
 

 
 

Procedure einde contract 
 

 
Naar aanleiding van uw vraag naar een ( tussentijdse of einde contract ) expertise van 
uw voertuig, stuur ik u hierbij graag de te volgen stappen. 
 
Een expertise kan enkel plaats hebben nadat een inspecteur u telefonisch contacteert 
om een afspraak vast te leggen en te bevestigen. 
 
Gelieve altijd eerst een mail te sturen naar carcheck@westlease.be met daarin de 
volgende gegevens : 

• Nummerplaat 

• Merk + Model 

• Het adres waar de expertise dient te gebeuren ( op kantoor of andere locatie of 
eventueel om sneller te gaan in een DEKRA Center 
https://www.dekra.be/nl/contact/#element19274400 )  

• Datum + uur (vork van 4 uur) wanneer u wenst dat de expertise dient te 
gebeuren, (bv donderdag 28/6 tussen 9u en 13u).  
OPGEPAST : uw afspraak wordt altijd samen met de inspecteur op voorhand 
bepaald. U wordt dus als FLEETMANAGER of BESTUURDER altijd eerst telefonisch 
gecontacteerd voor een afspraak.   

• Contactgegevens van de wagenparkbeheerder 
o Naam  
o E-mail 
o Telefoonnummer / GSM 
o Einde contract 
o Tussentijdse controle 

• Contactgegevens van de bestuurder 
o Naam  
o E-mail 
o Telefoonnummer / GSM 

 
Gelieve ons minimum 8 dagen voor de gewenste datum in te lichten per mail.  Zo kan de 
expertise zeker tijdig ingepland worden met de inspecteur.  
 
 
Algemene regel : 
De voertuigen moeten worden geschouwd in propere staat, steeds met beide sleutels 
(bij einde contract), inschrijvingsbewijs, originele gelijkvormigheidsattest en groene 
verzekeringskaart. 
 
  

mailto:carcheck@westlease.be
https://www.dekra.be/nl/contact/#element19274400


 

 
 
 
De kostprijs voor een expertise bedraagt 70€ + BTW, en is ten laste van de klant ( indien 
dit een EINDE contract is ). De kostprijs voor een tussentijdse expertise bedraagt 110€ + 
BTW, en is ten laste van de klant ( indien dit een bestuurderswissel is en dus geen EINDE 
contract ) 
 
Als het voertuig na de expertise naar Westlease moet gebracht worden, gelieve dit op 
voorhand aan Westlease te vermelden (wij sturen dan onze transporteur).  
 
Let wel : de transportkosten worden doorgerekend indien er geen nieuwe wagen in 
bestelling is (vervanging)  
 
Als het voertuig terug bij Westlease is toegekomen, zal de eindafrekening gemaakt 
worden voor eventuele schades.  Ook worden dan de meer en minder gereden 
kilometers verrekend. 
 
Vragen? Westlease helpt u graag verder: +32 (0)56 36 44 44. 
 
 


