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Geen Bonnetjes Bewaren  
geen kiLometeRs bijhouDen 
wie altijD onDerweG is, wil verDer zo min moGelijk aan z’n hoofD heB-
Ben. natuurlijk moet je op een GeGeven moment tanken. met De peuGeot 
lease travelcarD hoef je Daar niet Bij na te Denken. alle GeGevens  
worDen automatisch BijGehouDen; eenvouDiGer kan het niet!

Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Peugeot Lease is een handelsnaam van PSA Finance Nederland 

B.V. Aanmelding is niet mogelijk voor particulieren. Verder kan elke (non-)profit organisatie met een inschrijving bij de KvK of een status als 

vrijeberoepsbeoefenaar gebruikmaken van de diensten van Travelcard. Het afrekenen met onze brandstofkaart heeft in de regel geen 

gevolgen voor een landelijk spaar- en loyaliteitssysteem zoals Freebees, Rocks, Airmiles, enz. Individuele spaaracties van lokale stations 

kunnen overigens wel beperkingen geven aan de betalingsmogelijkheden. Raadpleeg hiervoor de voorwaarden van de betreffende actie.

Wat is de travelcard?
Op de brandstof van bedrijfsauto’s valt voor bedrijven nog 
veel te besparen. Het effectief managen van brandstof 
wordt met de steeds hogere brandstofprijzen steeds be-
langrijker. Daarom werkt Peugeot Lease samen met  
Travelcard Nederland, dé specialist op het gebied van 
brandstofmanagement. Zo kunnen we u de nieuwste oplos-
singen bieden om rij- en vooral tankgedrag eenvoudig in 
beeld te brengen en bij te sturen waar nodig. Natuurlijk met 
behoud van het gemak van de brandstofkaart voor u en uw 
leaserijders.

de voordelen van de Peugeot lease 
travelcard
Uw medewerkers hoeven de brandstofkosten niet langer 
voor te schieten. Ook het invullen van declaratieformulie-
ren behoort tot het verleden, net als de frustratie van zoek-
geraakte of onleesbare bonnen. Bovendien kunnen uw 
medewerkers bij elk station betalen met de Peugeot Tra-
velcard – waarbij  het uw voordeel is dat u ze kunt aanmoe-
digen om vooral bij voordelige stations te tanken. De per-
soonlijke pincode voorkomt misbruik door onbevoegden.

goedkoPer dan een gratis kaart 
Sommige oliemaatschappijen en tankstations bieden u als 
kleine zelfstandige een ‘gratis’ brandstofkaart. Anders dan 
bij de Peugeot Lease Travelcard betaalt u daarvoor geen 
pasbijdrage. Het nadeel daarvan is dat u met dergelijke 
merkgebonden passen – vanzelfsprekend – alleen terecht-
kunt bij tankstations van hetzelfde merk. Dat is niet alleen 
lastig, maar ook duurder. U kunt dan namelijk niet langer 
profiteren van de grote prijsverschillen tussen de verschil-
lende oliemaatschappijen, inclusief de prijsvechters en 
witte pompen. Een merkgebonden brandstofkaart levert 
misschien wel een paar cent korting op, maar die wordt 
verleend op de adviesprijs – niet op de pompprijs! Hierdoor 
tankt u minder voordelig dan u denkt. Onze brandstofkaart 
daarentegen wordt bij elk station geaccepteerd; ook bij 
witte pompen, de Makro en onbemande pompen. Reden 
te meer om voor de allround brandstofkaart van Travelcard 
te kiezen.

nooit meer losse tankbonnen
Met de Peugeot Lease Travelcard bent u af van alle losse 
tankbonnen en declaratieformulieren. Alle tanktransacties 
van uw auto – of van uw volledige wagenpark – staan op 
één heldere verzamelfactuur. Of u nu één auto heeft of tien: 
onze brandstofkaart laat u direct besparen op uw adminis-
tratieve kosten.

tanken met btW-garantie 
Bijkomend voordeel is dat met onze brandstofkaart ook de 
btw-teruggave over al uw tankbeurten zeker wordt gesteld. 
Een gewone tankbon wordt door de fiscus namelijk niet er-
kend als volwaardige factuur, omdat de afnemer er niet op 
vermeld staat. Alleen met een zakelijke brandstofkaart ver-
valt deze noodzaak, omdat één verzamelfactuur voor alle 
tanktransacties wordt afgegeven. Deze factuur wordt door 
de fiscus erkend, zodat u tankt met btw-garantie. 

elke Pas verdient zich terug
Zonder brandstofkaart is een brandstofadministratie tijd-
rovend en kostbaar. Met de Travelcard hoeft u voortaan 
maar één verzamelfactuur te verwerken. Voor dit gemak 
betaalt u slechts € 3,40 per maand. Dit verdient zich zo 
terug, zelfs bij één auto!

bestel ook een Peugeot lease  
travelcard  
Een Travelcard bestellen is heel eenvoudig. U hoeft alleen 
maar te bellen met Peugeot Lease, +31 (0)88 20 12 700 
(tijdens kantooruren). Wij sturen u een aanvraagformulier 
toe. Na retournering wordt de brandstofkaart binnen en-
kele werkdagen aan u verzonden.

uW voordeel:

•	 ÉÉn	verzamelfactuur	vervangt	al	uw	losse	bonnen

•	 tanken	met	btw-garantie

•	 effectief	brandstofmanagement

•	 elke	brandstofkaart	verdient	zich	direct	terug,	zelfs	bij	ÉÉn	auto

•	 overal	tanken	binnen	nederland,	zelfs	bij	de	witte	pompen

•	 nooit	meer	contant	geld	op	zak	nodig	


