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Veelgestelde vragen  
 

Met onze Wisselwagen kan je medewerker eenvoudig en snel gebruik maken van een gepaste auto 

wanneer dat hem of haar uitkomt. Hieronder lees je de antwoorden op veelgestelde vragen. Staat 

jouw vraag er niet tussen? Neem dan gerust contact op met je accountmanager.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe werkt het? 
 Hoe werkt het Wisselwagen-budget? 
De medewerker betaalt een vast bedrag per maand waarmee hij of zij een budget voor de 

Wisselwagen opbouwt. Bij gebruik van de Wisselwagen worden de daadwerkelijke kosten voor het 

huren van de Wisselwagen afgetrokken van het budget. Is er aan het einde van het leasecontract nog 

budget over? Of is er budget tekort? Dan verrekenen wij dit met jou als werkgever. Het is aan jou om 

dit met je werknemer te verrekenen. Ieder jaar in januari wordt een tussentijds overzicht met het saldo 

van je budget gestuurd. Zo weten zowel jij als de medewerker hoeveel budget je hebt opgebouwd en 

gebruikt.   

 

 Hoe wordt het Wisselwagen-budget bepaald? 
Het budget wordt bepaald op basis van meerdere factoren: 

 Het aantal weken per jaar dat je een Wisselwagen wil gebruiken. (2,3 of 4 weken per jaar) 
 De gewenste klasse van de auto. Je kunt kiezen uit de volgende klassen:  

 C5 - Peugeot 308 SW of vergelijkbaar 
 F7 -  Peugeot 508 SW of vergelijkbaar 
 D7 - Peugeot 5008 of vergelijkbaar.  

 Eventuele extra’s zoals winterbanden of een trekhaak (alleen beschikbaar voor klasse C5 en 
F7). 

 

Type Model Klasse 2 weken  3 weken 4 weken  

Middeklasse station Peugeot 308 station C5 € 61,- € 87,- € 113,- 

Ruime middeklasse Peugeot 508 station F7 € 84,- € 122,- € 160,- 

Zevenzitter Peugeot 5008 5+2 D7 € 90,- € 130,- € 171,- 

Let op: het is niet mogelijk om een exact merk of type auto vooraf af te stemmen. Afhankelijk van de 
beschikbaarheid leveren wij een auto uit de geselecteerde klasse. 

 
 

 Wat als de medewerker binnen een periode geen gebruik 
maakt van de Wisselwagen? 

Je medewerker bouwt iedere maand een vast bedrag aan budget op. Kiest hij of zij ervoor om in een 

periode geen gebruik te maken van het budget? Dan wordt het budget meegenomen naar het 

volgende jaar. Door het extra budget in jaar twee kan de medewerker bijvoorbeeld kiezen voor een 

grotere auto of een langere gebruiksperiode.  
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Aan het einde van het leasecontract vindt er een eindafrekening plaats. Is er dan nog budget over of 
is er een tekort? Dan wordt dit verrekend met jou als werkgever. Het is aan jou om dit onderling te 
verrekenen met je werknemer. 

 
 Wat als de medewerker in een periode gebruik maakt van 

een kleinere of grotere Wisselwagen dan vooraf gekozen?  
Wanneer hij of zij ervoor kiest om een kleinere of groter Wisselwagen te rijden, heeft dit invloed op 
het budget. De eventuele extra of minder gemaakte kosten worden verrekend bij de eindafrekening 
aan het einde van het leasecontract. Het is niet mogelijk om dit tussentijds te verrekenen.   
 

 Worden de prijzen voor het huren van een Wisselwagen 
jaarlijks aangepast?  

Het maandelijkse budget dat je medewerker opbouwt staat vast gedurende het hele leasecontract. 
De daadwerkelijke huurprijs die met het budget wordt verrekend kan jaarlijks aangepast worden op 
basis van de dan geldende marktconforme prijzen. 
 

 Hoe kan de medewerker de Wisselwagen-regeling 
toevoegen aan het leasecontract?  

Wanneer je medewerker gebruik wil maken van de Wisselwagen kan hij of zij direct contact opnemen 
met zijn of haar Arval accountmanager. Het is hierbij belangrijk dat jullie vooraf hebben bekeken dat 
de medewerker hiervoor in aanmerking komt. 
 
 Hoe vraagt de medewerker een Wisselwagen aan? 
Deze kan eenvoudig via arval.nl/zakelijke-lease/wisselwagen. Let op: zorg dat hij of zij minimaal vier 
weken voor de start van de huurperiode de keuze aan ons doorgeeft.  
 

 Zijn dakdragers en/of een dakkoffer ook een optie bij de  
Wisselwagen?  

Wij leveren geen dakdragers of dakkoffer bij de Wisselwagen.  
 

Tanken 
 Kan de medewerker voor het tanken van de Wisselwagen 

gebruik maken van dezelfde tankpas als van de vaste 
leaseauto?  

Dit hangt af van de afspraken die jullie onderling gemaakt hebben. Als dit is toegestaan ontvangt de 
medewerker bij de start van het leasecontract naast de laadpas ook een tankpas waarmee hij of zij 
kunt tanken.  
 

 Kan de medewerker voor het tanken van de Wisselwagen 
in het buitenland gebruikmaken van de tankpas van de 
vaste leaseauto?  

Dit hangt af van de afspraken die jullie onderling gemaakt hebben. Als tanken in het buitenland is 
toegestaan ontvangt je medewerker bij het start van het leasecontract naast de laadpas ook een 
internationale tankpas waarmee hij of zij ook in het buitenland kan tanken.  
 

Bijtelling  



 

 

 Betaalt de medewerker ook bijtelling over de 
Wisselwagen? 

Ja, hij of zij betaalt bijtelling over de Wisselwagen in de periode dat hij of zij de auto daadwerkelijk tot 
beschikking heeft. In deze periode betaalt hij of zij echter geen bijtelling voor de vaste leaseauto 
onder de voorwaarde dat deze auto niet tot beschikking staat. Dit betekent dat de vaste leaseauto 
tijdelijk moet worden gestald. Dit is jullie eigen verantwoordelijkheid. Afhankelijk van jullie onderling 
gemaakt afspraken wordt de auto bij jou als werkgever of bij Arval gestald. De bijtelling voor de 
Wisselwagen wordt door jullie onderling verrekend..   
 

 Hoe wordt de bijtelling over mijn Wisselwagen berekend?  
Hieronder vind je een voorbeeld berekening.  
Een Peugeot 508 SW heeft een fiscale waarde van  40.000,- en een bijtellingstarief van 22%. Dit 

geeft een maandelijks bruto bijtellingsbedrag van 733,33 per maand. Naar rato van het aantal 

dagen dat de wisselwagen is gebruikt geldt deze bijtelling. 
 

Afleveren Wisselwagen 
 Wanneer kan de Wisselwagen worden afgeleverd? 
De Wisselwagen kan geleverd worden op iedere werkdag tussen 9.00-17.00 uur. 
 

 Waar wordt de Wisselwagen afgeleverd?  
De Wisselwagen kan op iedere gewenste locatie in Nederland worden afgeleverd met uitzondering 
van de Waddeneilanden.  
 

 Wat gebeurt er met de eigen leaseauto wanneer de 
medewerker gebruikmaak van de Wisselwagen?   

Wij adviseren de leaseauto te stallen bij de werkgever. Als werkgever kun je er ook voor kiezen de 
auto te stallen via Arval. 
 

 Hoe kan de medewerker de Wisselwagen weer inleveren?  
De Wisselwagen moet afgemeld worden bij Arval zodra deze beschikbaar is om opgehaald te 
worden. Afmelden kan telefonisch via 030-6024444 of via https://www.arval.nl/afmelden.  

 
Op vakantie met de Wisselwagen 
 Naar welke landen mag de medewerker met de 

Wisselwagen op vakantie? 
Het is alleen toegestaan om met de Wisselwagen op vakantie te gaan naar onderstaande landen. 
Landen die hier niet tussen staan zijn niet toegestaan. 
België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Italië, Kroatië, Luxemburg, Schotland, 
Oostenrijk, Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Noorwegen, Zwitserland, Tsjechië en 
Slovenië.  
 


