
Berijdersinstructies Wassink Autolease 
 
 
Schade 
Indien u onverhoopt schade heeft aan uw auto dient u bij onderstaande gevallen als volgt te 
handelen: 
 
Meld iedere schade binnen 24 uur bij de afdeling Schadeservice van Wassink Autolease of direct 
op maandagmorgen bij schade in het weekend. Dat kan zowel telefonisch op 088-927 74 80 of 
per mail naar lease@wassinkautogroep.nl. 
 
Eenzijdige schade 
Dit zijn schades waarbij geen tegenpartij betrokken is (paal, hek, parkeerschade). Vul het 
schadeformulier aan de voorkant geheel in waarbij u uw gegevens invult in kolom A. Ook de 
achterzijde van het formulier dient u geheel in te vullen. Wanneer er een éénzijdige (parkeer-
)schade is en de tegenpartij is doorgereden dan altijd aangifte doen bij de politie. Zonder deze 
aangifte kunnen wij de schade niet claimen bij het waarborgfonds en dit kan leiden tot hogere 
kosten voor de klant. Het formulier graag binnen 5 werkdagen opsturen naar: 
 
Wassink Autolease B.V. 
t.a.v. afdeling Schadeservice 
Postbus 376 
7000 AJ Doetinchem 
 
Let op, altijd foto’s maken van de situatie en de beschadigde delen. Deze foto’s graag mailen 
naar lease@wassinkautogroep.nl. 
 
Wilt u de schade laten herstellen neem dan contact op met Wassink Autolease voor het maken 
van een afspraak.  
 
Schades met tegenpartij 
Vul het schadeformulier tezamen met de tegenpartij in op de locatie van de schade. Let hierbij 
goed op het invullen van de kruisjes bij schade-oorzaken en geef ook het totaal van het aantal 
kruisjes bij de eigen kolom en die van de tegenpartij in. Doe nooit toezeggingen en geef direct 
aan of er getuigen zijn en teken dan pas beiden het schadeformulier.  
 
Ieder van de betrokken partijen krijgt een deel van het schadeformulier. Vergeet niet de 
achterzijde van het formulier in te vullen. Het formulier graag binnen 5 werkdagen opsturen 
naar: 
 
Wassink Autolease B.V. 
t.a.v. afdeling Schadeservice 
Postbus 376 
7000 AJ Doetinchem 
 
Let op, altijd foto’s maken van de situatie, de beschadigde delen en ook foto’s van de auto van 
de tegenpartij. Deze foto’s graag mailen naar lease@wassinkautogroep.nl. 
 
Wilt u de schade laten herstellen neem dan contact op met Wassink Autolease voor het maken 
van een afspraak.  
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Onduidelijkheid 
Is het voor u niet duidelijk wat u moet doen neem dan contact op met Wassink Autolease. Dit 
kan op kantoortijden van 8.30 tot 17.00 uur. 
 
Pech onderweg 
Heeft u pech onderweg zorg dan dat uw auto zo veilig mogelijk geparkeerd staat, dat alle 
inzittende de auto verlaten hebben en zich in veiligheid gebracht hebben bijvoorbeeld achter de 
vangrail en dat iedereen een veiligheidshesje draagt.  
 
Vervolgens belt u een van onderstaande alarm nummers.  
Peugeot Assistance   
Nederland    0800-0231733  
Buitenland    +31-206545536 
 
Kia Internationale wegenhulp 
Nederland    0888-542542 
Buitenland    +31-888542542 
 
Ford Assistance  
Nederland  070-7703777 
Buitenland  +31-707703777 
 
Citroën Assistance  
Nederland 0800-0222244 
Buitenland +31-206545638 
 
DS Assistance   
Nederland   0800-24240707 
Buitenland   +31-80024240707 
 
Ruitschade 
Neem bij ruitschade direct contract op met een van onze dealer vestigingen voor het maken van 
een afspraak. Bij de meeste vestigingen kunt u voor het repareren van een steenslag-schade 
terecht zonder afspraak. Let op dat u schade aan uw ruit zo snel mogelijk laat maken, dit 
voorkomt scheuren van een ruit. De reparatie van een sterretje is voor u gratis en kost u geen 
eigen risico.  
 
Verduistering/diefstal 
Als uw auto gestolen is dan dient u dit direct telefonisch te melden op nummer 088-927 75 47 
Daarna vragen we u ook om aangifte te doen bij de politie. Het ingevulde schadeformulier 
inclusief een kopie van uw aangifte kunt u sturen naar: 
 
Wassink Autolease B.V. 
t.a.v. afdeling Schadeservice 
Postbus 376 
7000 AJ Doetinchem 
Als u vervolgens de diefstal ook bij ons meld gaan we kijken naar een oplossing 
 
 



Regelmatige controle 
U bent zelf verantwoordelijke voor het laten uitvoeren van onderhoudsbeurten en eventuele 
reparaties. Hierom raden wij u aan dit tijdig te laten uitvoeren. Daarnaast raden wij u aan om 
zelf periodiek het vloeistofpeil van o.a. olie en remmen en de bandenspanning te controleren. 
Weet u niet hoe dit moet dan kunt u altijd terecht bij een van onze dealervestigingen, we 
helpen u graag. 
 
Reparaties aan uw auto of onderhoud 
U kunt voor garantie, reparaties en of onderhoud zelf een afspraak maken een van onze 
dealervestigingen. Check onze website voor een actueel overzicht 
https://www.wassinkautogroep.nl/vestigingen. Afhankelijk van uw leasecontract heeft u direct 
recht op gratis vervangend vervoer of pas na 24uur.  
 
Kapotte Brandstofpas 
Heeft u van ons een brandstofpas en is deze kapot dan kunt u rechtstreeks op Travelcard.nl een 
nieuwe aanvragen. 
 
Overige vragen 
Voor al uw overige vragen kunt u altijd contact opnemen met Wassink Autolease op 
telefoonnummer 088-927 75 47. 

https://www.wassinkautogroep.nl/vestigingen

