MET UW LEASEWAGEN NAAR HET BUITENLAND
Principe
Met uw leasewagen op reis gaan vraagt enige voorbereiding. U moet er in de eerste
plaats voor zorgen dat uw voertuig in een goede conditie verkeert, maar u moet zich
ook informeren over de regels in verband met de wegcode van de landen die u
doorkruist. Met onderstaande tips vertrekt u zonder zorgen op vakantie met uw
Westlease wagen.

Algemene reistips
Controleer de algemene staat van het voertuig (vooral banden, lichten en
remmen)
Controleer alle vloeistofpeilen (olie, ruitensproeiers, AdBlue, enz…)
Neem de reservesleutel van de auto mee en bewaar hem buiten de auto
Neem het verzekeringsdocument zeker mee en controleer de geldigheid
(tot wanneer en in welke landen geldig)
Rust voldoende vóór vertrek, maar ook onderweg
Vergeet niet voldoende drank (en eten) voor onderweg in te pakken
Zorg ervoor dat u een gevarendriehoek, een veiligheidsvest en een EHBOset heeft, die in sommige landen verplicht zijn
Neem de details van de reis- en bijstandsverzekering mee (oproepnummer
opgeslagen in gsm)
Controleer de car policy voor uw bedrijfswagen op eventuele beperkende
voorschriften en voorwaarden bij gebruik in het buitenland
Neem contant geld mee voor onderweg, maar ook een creditcard voor
grote uitgaven

Neem kennis van de wetgeving in het buitenland
Wegcode
Informeer u voldoende over de geldende verkeersregels in de landen die u
doorkruist. Ook in onze buurlanden gelden vaak andere regels dan bij ons.
Voorrang van rechts geldt bijvoorbeeld ook niet overal in Europa.
Snelheidslimieten zijn heus niet overal dezelfde en applicaties zoals Waze en
Coyote zijn niet overal toegelaten. Een blauwe zone is niet altijd een blauwe zone,
kinderzitjes zijn in veel Europese landen verplicht, enz…
Conclusie: informeer u goed om goed voorbereid op weg te kunnen gaan!

Tol, vignetten en ecolabels
In verschillende landen moet men tol betalen of een vignette aankopen om op de
autosnelweg te rijden. Ook meer en meer steden voeren een ecovignet of lage
emissiezone in voor wie door het stadscentrum wil rijden. Informeer dus op
voorhand wat nodig is in de landen en steden die u wil bezoeken of doorkruisen.
Winterbanden - Sneeuwkettingen
Wanneer u op sneeuwvakantie vertrekt of gewoon gaat reizen tijdens de
wintermaanden kijkt u best ook na of uw wagen moet voorzien zijn van
winterbanden of sneeuwkettingen. In vele landen of berggebieden is dit verplicht
tijdens de wintermaanden of bij winterse weersomstandigheden. Moet u
bergpassen over dan kan u best informeren waar u de actuele situatie kan
nakijken. Bij zware winterse weersomstandigheden kunnen deze bergpassen
worden afgesloten en de situatie in de bergen kan soms snel veranderen.
Via onderstaande link vindt u al heel wat info over geldende regels op de Europese
wegen: https://www.vab.be/nl/info-en-diensten/wegeninfo/europa

Reizen buiten de Schengenzone
Wilt u met een voertuig naar een land buiten de Schengenzone met uw
leasingwagen dan heeft u in vele gevallen een gelegaliseerde toelating nodig van
de leasingmaatschappij. De procedure om zo’n toelating correct af te handelen
was tot voor kort bijzonder tijdrovend.
Renta Drive app
Op www.rentadrive.org kunt u zelf na registratie een modelformulier invullen
waarin onder andere uw naam en adres worden gevraagd, maar ook uw
nummerplaat, de duur van uw rit en het land waarvoor u de toelating wenst
enzovoort.” Dit formulier wordt vervolgens digitaal doorgestuurd naar de
leasemaatschappij, die juridisch gezien eigenaar is van de wagen. Zij controleert
de nummerplaat en het chassisnummer en vraagt indien nodig correcties aan de
aanvrager. Vervolgens krijgt het document de digitale handtekening van een
verantwoordelijke van de leasemaatschappij, die bevestigt eigenaar te zijn van het
voertuig. Die handtekening wordt daarna gelegaliseerd door de Kamer van
Koophandel, zij het pas na betaling van € 90.

Nadien komt de aanvraag in de legalisatie-applicatie terecht, een samenwerking
tussen onder andere de Kamer van Koophandel en het Federaal Ministerie van
Buitenlandse Zaken. Na legalisatie wordt het unieke DRIVE CERTIFICATE digitaal
doorgestuurd naar de persoon die de aanvraag deed en kan de chauffeur het
voorleggen bij controle aan de grens.
Meer info kan u vinden op www.rentadrive.org, +32 (0)2 669 69 75,
contact@rentadrive.be

