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1. Inloggen op leaseplan.be 

Om Internet Quotations te kunnen gebruiken, dient u zich in te loggen op leaseplan.be. Ga naar 

www.leaseplan.be en klik op  de knop ‘Log in’ rechts boven of op de oranje knop ‘My LeasePlan’: 

 

 

Vul vervolgens uw e-mailadres en wachtwoord in en klik op de oranje knop ‘Log in’. Mocht u nog 

geen wachtwoord hebben ingesteld of u bent uw wachtwoord vergeten, dan kan u op ‘wachtwoord 

instellen’ klikken. Volg de instructies om uw wachtwoord in te stellen. 

 

 

http://www.leaseplan.be/
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2. Aanmelden op My LeasePlan en Internet Quotations 

Zich aanmelden op My LeasePlan doet u door op de oranje knop ‘My LeasePlan’ te klikken. Zo komt 

u op uw persoonlijke homepage van My LeasePlan. Rechts boven zal u een grijze knop ‘Internet 

Quotations’ zien. Klik hierop om door te gaan naar Internet Quotations, de calculatietool van 

LeasePlan. 

 

                    

 

3. Een bestuurdersprofiel aanmaken en beheren  

3.1 Hoe gaat u tewerk om een nieuw bestuurdersprofiel aan te maken? 

Om een nieuw bestuurdersprofiel aan te maken, kunt u klikken op de knop ‘Toevoegen’: 

  

Als u rijdende wagens hebt in contract bij LeasePlan zal u in eerste instantie een lijst kunnen zien met 

alle huidig gekende bestuurders en de verwachte einddatum van het leasingcontract van hun voertuig. 

Het is dus mogelijk om uit deze lijst te vertrekken om een bestuurderprofiel aan te maken. Om dat te 

doen gelieve op de link ‘Activeren’ te klikken op de rij van de overeenstemmende bestuurder: 
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Mocht u geen rijdende wagens hebben of een bestuurderprofiel van nul willen aanmaken, kunt u 

opnieuw op de knop ‘Toevoegen’ klikken. 

 

3.1.1 Identificatie van de bestuurder  

De eerste stap in de aanmaak van een bestuurdersprofiel bestaat uit de identificatie van de gebruiker 

(bv. de bestuurder). Contactinformatie zoals voornaam, familienaam en e-mailadres moet worden 

ingevuld. 

 

 

3.1.2 Bijkomende informatie 

De tweede stap is het toekennen van specifieke rechten en toelatingen aan de bestuurder. 



Internet Quotations- Handleiding voor Fleet Managers 

Versie: 3.1.1 

Page  6  

 

  

 

 Car policy:  de bestuurder zal worden gelinkt aan de geselecteerde bestuurderscategorie of 

met andere woorden aan een car policy met een specifiek maximumbudget, toegestane 

merken, verplichte opties enz.  De drop-downlijst bevat alle bestuurderscategorieën voor uw 

onderneming die in ons systeem bestaan. Als u een categorie wenst toe te voegen of als u de 

beperkingen binnen één categorie wil aanpassen, gelieve dan uw account team te contacteren 

bij LeasePlan. 

 Bestelling toegelaten: verleent de bestuurder de mogelijkheid om LeasePlan of de Fleet 

Manager ervan op de hoogte te brengen dat de bestuurder een voertuig wenst te bestellen. Er 

verschijnt dan een knop ‘Bestellen’ in de rubriek ‘Resultaat’ van een offerte, waardoor de 

bestuurder het bestelformulier kan invullen. Wanneer dit vak niet is aangevinkt, kan de 

bestuurder alleen maar een offerte aanmaken, en geen bestelling doen. 

 Rechtstreekse bestelling toegelaten: dit vakje is enkel toegankelijk wanneer het vakje 

‘Bestelling toegelaten’ is aangevinkt. Wanneer het is aangevinkt, kan de bestuurder de auto 

rechtstreeks bestellen zonder dat er een controle of goedkeuring nodig is van de Fleet 

Manager. In dit geval wordt een e-mail gestuurd naar LeasePlan met de details van het 

voertuig dat moet worden besteld. De fleet manager wordt in cc van deze mail gezet. Echter, 

wanneer dit vakje niet is aangevinkt terwijl de bestuurder nog steeds kan bestellen, wordt de 

bestelmail alleen naar de Fleet Manager gestuurd met de bestuurder in cc. De Fleet Manager 

moet dan de bestelling bevestigen in het programma zodat LeasePlan op de hoogte wordt 

gebracht van de bestelling van het voertuig  

 Prijzen tonen: wanneer dit vakje is aangevinkt, mag de bestuurder alle prijzen, budgetten of 

catalogusprijzen zien (voertuigen en opties). Is dit vakje niet aangevinkt, dan zullen alle 

prijzen verborgen blijven voor de bestuurder. 

 Kortingen tonen: dit vakje is enkel toegankelijk wanneer het vakje ‘Prijzen tonen’ is 

aangevinkt. Wanneer dit vak is aangevinkt, kan de bestuurder alle details zien over de 
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verschillende fleetkortingen en extra kortingen die van toepassing zijn op voertuigen. 

Bovendien heeft de bestuurder indien nodig de mogelijkheid om extra kortingen toe te 

voegen. 

 Contractdetails tonen: in het geval een bestuurder de keuze heeft tussen verschillende 

contracten bij de aanmaak van een offerte, kan de bestuurder via dit vakje de details van dit 

contract bekijken (welke leasingdiensten al dan niet zijn inbegrepen). 

 

3.1.3 Beperkingen toegang bestuurder  

De derde en laatste stap is het definiëren van de toegangsbeperkingen voor het profiel van de 

bestuurder. 

  

 

 Maximum toegelaten offertes: maximum aantal offertes dat de bestuurder mag aanmaken. Dit 

aantal houdt eveneens rekening met offertes die door de bestuurder werden gewist. 

 Vervaldatum: uiterste datum waarop de bestuurder toegang heeft tot Internet Quotations. Na 

deze datum zal de toegang automatisch worden geweigerd. 

 Toegang blokkeren: stelt de Fleet Manager in staat om een periode overdag te bepalen waarin 

de bestuurder geen toegang krijgt tot Internet Quotations. Deze blokkering kan op dagelijkse 

basis beheerd worden (bv. van maandag tot en met vrijdag maar niet op zaterdag en zondag). 

 

3.1.4 Bevestigen en toegangsdetails verschaffen aan de bestuurder  

Eens alle instellingen werden bepaald, moet het profiel worden bevestigd (via de knop ‘Bevestigen’) 

om het te kunnen aanmaken. Het bestuurdersprofiel zal automatisch worden toegevoegd aan uw 

bestuurderslijst. 

De bestuurder zal een email ontvangen met een link naar de website waar hij zijn wachtwoord zal 

kunnen kiezen. Vervolgens zal hij kunnen inloggen en offertes aanmaken.  

Om een en ander te vergemakkelijken voor de bestuurder, is er een handleiding beschikbaar over het 

correcte gebruik van Internet Quotations. 
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3.2 Hoe bestuurdersprofielen beheren? 

3.2.1 De details controleren van een bestaand bestuurdersprofiel  

Alle bestuurdersprofielen die werden aangemaakt door een Fleet Manager, worden opgeslagen in de 

rubriek ‘Bestuurders’. Dat is normaal gezien de eerste pagina die wordt weergegeven na inloggen. 

Alle bestuurders zijn opgenomen in een lijst en worden standaard alfabetisch gerangschikt. De 

gebruiker heeft evenwel de mogelijkheid om bestuurders volgens andere criteria te rangschikken, 

zoals naam, car policy, aantal aangemaakte offertes en vervaldag. Daartoe kan hij klikken op de titel 

bovenaan elke kolom. 

 

 

Om toegang te krijgen tot een bestuurdersprofiel, kunt u klikken op de hyperlink met de naam van de 

bestuurder. 

  

3.2.2 Een bestaand bestuurdersprofiel bewerken  

Er zijn twee mogelijkheden om een bestuurdersprofiel te bewerken: 

 Gelieve te klikken op de link die op de rij staat van de gewenste bestuurder. 

 

 

 Of klik op de knop ‘Bewerken’ in de rubriek met details van de bestuurder  
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3.2.3 Een bestaand gebruikersprofiel wissen  

Wanneer nodig, is het ook mogelijk om een bestuurdersprofiel te wissen uit de lijst met bestaande 

bestuurders, door te klikken op de link  die op de rij staat van de gewenste bestuurder. 

 

 

Daarna moet u de beslissing om deze bestuurder te wissen, bevestigen in een tweede stap. Door te 

klikken op de knop ‘Wissen’, zal het bestuurdersprofiel definitief worden gewist. Om de bestuurder 

niet te wissen, hoeft u enkel op de knop ‘Terug’ te klikken om het wissen stop te zetten. Een gewiste 

bestuurder heeft niet langer toegang tot Internet Quotations. 

 

3.2.4 De offerte(s) controleren die door de bestuurder werd(en) aangemaakt 

Het is mogelijk om alle offertes terug te vinden die door een bestuurder werden aangemaakt. Dat 

doet u door te klikken op de link die op de rij van de gewenste bestuurder staat. 

 

   

Dit leidt rechtstreeks naar de lijst met alle offertes die werden aangemaakt door deze bestuurder. 

Gelieve te noteren dat bestuurders die niet de toelating hebben om prijzen te bekijken, een ander 

overzicht krijgen dan het uwe, vermits de prijzen verborgen zijn. 

Binnen de rubriek ‘Resultaat’ van een specifieke offerte, kunt u klikken op de knop ‘Details in PDF’ 
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om een gedetailleerde offerte te krijgen met alle elementen erin.  

 

 Hierdoor wordt een aanvraag verstuurd om een officiële offerte aan te maken. Dit proces kan enkele 

minuten in beslag nemen. Wanneer het PDF-bestand beschikbaar is, zal de gebruiker daarvan op de 

hoogte gebracht worden via: 

 Een e-mail waarin wordt vermeld dat het bestand online beschikbaar is (om actief te zijn, 

moet de functie geactiveerd zijn in ‘Mijn profiel’; zie rubriek  Hoe ontvangt u een 

bevestigingsmail wanneer u een officiële offerte in PDF aanvraagt?) 

 Een e-mail met het PDF-bestand als bijlage (om actief te zijn, moet de functie eerst 

geactiveerd zijn in ‘Mijn profiel’; zie rubriek Hoe ontvangt u een bevestigingsmail wanneer u 

een officiële offerte in PDF aanvraagt?) 

 Een nieuwe link in de offertelijst dat verschijnt net voor het merk en het model. 

 

 

Gelieve te noteren dat u de pagina van uw internetbrowser misschien wel zal moeten 

vernieuwen om het pictogram te doen verschijnen wanneer het bestand klaar is. 

 

Het PDF-bestand is steeds beschikbaar in de taal die werd toegepast bij de aanvraag van het PDF-

bestand. Indien de gebruiker het PDF-bestand in een andere taal wenst te ontvangen, dan kan hij dat 

doen door de taal te veranderen en vervolgens te klikken op ‘Details in PDF’ wat dan automatisch 

een nieuwe aanvraag lanceert. 
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Een bestuurder kan eveneens een PDF-offerte aanvragen, maar als hij niet de toelating heeft om 

bijvoorbeeld prijzen te zien, of heeft hij niet de toelating om kortingen te bekijken, dan zal de lay-out 

van de PDF-offerte dienovereenkomstig  worden aangepast. In deze gevallen krijgt de Fleet Manager 

een ander PDF-bestand (met alle details zichtbaar) dan het bestand dat de bestuurder ontvangt 

(beperkte informatie). 

 

3.2.5 Een verouderd bestuurdersprofiel detecteren 

Wanneer de vervaldag van een bestuurdersprofiel is overschreden, wordt de Fleet Manager daarvan 

op de hoogte gebracht door een -pictogram dat automatisch wordt weergegeven in de 

bestuurderslijst, rechts van de datum. 
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4. Een voertuig bestellen  

De optie om een voertuig te bestellen, is niet toegankelijk voor alle bestuurders. De Fleet 

Manager heeft de keuze om deze parameter al dan niet te activeren om de bestelprocedure 

mogelijk te maken op bestuurdersniveau (zie de rubriek Bijkomende informatie). Dit neemt 

echter niet weg dat de methode om een voertuig te bestellen, voor een bestuurder of voor een 

Fleet Manager, dezelfde is. 

 

Om een voertuig te bestellen, moet de gebruiker een bestelformulier invullen. 

Om toegang te krijgen tot dit formulier, is het noodzakelijk om te vertrekken van de offerte zelf, door 

te klikken op de link  in de offertelijst (in de rubriek ‘Mijn offertes’ wanneer de Fleet 

Manager de offerte heeft aangemaakt of in de lijst met bestuurdersoffertes, in het geval de bestuurder 

de offerte heeft opgesteld) of op de knop ‘Bestellen’ (in de rubriek ‘Resultaat’ van de gewenste 

offerte). 

 

 Menu ‘Mijn offertes’ (offerte aangemaakt door de Fleet Manager): 

  

 

 

 Menu bestuurdersoffertes (offerte aangemaakt door de bestuurder): 
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 Rubriek ‘Resultaten’: 

  

 

In het bestelformulier is het noodzakelijk om de laatste informatie in te vullen om de bestelling van 

de auto te kunnen plaatsen: 

 Contactgegevens van de bestuurder,  

 Kleur van het voertuig (interieur en lak),  

 Contactgegevens van de dealer (indien niet gekozen door LeasePlan) 

 Optionele details inzake aanloopwagen  

 Specialist winterbanden  

Wanneer alle verplichte velden zijn ingevuld, kan de gebruiker de bestelling bevestigen door te 

klikken op de knop ‘Bestellen’ onderaan het bestelformulier. 

 

Er zijn twee verschillende mogelijkheden: ofwel kan de bestuurder zijn voertuig rechtstreeks 

bestellen, ofwel kan hij bestellen via een goedkeuringsprocedure.  

 

4.1 Wat gebeurt er wanneer de bestuurder rechtstreeks een voertuig kan bestellen? 

In dit geval moet het volledig ingevulde formulier via e-mail rechtstreeks naar LeasePlan gestuurd 

worden (meer in het bijzonder naar de Fleet Advisor) met de verantwoordelijke Fleet Manager in 

cc. 

4.2 Wat gebeurt er wanneer een voertuig wordt besteld via een goedkeuringsprocedure? 

In deze situatie wordt de Fleet Manager via mail op de hoogte gebracht van het feit dat de bestuurder 

(in cc van de mail) een voertuig wenst te bestellen. De Fleet Manager wordt dan gevraagd om de 

offerte online te controleren (zie de rubriek ‘De offerte(s) controleren die door de bestuurder 

werd(en) aangemaakt’) en om de bestelling af te ronden, tenzij de offerte niet in overeenstemming 

zou zijn met de company policy. Om de bestelling af te ronden, moet de Fleet manager toegang 

hebben tot het bestelformulier en klikken op de knop ‘Bevestigen’. 
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4.3 Hoe kan een besteld voertuig in de offertelijst herkend worden? 

Wanneer een voertuig werd besteld, dan zal er een -pictogram getoond worden op de rij van de 

overeenstemmende offerte in de rubriek ‘Mijn offertes’. 
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5. Mijn gebruikersinstellingen beheren  

5.1 Hoe het aantal weergegeven resultaten per pagina wijzigen? 

Wanneer een lijst met items wordt weergegeven in Internet Quotations (bv. opties, modelversies 

enz.), dan zal het programma standaard 25 resultaten per pagina weergeven, wat maakt dat de 

resultaten verspreid zullen staan over verschillende pagina’s wanneer er meer dan 25 resultaten zijn.  

De gebruiker heeft echter de mogelijkheid om het aantal weer te geven resultaten per pagina uit te 

breiden of te beperken. Om dit te doen, is er een knop onderaan elke pagina met een lijst waar de 

gebruiker het aantal resultaten per pagina kan aanpassen: 

 

 

5.2 Hoe ontvangt u een bevestigingsmail wanneer u een officiële offerte in PDF aanvraagt? 

De gebruiker kan vragen om een officiële offerte te ontvangen met alle details over het gekozen 

voertuig. Deze offerte wordt opgemaakt in PDF-formaat. (Als u wil weten hoe u een PDF-offerte 

moet aanvragen, verwijzen we naar de rubriek Offerteresultaten controleren en een officiële offerte in 

PDF aanvragen ) 

 

5.2.1 Een bevestigingsmail ontvangen  

De PDF-offerte is toegankelijk in Internet Quotations maar er kunnen wel een paar minuten 

verstrijken tussen het aanmaakverzoek en de daadwerkelijke online beschikbaarheid van de offerte. 

Daarom kan de gebruiker vragen om een e-mail te ontvangen waarin hij op de hoogte wordt gebracht 

van de beschikbaarheid. 

Om deze bevestiging te ontvangen, dient de gebruiker naar ‘Mijn profiel’ te gaan en te klikken op 

‘Instellingen’. In dit menu moet de gebruiker ‘Ja’ kiezen onder de volgende parameter 

 

Van zodra deze parameter is gekozen, kan de gebruiker deze verandering bevestigen. Vervolgens 

wordt, wanneer de aanmaak van een PDF-offerte wordt gevraagd, automatisch een mail gestuurd 
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naar het e-mailadres van de gebruiker. 

 

5.2.2 Een e-mail ontvangen met de PDF-offerte als bijlage 

Bovenop de mogelijkheid om een bevestigingsmail te krijgen, kan de opgemaakte PDF-offerte ook 

als bijlage worden verstuurd. 

Om die offerte per mail te ontvangen, moet de gebruiker naar ‘Mijn profiel’ gaan en vervolgens 

klikken op ‘Instellingen’. In dit menu moet de gebruiker ‘Ja’ kiezen onder de volgende parameters 

 

Van zodra deze parameter is gekozen, kan de gebruiker deze verandering bevestigen. Vervolgens 

wordt, wanneer de aanmaak van een PDF-offerte wordt gevraagd, de PDF automatisch als bijlage 

verstuurd naar het e-mailadres van de gebruiker. 

 

5.2.3 Versturen van de mail (al dan niet met bijlage) naar een ander mailadres 

Alle e-mails worden standaard naar de mail gestuurd die werd opgegeven in de rubriek ‘Mijn profiel’. 

  

De gebruiker heeft de mogelijkheid om een ander mailadres te kiezen waar de bevestigingsmail of de 

bijlage naartoe kan gestuurd worden (bv. persoonlijk mailadres) wanneer een PDF-offerte wordt 

aangevraagd. Om een tweede mailadres toe te voegen, dient de gebruiker naar ‘Mijn profiel’ te gaan 

en te klikken op ‘Instellingen’. In dit menu dient hij dan op ‘Ja’ te klikken onder ‘Ook naar een ander 

adres versturen’ en het mailadres in te tikken dat moet gebruikt worden: 
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Van zodra deze parameter is gekozen en het mailadres is ingevuld, dient de gebruiker deze 

verandering te bevestigen. Vervolgens zullen alle mails ook automatisch naar het tweede mailadres 

van de gebruiker worden verstuurd wanneer de aanmaak van een PDF-offerte wordt gevraagd. 

 

 


