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Met uw leasewagen op vakantie vertrekken, vraagt enige voorbereiding. U moet er in de eerste plaats 

voor zorgen dat uw voertuig in een goede conditie verkeert, maar u moet zich ook informeren over de 

regels in verband met de wegcode van de landen die u doorkruist. Met onderstaande tips vertrekt u 

zonder zorgen op vakantie met uw J&T Autolease leasewagen. 

 

Controleer uw leasecontract 

 
Voordat u op reis vertrekt, is het raadzaam om uw leasecontract te controleren. Het kan zijn dat de 

vergoedingen bij een ongeval in het buitenland, zoals een vervangend voertuig, worden verlaagd. 

Controleer ook wat de verzekering van uw auto in het buitenland ondersteunt om onaangename 
verrassingen te voorkomen in geval van calamiteiten. 

Algemene reistips : 

 
• Controleer de algemene staat van het voertuig (vooral banden, lichten en remmen) 

• Controleer alle vloeistofpeilen (olie, ruitensproeiers, AdBlue, enz…) 

• Neem de reservesleutel van de auto mee en bewaar hem buiten de auto  

• Neem altijd de groene kaart mee en controleer de geldigheid (tot wanneer en in welke landen) 

• Rust voldoende vóór vertrek, maar ook onderweg 

• Vergeet niet voldoende drank (en eten) voor onderweg in te pakken 

• Zorg ervoor dat u een gevarendriehoek, een veiligheidsvest en een EHBO-set heeft, die in sommige 

landen verplicht zijn 

• Neem de contracten van de reis- en bijstandsverzekering mee (oproepnummer opgeslagen in gsm) 

• Controleer de car policy voor uw bedrijfswagen op eventuele beperkende voorschriften en 

voorwaarden bij gebruik in het buitenland 

• Neem contant geld mee voor onderweg, maar ook een creditcard voor grote uitgaven 
 

Neem kennis van de wetgeving in het buitenland 

• Wegcode 

De invoeging van bijvoorbeeld de ZCR-zones en het Crit’Air-vignet in Frankrijk (sinds 1 juli 2017) maken 

de wegcodes in Europa vaak complexer. Informeer u daarom voldoende over de geldende wegcode in de 

landen die u doorkruist. In Frankrijk bijvoorbeeld, daalt de maximaal toegelaten snelheid buiten de 

bebouwde kom er van 90 naar 80 km/u vanaf 1 juli 2018 (deze beperking van 80 km/u blijft gelden bij 

regen of neerslag). En dan zijn er nog de vele steden waar je tol moet betalen en het bijna algemeen 

geldende Duitse milieuvignet. Zonder de snelwegvignetten en de wegentol te vergeten. Gelukkig zijn 

sommige tolpasjes bruikbaar in meerdere landen. En bovenop al die belastingen zijn er nog de 

verschillende verkeersregels en voorzichtigheidsvoorschriften in elk land. 

Voorrang van rechts geldt bijvoorbeeld ook niet overal in Europa. Er zijn zelfs snelwegen waar je niet 

altijd voorrang hebt. Systemen en applicaties zoals Waze en Coyote zijn niet altijd toegelaten. Een 

blauwe zone is niet altijd een blauwe zone, kinderzitjes zijn in veel Europese landen verplicht, enz… 

Conclusie: informeer u goed om goed voorbereid op weg te kunnen gaan! 
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• Tol, vignetten en ecolabels 

Het tijdperk van de tolhuisjes en de vignetten die u achter de voorruit moet kleven is nog niet helemaal 

voorbij, maar heel wat landen hebben oplossingen met elektronische betaalmiddelen ingevoerd. Die 

moet u soms op voorhand online reserveren. Dat is zeker zo voor stadstolpunten. 

 

 
J&T Autolease Drivers App 

 
Speciaal voor alle bestuurders van een J&T Autolease wagen of bestelwagen heeft J&T Autolease een 

App ontwikkeld. Dankzij deze App, die geschikt is voor iPhone en Android, heeft elke bestuurder een 

volledig overzicht van alle belangrijke informatie op zijn smartphone. Dit digitale zakboekje biedt een 

antwoord op al uw vragen over rijden met uw leasewagen en is dus onmisbaar tijdens uw reis naar het 

buitenland. De App kan gratis gedownload worden voor de twee grootste operating 

systems, iOs en Android, en draait zowel op smartphones als op tablets. 

 

 

Reizen buiten de Schengenzone 
 

Vroeger moest elke werknemer die met zijn leasewagen de Schengenzone verliet, ook een 

toelatingsformulier bezitten. Dat gebeurde onder meer via een gehandtekend document van de eigenaar 

van je wagen, in dit geval dus de leasemaatschappij, een handtekening die gelegaliseerd moet zijn door 

de juiste instanties. Al die administratieve procedures zullen vereenvoudigd worden dankzij de nieuwe 

Renta Drive app. 

 

• Renta Drive app 

 

In deze Renta Drive app kan u zelf na registratie een modelformulier invullen waarin onder andere uw 

naam en adres worden gevraagd, maar ook uw nummerplaat, de duur van uw rit en het land waarvoor u 

de toelating wenst enzovoort.” Dit formulier wordt vervolgens digitaal doorgestuurd naar de 

leasemaatschappij, die juridisch gezien eigenaar is van de wagen. Zij controleert de nummerplaat en het 

chassisnummer en vraagt indien nodig correcties aan de aanvrager. Vervolgens krijgt het document de 

digitale handtekening van een verantwoordelijke van de leasemaatschappij, die bevestigt eigenaar te 

zijn van het voertuig. Die handtekening wordt daarna gelegaliseerd door de Kamer van Koophandel, zij 

het pas na betaling via PAY app, van € 66 ex. BTW.  

 

Nadien komt de aanvraag in de IT applicatie-legalisering terecht, een samenwerking tussen onder 

andere de Kamer van Koophandel en het Federaal Ministerie van Buitenlandse Zaken. Na legalisatie 

wordt het unieke DRIVE CERTIFICATE digitaal doorgestuurd naar de persoon die de aanvraag deed en 

kan de chauffeur het voorleggen bij controle aan de grens, een procedure die een tiental kalenderdagen 

duurt vanaf het moment dat de betaling wordt voltooid. U kan het document zo vaak kan afdrukken als 

u wil. Zo loopt u niet het risico dat u de documenten bij het uitrijden van de Schengenzone ter controle 

moet afgeven en bijgevolg geen goedkeuring meer hebt wanneer u na uw vakantie of werkperiode terug 

huiswaarts keert. 

 

Voor meer info kan u terecht bij Renta Drive via: www.rentadrive.org,  +32 (0)2 669 69 75, 

contact@rentadrive.be 
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https://www.autogids.be/auto-advies/advies-reizen-rijden.html
https://itunes.apple.com/be/app/j-t-autolease-belgie-uw-hulp/id890452349
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app_it_up.driversmanual.jtbe
http://www.rentadrive.org/

