Handleiding Berijder
Fleetplatform
VR IJ H EI D I N MOB I LITEIT.
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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 indienen van een
leasevoorstel.

Inloggen
Gebruik de volgende url: www.fleetplatform.com.
De wagenparkbeheerder vraagt voor u de gebruikersnaam en het wachtwoord
aan bij Volkswagen Pon Financial Services. Bent u uw wachtwoord vergeten?
Vraag deze dan opnieuw aan bij Volkswagen Pon Financial Services.
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Nadat u bent ingelogd, komt u binnen in het onderstaande hoofdscherm.

Bovenaan staan een aantal knoppen, de functies hiervan zijn:

Mijn Offertes

: hier komt u in het overzicht van de door u gemaakte leasevoorstellen.

Nieuwe Offerte

: hier kunt u een nieuwe auto configureren.

Mijn Volgende Auto : hier kunt u het leasevoorstel inzien dat u ingediend heeft.
Huidig Contract

: hier kunt u gegevens van een huidig contract inzien.

Documenten

: hier kunt u opgeslagen documenten inzien of zelf toevoegen.
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Nieuwe Offerte
Wanneer u een nieuw leasevoorstel wilt maken, drukt u op de knop ‘Nieuwe offerte’.

U komt in het scherm met bovenstaande 4 knoppen. Deze stappen leiden u door de configuratie heen.
Om de schermen te openen kunt u op de knoppen 1 t/m 4 klikken of op de buttons ‘Terug’ en ‘Volgende’
onderaan ieder scherm.
Onder 1. Product kunt u een keuze maken van de autoregelingen die voor u beschikbaar zijn.
Onder 2. Object kunt u een merk, model en type selecteren. Aan de linkerzijde treft u diverse filters aan
voor het filteren van modellen binnen de autoregeling.
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Nadat u een merk en model heeft geselecteerd, dient u een type te selecteren. Hiervoor kunt u tevens
filteren op omschrijving door in het tekstveld een deel van de type omschrijving in te voeren.

Nadat u een type geselecteerd heeft, wordt het scherm 3. Opties automatisch geopend.
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In dit scherm kunt u de gewenste opties en accessoires toevoegen. Bij het toevoegen worden deze
automatisch aan de configuratie toegevoegd en wijzigt de leaseprijs. Kleur en bekleding zijn verplichte
keuzes.
Het Fleetplatform is gevuld met vrijwel alle leverbare opties. Wanneer er toch een bepaalde optie
ontbreekt, kunt u deze handmatig toevoegen via ‘Andere accessoires en opties’. Tevens vult u het
bedrag incl. BTW in en of het een optie of accessoire betreft. Via het ‘plusje’ kunt u deze toevoegen aan
de configuratie.

U kunt ook een aantal vooraf gedefinieerde opties/accessoires toevoegen.
Indien de configuratie nog niet aan alle voorwaarden voldoet, wordt aan de bovenzijde van het scherm
aangegeven, welke opties verwijderd of toegevoegd moeten worden. U kunt deze direct toevoegen of
verwijderen door op de betreffende regel te klikken.
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Wanneer de leaseprijs niet binnen uw leasecategorie valt en overschreden wordt,
ziet u onderstaande melding.

Indien de configuratie voldoet, kunt u naar de laatste stap 4. Financiering/Diensten.

In dit laatste scherm wordt een overzicht gegeven van de door u gemaakte
configuratie. U kunt deze vervolgens opslaan.
Indien er een eigen bijdrage van toepassing is en/of u heeft inzicht in het normbedrag,
dan ziet u dit in het laatste scherm.
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Mijn offertes
Onder Mijn offertes kunt u uw opgeslagen offerte(s) zien.

Via de knop aan de rechterzijde van de regel kunt u details opvragen, het voorstel downloaden,
kopiëren, annuleren en aanbieden aan uw wagenparkbeheerder.

Auto indienen
Wanneer de auto naar wens is, kunt u deze aanvragen door op de rechterbutton te klikken en op
‘Bestellen’ te klikken. U kunt eventueel nog opmerkingen toevoegen.
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Het leasevoorstel met de configuratie wordt nu ter goedkeuring aangeboden bij uw
wagenparkbeheerder. De aanvraag is nu inzichtelijk onder ‘Mijn volgende auto’.

Prijslijst

Het is binnen Fleetplatform ook mogelijk om vanuit een prijslijst een auto te selecteren. Voor alle
auto’s binnen de betreffende autoregeling zijn de leaseprijzen berekend. Binnen het menu Prijs
Opzoeken, kunnen de relevante auto’s bekeken worden en kan er een auto worden geselecteerd.
Deze auto kan vervolgens worden geconfigureerd in het scherm 3. Opties.
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Meer informatie
Voor advies, vragen en informatie over het Fleetplatform kunt u contact opnemen met de binnendienst
van Volkswagen Pon Financial Services of uw accountmanager.

Volkswagen Pon Financial Services
033 454 9131
fleetservices@vwpfs.nl
fleetservices.nl
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