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Inleiding
Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van het Fleetplatform. De volgorde van
de onderwerpen is gelijk aan het proces dat wordt doorlopen bij het goedkeuren en indienen van het
leasevoorstel voor de berijder.
Voor een juiste werking van deze applicatie adviseren wij u te werken met een up to date browser:
- Firefox versie 37 of hoger
- Chrome versie 42 of hoger
- Internet Explorer versie 9 of hoger
Inloggen
Gebruik de volgende url: www.dutchlease.fleetplatform.com. Met uw gebruikersnaam en wachtwoord
die u ontvangen heeft van DutchLease kunt u vervolgens inloggen. Indien u uw wachtwoord vergeten
bent, kunt u contact opnemen met DutchLease. Te bereiken via info@dutchlease.nl of 033-4549500.

Knoppen hoofdscherm
Horizontaal rechtsboven aan de pagina staan een aantal Knoppen. De functies van deze knoppen zijn:
Auto zoeken:
Leasevoorstellen:
Beheer:
Mijn account:
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Met deze knop komt u in het zoekscherm om een auto te configureren.
Met deze knop komt u bij het overzicht van de gemaakte leasevoorstellen.
Met deze knop komt u bij accountbeheer en de autoregeling
Met deze knop komt u bij uw eigen accountgegevens.
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Hoofdscherm Leasevoorstellen
Nadat u bent ingelogd, komt u direct in het hoofdscherm met de leasevoorstellen. Standaard worden de
leasevoorstellen getoond die akkoord zijn gegeven door berijder. Indien er nog geen leasevoorstel is ingediend
door de berijder zal er ook geen leasevoorstel getoond worden. Met behulp van het filter kunt u een gewenste
selectie maken.

Een leasevoorstel kan de volgende status hebben:
- Akkoord door berijder (controle door wagenparkbeheerder)
- Nieuw (berijder heeft een autoconfiguratie gemaakt)
- Verstuurd (leasevoorstel is ingediend bij DutchLease)
-	Oncalculeerbaar (Autoconfiguratie door berijder is niet
meer actueel)

- Afgewezen door wagenparkbeheerder
-	Fout bij verzenden (leasevoorstel is niet verzonden naar
DutchLease)
-	Afgewezen door berijder (Berijder heeft de
autoconfiguratie geannuleerd).

Leasevoorstel

Binnen het leasevoorstel heeft u verschillende mogelijkheden:
- Het leasevoorstel downloaden (in PDF)
-	De autoconfiguratie wijzigen voor de berijder (Berijder
geeft vervolgens akkoord)
- Akkoord geven en indienen bij DutchLease
Auto indienen
Bij akkoord van het ingediende voorstel door de berijder
dient u deze in bij DutchLease. De aanvraag kunt u nog
voorzien van eventuele opmerkingen. De status van het
leasevoorstel wijzigt in ‘Verstuurd’. Dit vindt u ook terug
in het scherm met de leasevoorstellen. De status voor de
berijder zal ook wijzigen in ‘Verstuurd’.

-	De aanvraag afwijzen (berijder zal nieuwe auto moeten
samenstellen)
- Naar overzicht (terug naar de leasevoorstellen)

DutchLease zal het Leasevoorstel controleren en de offerte
mailen. Bij goedkeuring wordt het leasecontract opgesteld
en verstuurd ter ondertekening.
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