
De Van Mossel Holiday Car is voor bestuurders die een keuze hebben gemaakt voor 
een elektrische auto en graag met een andere auto op vakantie willen. De regeling 
biedt de mogelijkheid de elektrische auto tijdelijk te wisselen voor een andere auto 
voor een periode van maximaal 30 dagen per jaar.

Hoe werkt het?
De regeling geeft u de flexibiliteit om het grootste deel van het jaar te profiteren van een de vaste 
(elektrische) auto en te wisselen van auto wanneer het u uitkomt.

Tarieven & categoriën
U reserveert maandelijks een bedrag binnen uw leasecontract. Dus stel; u reserveert voor 30 dagen per jaar 
een wagen van categorie klasse Opel Grandland, dan wordt er elke maand € 50 toegevoegd aan het 
leasetarief. U kunt dan gedurende uw leasecontract elk jaar 30 dagen van auto wisselen. Dat kan in één keer 
maar ook gespreid, met telkens een minimum opname van 5 dagen.

Wilt u gebruik maken van deze dienst, neem dan contact op met uw Account Manager.

Wissel van auto wanneer u dit uitkomt!

Holiday Car

Peugeot 308 SW Opel Insignia ST
Opel Grandland Peugeot 5008 7pl

15 dagen/jaar  € 25 € 35

30 dagen/jaar € 50  € 70

Tarieven

€ per maand, exclusief btw

Categorie



Keuze, tarieven en reserveren 

U heeft de keuze uit twee categorieën van voertuigen met 4 
verschillende tarieven per maand waarvan overzicht op 
voorgaande pagina. Bedragen zijn exclusief BTW, vermelde 
modellen zijn voorbeelden. Voorgestelde voertuigen kunnen 
hiervan afwijken in functie van de beschikbaarheid.

Maandelijks reserveert u een vast bedrag binnen uw 
leasecontract. Het tarief wordt bepaald aan de hand van de 
categorie van wagen en de periode van 15 of 30 dagen per 
jaar, die u zelf op voorhand bepaalt. U bent niet verplicht om 
uw voorafgaandelijke vastgelegde periode in één keer op te 
nemen, doch is er u steeds minimum 5 dagen per reservering. 

Reserveringen minimaal 1 maand voor aanvang van de 
wissel via de Shortlease & Rent Afdeling (shortlease 
@vanmossel.be).

Model, uitvoering en motorisatie op basis van 
beschikbaarheid. Onbeperkte kilometers. Allseasonbanden 
(ook geschikt voor wintersport) zijn inbegrepen.

Stalling leasewagen en transport 

De vaste leasewagen dient niet ingeleverd te worden tijdens 
de periode van gebruik van de Holiday Car. 

Transport van de Holiday Car naar en van een gewenst 
adres in België is inbegrepen. Bij het ophalen en 
terugbrengen van de wagen wordt er een tegensprekelijk 
schadeverslag opgemaakt.

Voorwaarden
Algemene voorwaarden van Van Mossel Autolease zijn van 
toepassing voor zover zij niet afwijken van de bijzondere 
voorwaarden van Holiday Car.

Het aantal niet opgenomen dagen van uw voorafgaandelijke 
vastgelegde periode kan niet worden overgedragen of 
vergoed.

Het voorzien van een trekhaak is niet mogelijk.

Deze dienst is enkel verkrijgbaar in combinatie met een Van 
Mossel Autolease leasecontract. De Holiday Car is 
vergelijkbaar met een vervangwagen, het betreft een tijdelijke 
wisseling binnen het leasecontract.

Holiday Car wordt u aangeboden in samenwerking met Van 
Mossel Shortlease & Rent.

Voorwaarden 
Holiday Car




