Beste berijder,
In het verleden kon u na goedkeuring van uw werkgever met uw leaseauto de landen Turkije en
Marokko bezoeken. In juni 2018 hebben wij aangekondigd dat vanwege wijzigingen in de
verzekeringsvoorwaarden met ingang van 2019 de leaseauto in Marokko en Turkije niet meer
verzekerd is en dat u dus niet meer met de leaseauto naar deze landen mag. Wevi en VolkerWessels
hebben inmiddels een oplossing bedacht waardoor u met uw leaseauto tòch naar deze landen kunt.
Hieronder beschrijven we hoe u vanaf nu deze landen met de leaseauto kunt bezoeken.
Er is gekozen voor een aanvullende dekking op de verzekering en de pechhulp. Hiervoor gelden enkele
regels en dient u bepaalde handelingen uit te voeren. Wij informeren u middels deze brief hoe te
handelen. Dit is enkel van toepassing wanneer u met uw leaseauto de genoemde landen wilt bezoeken.
LET OP: een eerder afgegeven machtiging voor een buitenlandverklaring is niet meer geldig, zonder
een geldige verklaring komt u het land niet in!
1) U rijdt reeds in een auto van Wevi
Dan kunt u vanaf heden een éénmalige machtiging aanvragen bij Wevi. Per 1 april geldt er een surplus
op de reeds al dan niet bestaande eigen bijdrage van 15,00 per maand (inclusief BTW). Deze geldt voor
de resterende leaseperiode van uw leaseauto.
Mocht u de machtiging in een later stadium aanvragen, dan zal de eigen bijdrage met terugwerkende
kracht (1-4-2019) in rekening worden gebracht.
2) U bestelt een nieuwe auto via Wevi
U kunt bij het bestellen van de nieuwe leaseauto reeds aangeven of u een machtiging wilt ontvangen
voor de nieuwe leaseauto. Hiervoor zal een surplus op de reeds al dan niet bestaande eigen bijdrage
van € 15,00 per maand in rekening worden gebracht over de gehele looptijd.
Mocht u de machtiging later aanvragen, dan zal deze met terugwerkende kracht in rekening worden
gebracht.
Wevi stuurt deze buitenlandverklaring naar de Kamer van Koophandel (KvK), om de handtekening van
de tekenbevoegde bij Wevi te verifiëren. U ontvangt deze ondertekende en door de KvK geverifieerde
buitenlandverklaring. Met deze verklaring voert u de vervolgstap (legalisatie ambassade/consulaat)
uit, welke voor de landen verschillend kunnen zijn.
Wanneer u in de toekomst een nieuwe leaseauto in ontvangst neemt, dan zal deze procedure eenmalig
opnieuw uitgevoerd dienen te worden.
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