
CONTRACTEN TUSSENTIJDS OPZEGBAAR!

Contract “PLUS” extra fl exibiliteit
Dagelijks zien we de wereld om ons heen veranderen. Er 
worden nieuwe wisselende eisen gesteld aan organisa-
ties, teams en mensen. Flexibiliteit en aanpassingsvermo-
gen zijn hierbij de sleutel tot succes. 

MHC PLUS biedt u de mogelijkheid om een voertuig na 
een looptijd van 12 maanden kosteloos in te leveren*  Zo 
voorkomen we samen stilstand en onnodige kosten. Wel 
zo prettig geregeld!

Hoe werkt MHC PLUS?
Wilt u een voertuig voor het einde van het contract in-
leveren en is het contract ten minste 12 maanden actief 
geweest? Dit kan eenvoudig met MHC PLUS! U kunt de 
auto inleveren zonder kosten van voortijdige contract-
beëindiging. Hiermee blijft de inzet van uw wagenpark 
fl exibel. Minder gereden kilometers worden in dit geval 
niet verrekend. 

Wat krijgt u altijd van ons?
 10% marge op het jaarkilometrage;
  Gratis herstel van band- en ruitschade (tenzij 

vervanging noodzakelijk is);
  Gratis toegang tot My Fleet Manager van MHC 

Mobility met onder andere de online manage-
mentrapportage;

  Alleen het eigen risico doorbelast bij een schuld-
schade;

  Twee vaste contactpersonen.

Standaard in het tarief
Alle voordelen van Full Operational Lease, waaronder:

 Houderschapsbelasting;
 Reparaties, onderhoud en vervanging van banden;

 24/7 pechhulp in Europa;
 WA- en Cascodekking via MHC Mobility;
  Personen ongevallen en inzittendenverzekering 

(POI);

Uw voordeeltarief
MHC PLUS is al mogelijk vanaf €10,- euro per maand per 
voertuig. 

Ga voor MHC Compleet
Wilt u de autokosten nog beter kunnen budgetteren? Ga 
dan voor MHC COMPLEET met het aanvullende compo-
nent MHC PRO. Met MHC PRO worden er bij inname van 
de voertuigen in uw wagenpark geen kosten in rekening 
worden gebracht voor schades die dan worden gecon-
stateerd. 

Meer weten?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van MHC PLUS 
of MHC PRO? Neem gerust contact op. Wij staan graag 
voor u klaar met uitgebreid advies of een voorstel op maat. 

*  Na 12 maanden kunt u tot 40% van de voertuigen kosteloos inleveren




