
Aanloop- en vervangwagens of korte termijncontracten zijn standaard niet voorzien van 
winterbanden. In het geval dat er winterbanden gewenst zijn voor dergelijke contracten 
dient de wagenparkverantwoordelijke de aanvraag te doen  via  mail aan de technische 
dienst: maintenance@vanciacarlease.com . Gelieve de nummerplaat in het onderwerp 
van de mail te vernoemen.

In het contract kunt u terugvinden of er winterbanden inbegrepen zijn. Indien uw wagen 
een eerste keer winterbanden nodig heeft, mag u deze bij uw bandencentrale naar keuze 
bestellen. Zij zullen een afspraak met u maken om de winterbanden te monteren en 
Vancia Car Lease contacteren via het MRT-platform om een akkoord te bekomen voor het 
uitvoeren van deze werken. Na akkoord van Vancia Car Lease mogen ze de factuur 
doorsturen via REI (Renta Electronic Invoice) naar Vancia Car Lease.

BANDENTRANSPORT

Indien de locatie van de banden wijzigt in de loop van het contract, kunnen we dit 
transport voor u regelen. Hiervoor zijn 2 tarieven van toepassing:

• €75 excl. btw voor een bandentransport binnen dezelfde bandengroepering.
• Voor alle andere bandentransporten komt de prijs op €100 excl. btw.

Uw fleetverantwoordelijke dient hiervoor een mail te sturen met het akkoord voor deze 
kosten en de locatie van waar naar waar deze mogen overgebracht worden. Men dient na 
aanvraag te rekenen op ongeveer 2 weken tijd om dit in orde te krijgen.

AANLOOP- EN VERVANGWAGENS

NIEUWE WAGEN

Indien er reeds winterbanden aangekocht werden voor uw wagen, dan kan u terecht bij 
dezelfde merkverdeler of bandencentrale, waar u de winterbanden gekocht heeft, voor 
de wissel. Het is aangeraden de banden te wisselen vanaf midden november en vanaf 
eind maart terug uw zomerbanden te laten opleggen. Gelieve enkele weken op voorhand 
een afspraak te maken met uw merkverdeler/bandencentrale om lange wachttijden te 
vermijden.

BANDENWISSEL

mailto:maintenance@vanciacarlease.com


Indien u meer winterbanden nodig heeft dan toegestaan in het contract, gelieve 
contact op te nemen met uw fleetverantwoordelijke om Vancia Car Lease een 
akkoord te bezorgen per e-mail aan maintenance@vanciacarlease.com

• Qteam: https://www.qteam.be/nl/onze-service-centers/
• Forrez: https://www.forrez.com/nl/vestigingen
• TSE: https://www.tsenet.be/
• Auto5: https://autocenter.auto5.be/
• Eurotyre-Ceva:   https://www.etconline.be/
• Profile: https://www.profile.be/vestigingen

Indien u bijkomende vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze technische dienst.
Gelieve steeds de nummerplaat in onderwerp te vernoemen.

E-mail: maintenance@vanciacarlease.com

Tel: +32 56 345 781

MEER WINTERBANDEN

ERKENDE MONTAGECENTRA

TECHNISCHE DIENST
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