
Berijdersinformatie  

Algemeen  

• In dit overzicht vindt u enige richtlijnen met betrekking tot uw lease-auto en hoe u in 

bepaalde gevallen het beste kunt handelen. De exacte regelingen zijn echter vastgelegd in het 

leasecontract, de eventuele verzekeringspolis en het instructieboekje van uw auto.  
 

Verlies kentekenbewijs 

• Bij verlies of zoek raken van een (deel van een) kentekenbewijs dient u dit direct aan MAN 

Financial Services te melden. De kosten voor het bestellen van een nieuw kentekenbewijs zijn 

te allen tijde voor uw rekening 

 
Verzekering  

• Wanneer de component verzekering in uw leasecontract is opgenomen, ontvangt u een groene 

kaart. Op deze groene kaart staat aangegeven in welke landen de afgesloten verzekering geldt. 

De in of op het voertuig aanwezige zakelijke of particuliere eigendommen zijn nooit 

meeverzekerd via de autopolis. Wij bevelen u aan hiervoor een andere verzekering af te 

sluiten. De verzekeringspolis is altijd gesteld op kenteken. Dit betekent dat, na toestemming 

van MAN Financial Services, in principe iedereen die in het bezit is van een geldig 

Nederlands rijbewijs met de auto mag rijden.  
 

Schade 

• Volg altijd de aanwijzingen op uw Schade Aangifte Formulier! Wanneer u schade heeft 

gereden dient hiervan altijd een Schade Aangifte Formulier (SAF) volledig te worden 

ingevuld (dus de voor- én achterzijde), hoe klein de schade ook is. Het SAF dient binnen 48 

uur bij MAN Financial Services aanwezig te zijn. U ontvangt van MAN Financial Services 

een bevestiging dat het SAF in goede orde is ontvangen en tevens een nieuw blanco 

exemplaar. Mocht u 7 dagen na versturen nog geen bevestiging hebben ontvangen, dan 

verzoeken wij u contact op te nemen met de schadeafdeling van MAN Financial Services.  

• Wanneer een schade niet door de verzekeraar wordt geaccepteerd omdat het SAF te laat is 

ingestuurd, zijn de kosten voor uw rekening.  
• Wanneer het een inbraakschade betreft of een schade in het buitenland, dient het SAF altijd 

vergezeld te gaan van een proces-verbaal.  
• Kleine voorruitbeschadigingen, zoals steenslag, kunnen vaak door middel van een harsinjectie 

worden hersteld. U moet hierop dan wel meteen actie ondernemen. Wanneer de ruit door 

middel van genoemde methode kan worden hersteld, heeft u geen Eigen Risico.  
• Schade die niet door u wordt gemeld, wordt bij beëindiging van het contract vastgesteld en 

aan u in rekening gebracht, aangezien verhaal bij de tegenpartij of bij de verzekeraar meestal 

is uitgesloten.  
• Eventueel aan u gerichte papieren van de tegenpartij dient u onbeantwoord door te sturen aan 

MAN Financial Services.  
• Zonder toestemming van MAN Financial Services mag geenenkele schade worden hersteld!  

 

Diefstal van het voertuig 

• Bij diefstal dient u onmiddellijk bij de politie aangifte te doen en het verkregen proces-

verbaal direct aan MAN Financial Services te sturen.  
• Het originele proces-verbaal dient u zo spoedig mogelijk tezamen met een volledig ingevuld 

SAF, autosleutels inclusief reservesleutels, in uw bezit zijnde delen van het kentekenbewijs 

en eventueel het radiofrontje aangetekend naar MAN Financial Services te zenden.  


