toegevoegd aan het
leasecontract. Winterbanden bieden bij lage temperaturen (<7°C) meer grip en een
kortere remafstand dan zomerbanden.
Zomer- én winterbanden komen met een extra kost voor de bandenwissel en het
stockeren van de banden die niet gebruikt worden. Het is ook heel belangrijk de banden
op het juiste moment te wisselen. Winterbanden zijn bij warmere temperaturen niet
alleen minder efficiënt, ze slijten dan ook veel sneller.
All-season banden of vierseizoensbanden zijn een alternatief voor de
zomer/winterbanden. Deze banden zijn de laatste jaren zodanig geëvolueerd dat men er
in slaagt om de kwaliteiten van zomer- en winterbanden te combineren in één band. In
onze regio waar we de laatste jaren nog maar zeer uitzonderlijk met winterse
omstandigheden te maken hebben zal deze band heel het jaar door efficiënt en veilig zijn.
Door de bandenwissel te vermijden wordt deze kost vermeden en ook de logistieke
uitdaging die daar mee gepaard gaat vermeden. Op een grote vloot kan dit een belangrijke
impact hebben.
Wanneer een bestuurder veel kilometers aflegt en/of geregeld in gebieden komt waar wel
nog vaker winterse omstandigheden voorkomen blijft het wisselen tussen zomer- en
winterbanden aangewezen.

