
1
VRIJ H EI D I N MOBI LITEIT.

Handleiding
Mobility Platform



Inhoud
Klik hieronder op het onderwerp waar je meer over wilt weten en ga direct naar de uitleg. Mis je nog onderdelen of klopt er 
iets niet in de handleiding? Neem dan contact op met je Accountmanagers Retail. 
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Veelgestelde vragen
Wachtwoord vergeten of account geblokkeerd, wat nu?
-	 	Als	je	het	wachtwoord	vergeten	bent	of	het	account	

geblokkeerd	is,	dan	kan	de	verkoopleider	of	manager	met	
toegang	tot	Mobility	Platform	deze	herstellen.	
In	geval	van	nood	kan	je	ons	ook	bellen	via	033	454	92	15	
om	een	wachtwoord	aan	te	laten	passen.	Hiervoor	is	wel	
de	correcte	gebruikersnaam	nodig.

Het voertuig is niet te vinden, hoe vind ik deze alsnog?
-	 Is	het	juiste	modeljaar	geselecteerd?
-	 	Is	de	knop	‘Reset’	bij	Modeljaar	en	de	knop	‘Reset’	bij	

Modeljaarstatus	al	gebruikt?

Consumentenprijs van het voertuig is niet correct.  
Hoe kan dit?
-	 	Achter	‘consumentenprijs’	wordt	in	Mobility	Platform	

de	fiscale	waarde	getoond.	De	fiscale	waarde	is	de	
netto	catalogusprijs	+	21%	btw	en	de	BPM.	Er	wordt	
in	Mobility	Platform	géén	rekening	gehouden	met	de	
afleverkosten	in	de	getoonde	consumentenprijs.	In	de	
leaseprijsberekening	wordt	er	wel	rekening	gehouden	
met	afleverkosten.

BPM van voertuig is niet correct. Hoe verander ik de BPM?
-	 	In	Mobility	Platform	wordt	het	BPM-bedrag	getoond	

dat	wordt	berekend	op	basis	van	de	uitstoot	van	het	
voertuig.	Hiervoor	wordt	de	uitstoot	gebruikt	van	het	
voertuig	zonder	opties.	Indien	er	geen	uitstoot	volgens	
de	WLTP-test	beschikbaar	is,	valt	Mobility	Platform	terug	
op	de	uitstoot	volgens	de	NEDC-test.	Helaas	is	deze	
uitstoot	veelal	lager	waardoor	de	BPM	lager	uitvalt.	Dit	
kan	worden	gecorrigeerd	bij	het	configureren	van	de	
auto.	Ofwel	gebeurt	dit	bij	het	ophalen	van	een	WLTP-
uitstoot	voordat	het	prijsvoorstel	definitief	gemaakt	
wordt,	of	het	kan	handmatig	worden	opgegeven	indien	
de	WLTP-uitstoot	niet	kan	worden	opgehaald.

Waaraan zijn de auto’s die op AutoAbonnement.nl staan 
te herkennen in Mobility Platform?
-	 	Met	de	knop	‘Actieprijs’	worden	alleen	de	auto’s	getoond	

waar	een	specifiek	actietarief	voor	gecommuniceerd	
is	(en	zichtbaar	is	op	AutoAbonnement.nl).	Let	op,	het	
resultaat	van	de	knop	is	ook	afhankelijk	van	de	overige	
filtermogelijkheden	zoals	modeljaar	en	modeljaarstatus.

Hoe moet een extra korting worden opgegeven?
-	 	Op	het	tabblad	‘Informatie’	staan	2	velden	waarvan,	

afhankelijk	van	de	op	te	geven	korting,	gebruik	gemaakt	
kan	worden.	Let	op,	indien	de	te	calculeren	auto	deel	
uitmaakt	van	een	landelijke	actie,	dan	is	er	al	rekening	
gehouden	met	extra	kortingen.

VPI opgeven, hoe moet dat?
-	 	Een	Voorlopige	Prijs	Indicatie	kan	met	een	regel	bij	

‘Andere	fabrieksopties’	worden	opgegeven.	Vul	hiervoor	
de	omschrijving	met	‘VPI’	en	het	bedrag	(incl.	btw)	bij	
bedrag.	Vervolgens	wordt	in	de	leaseprijsberekening	
rekening	gehouden	met	de	VPI.

Hoe moet een herwaardering worden opgegeven?
-	 	Een	herwaardering	is	een	verandering	van	de	

catalogusprijs	en	heeft	invloed	op	de	fiscale	waarde.	
Dit	kan	niet	worden	opgegeven	via	Mobility	Platform.	
Een	offerte	op	een	voertuig	waar	een	herwaardering	op	
wordt	gegeven,	moet	via	de	binnendienst	Private	Lease	
worden	aangevraagd.	Stuur	hiervoor	een	e-mail	naar	
privatelease@vwpfs.nl.	Voeg	hierin	de	auto-offerte	toe,	
inclusief	de	herwaardering	en	eventuele	kortingen	die	
gegeven	worden.	Voeg	daarnaast	de	klantgegevens	en	
wensen	met	betrekking	tot	de	leasecondities.

Hoe moet een demo-auto worden opgegeven?
-	 	Een	demo-auto	is	een	occasion	voertuig.	Mobility	

Platform	kan	géén	berekening	maken	voor	occasions.	
Stuur	een	e-mail	naar	privatelease@vwpfs.nl	voor	
een	offerte	voor	een	occasion	en	voeg	de	auto-offerte	
toe,	inclusief	kenteken,	kilometerstand	en	gewenste	
afleverdatum,	overnameprijs	(inclusief	afleverkosten),	
de	klantgegevens	en	wensen	met	betrekking	tot	de	
leasecondities.	Houd	er	rekening	mee	dat	de	leaseofferte	
géén	actiekortingen	bevat	zoals	kunnen	gelden	voor	
nieuwe	objecten.	
Let	op,	de	maximale	leeftijd	voor	een	demo	auto	is		
12	maanden.	Daarnaast	mag	het	voertuig	maximaal	
25.000	km	hebben	gereden.
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Toevoegen van grotere, lichtmetalen velgen als accessoire. 
Kan dat?
-	 	Nee.	Als	de	grotere	velgmaat	niet	als	optie	is	te	

selecteren,	kan	Mobility	Platform	de	bandenmaat	niet	
aanpassen.	Mogelijk	heeft	de	andere	bandenmaat	
ook	gevolgen	voor	de	berekening	van	de	kosten	voor	
slijtage	en	vervanging	van	nieuwe	banden.	Hetzelfde	
geldt	voor	eventueel	gekozen	winterbanden	of	all-
seasonbanden-regeling.	Een	offerte	op	een	voertuig	
met	een	licht-metaalset	als	accessoire	(met	afwijkende	
bandenmaat),	moet	via	privatelease@vwpfs.nl	worden	
aangevraagd.		Voeg	het	gewenste	prijsvoorstel	toe	en	
vermeld	het	juiste	bandencijfer.	Op	basis	hiervan	wordt	
een	gecorrigeerde	offerte	verstuurd	waarin	het	mogelijk	
is	om	de	aanvraag	via	het	prijsvoorstel	in	te	dienen.	
Hierbij	kan	in	het	aantekeningveld	voor	verkoper	vermeld	
worden	wat	het	juiste	offertenummer	is.

Is een aangemaakt prijsvoorstel nog aan te passen?
-	 	Ja,	gebruik	hiervoor	de	knop	‘Herconfiguren’	bij	het	

gemaakte	prijsvoorstel.	Zie	hiervoor	de	werkwijze	bij	het	
‘Overzicht	Prijsvoorstellen’.
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Deze handleiding geeft een beschrijving van de mogelijkheden van onze online 
calculator. De volgorde van de onderwerpen is gelijk aan het proces dat wordt 
doorlopen bij het maken van een calculatie en een offerte. Voor een juiste 
werking van deze applicatie adviseren wij je te werken met Google Chrome.

Het	systeem	heeft	de	volgende	browsereisen:
•	 Firefox	versie	57.0	of	hoger;
•	 Chrome	versie	63.0	of	hoger;
•	 Safari	versie	11.0	of	hoger;
•	 Internet	Explorer	versie	11	of	hoger;
•	 Microsoft	Edge	versie	39.14	of	hoger.

Inloggen
Ga	naar	https://www.mijnleasing.nl.	Met	je	gebruikersnaam	en	wachtwoord	
kun	je	vervolgens	inloggen.	Indien	je	jouw	wachtwoord	vergeten	bent,	kun	je	
contact	opnemen	met	je	verkoopleider	of	vaste	contactpersoon	bij	Volkswagen	
Pon	Financial	Services.

Inleiding
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Hoofdscherm
Hoofdscherm
Nadat	je	bent	ingelogd,	kom	je	direct	in	het	hoofdscherm.	Hier	kun	je	starten	
met	het	zoeken	van	de	auto	voor	het	maken	van	een	prijsvoorstel.

Buttons hoofdscherm
Aan	de	bovenzijde	van	de	pagina	staan	de	volgende	buttons:	Dealer:
Hier	zie	je	onder	welke	dealerholding	of	-vestiging	je	bent	ingelogd.
• Zoeken:
	 Dit	is	het	hoofdscherm	(huidige	pagina)	waar	je	op	binnenkomt.
• Prijsvoorstellen:
	 	Wanneer	je	een	eerder	gemaakt	prijsvoorstel	wilt	terughalen,	inzien	of	door	

wilt	zetten	naar	de	leasemaatschappij,	klik	je	op	de	button	‘Prijsvoorstel’.
• Personen:
	 Hier	kun	je	relaties	(klanten)	aanpassen	of	toevoegen.
• Mijn account:
	 Hier	kun	je	je	eigen	gegevens	aanpassen.
• Uitloggen:
	 Als	je	op	uitloggen	klikt,	ga	je	uit	het	systeem.
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Zoeken en filteren
Verticaal	in	de	linkerzijde	staan	de	filters	en	opties	voor	het	zoeken	en	filteren	van	modellen.	Hoe	meer	filters	
en/of	zoektermen	je	gebruikt,	hoe	beter	je	zoekresultaat	wordt.	Controleer	bij	een	beperkt	zoekresultaat	of	de	
filters	juist	staan	ingesteld.	Als	je	een	filter	wilt	uitzetten,	gebruik	je	de	button	‘Reset’.	

Leasecondities
• Leaseprijs: 
	 	Als	je	de	gewenste	parameters	van	een	leasebudget	

instelt	op,	bijvoorbeeld,	€	250	–	€	500	dan	zoekt	
Mobility	Platform	naar	auto’s	die	binnen	deze	condities	
passen.	Daarbij	worden	de	andere	condities	(deze	staan	
hieronder	vermeld)	meegenomen	in	de	leaseprijs,	die	
van	invloed	zijn	op	de	berekening	hier	van.	

• Looptijd:
	 	Standaard	staat	de	looptijd	op	48	maanden.	Verschuif	

deze	naar	een	andere	looptijd	en	alle	prijzen	worden	
vervolgens	op	de	ingestelde	looptijd	berekend.

• Kilometrage:
	 	Standaard	staat	het	kilometrage	op	10.000	km	per	

jaar.	Verschuif	deze	naar	een	ander	jaarkilometrage	
en	alle	prijzen	worden	vervolgens	op	het	ingestelde	
jaarkilometrage	berekend.

• Bandenproduct:
	 	Standaard	staat	het	bandenproduct	op	zomerbanden.	

Als	een	ander	bandenproduct	wordt	geselecteerd,	
worden	vervolgens	alle	leaseprijzen	berekend	inclusies	
het	gekozen	bandenproduct.	Als	je	bijvoorbeeld	zomer-	
en	winterbanden	selecteert	bij	‘Bandenproduct’	zorgt	
dat	er	voor	dat	de	leaseprijs	berekend	wordt	op	basis	
van	de	zomer-	en	winterbanden-regeling.

• Vervangend vervoer product:
	 	Standaard	staat	het	vervangend	vervoer	product	op	‘Na	

24	uur’.	Hier	kan	ook	gekozen	worden	voor	‘Per	direct’.	
• Eigen Risico:
	 	Standaard	is	het	eigen	risico	€	500.	Dit	is	het	bedrag	dat	

geldt	als	eigen	risico	voor	een	schade	aan	de	auto,	als	er	
geen	schade	verhaald	kan	worden	op	een	tegenpartij.	
Het	bedrag	van	het	eigen	risico	kan	worden	verlaagd	
naar	€	250	of	€	125	per	schadegeval.

• Provincie:
	 	Standaard	staat	de	provincie	op	Utrecht.	De	provincie	

is	van	belang	voor	de	wegenbelasting.	Als	de	provincie	
wordt	gezet	op	bijvoorbeeld	‘Gelderland’	dan	worden	
alle	leaseprijzen	berekend	met	een	wegenbelasting	
zoals	geldt	voor	de	gekozen	provincie.

• Collectiviteitscode:
	 	In	dit	veld	kun	je	een	collectiviteitscode	opgeven.	

Een	collectiviteitscode	staat	voor	een	regeling	
die	Volkswagen	Pon	Financial	Services	heeft	
afgesproken	met	een	werkgever.	In	de	regeling	
is	een	collectiviteitsvoordeel	voor	Private	Lease	
opgenomen.	De	klant	zal	zelf	kunnen	aangeven	wat	
de	collectiviteitscode	is.	Als	deze	niet	juist	is,	worden	
ook	geen	leaseprijzen	berekend	en	is	het	filter/
zoekresultaat	‘0	modellen	gevonden’.
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Voertuig
• Zoekterm:
	 	In	dit	veld	kun	je	een	zoekterm	invullen.	Vervolgens	zal	

Mobility	Platform	het	resultaat	tonen	van	de	zoekterm	
in	de	naam	van	het	voertuig.	Zoeken	naar	de	term	
‘Style’	geeft	als	resultaat	alle	voertuigen	waarbij	‘Style’	
in	de	naam	van	de	uitvoering	voor	komt.

• Modeljaar:
	 	Standaard	staat	het	meest	actuele	modeljaar	

aangevinkt.	Als	een	auto	uit	een	ander	modeljaar	
gezocht	wordt,	zal	het	vinkje	bij	het	gewenste	
modeljaar	geplaatst	moeten	worden.	
Met	de	knop	‘Reset’	worden	reeds	geplaatste	vinkjes	
gewist	en	worden	meer	voertuigen	getoond.

• Modeljaarstatus:
	 	Standaard	staat	een	vinkje	bij	‘huidig’.	Dit	zorgt	

ervoor	dat	alleen	de	actuele	modellen	en	uitvoeringen	
worden	getoond.	‘Actueel’	wil	zeggen	de	modellen	en	
uitvoeringen	waarvoor	geldt	dat	het	zoekresultaat	
voertuigen	bevat	waarbij	de	informatie	van	het	
voertuig	de	laatste	gegevens	van	de	prijslijst	bevat	
zoals	de	consumentenprijs	(excl.	afleverkosten),	de	
uitvoering	en	mogelijkheden	met	betrekking	tot	de	
opties.	
Met	de	knop	‘Reset’	worden	reeds	geplaatste	vinkjes	
gewist	en	worden	meer	voertuigen	getoond.

• Merk/Model:
	 	Hier	kan	gekozen	worden	voor	een	specifiek	model	

zodat	het	filterresultaat	alleen	dit	model	toont.
• Brandstof:
	 	Hier	kan	gefilterd	worden	op	brandstofsoort.	Als	je	

kiest	voor	‘Benzine’,	worden	alleen	de	voertuigen	
getoond	met	een	benzinemotor.	Als	gekozen	wordt	
voor	‘Elektrisch’,	worden	alle	auto’s	getoond	met	een	
elektrische	aandrijving,	hier	vallen	ook	de	hybride	en	
plug-in	hybride	voertuigen	onder.

• Energielabel:
	 	Hier	kan	een	keuze	gemaakt	worden	om	te	filteren	op	

het	energielabel	van	de	auto.
• CO2:
	 	Met	de	schuifjes	kan	binnen	een	range	van	CO2-

uitstoot	gezocht	worden.	Het	getoonde	resultaat	
van	dit	filter	bevat	de	voertuigen	waarbij	geldt	dat	
de	basisuitstoot	binnen	de	geselecteerde	range	valt.	
De	eventuele	verhoogde	uitstoot,	door	bijvoorbeeld	
uitstoot-verhogende	opties	als	grotere	lichtmetalen	
velgen,	is	in	het	zoekresultaat	niet	meegenomen.

• Transmissie:
	 	Maak	hier	een	keuze	tussen	de	handgeschakelde	of	

automatische	versnelling	van	een	voertuig.
• Carrosserie:
	 	Maak	hier	een	keuze	voor	de	carrosserie	waar	in	het	

zoekresultaat	rekening	mee	moet	worden	gehouden.
• Actieprijs:
	 	Met	dit	filter	kan	het	resultaat	getoond	worden	van	de	

objecten	waarvoor	een	actietarief	is	afgesproken.	Het	
actietarief,	bijvoorbeeld	de	Polo	Comfortline	voor	€	319,	
geldt	op	een	looptijd	van	48	maanden	en	10.000	km	
per	jaar.	Als	een	andere	looptijd	en/of	jaarkilometrage	
is	ingesteld	(boven	in	het	scherm)	zal	dit	filter	de	auto’s	
laten	zien	waarop	een	actietarief	is	afgesproken,	maar	
uiteraard	zal	het	genoemde	actietarief	niet	gelden	op	
de	afwijkende	looptijd	en/of	jaarkilometrage.	
Dit	veld	‘actieprijs’	is	alleen	geldig	op	voertuigen	waar	
niet	specifiek	een	voorraad	actie	op	van	toepassing	is	
(zie	‘Voorraad	actieprijs’).
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Voorraadvoertuig
• Voorraad actieprijs:
	 	Met	dit	filter	kan	het	resultaat	getoond	worden	van	

de	objecten	waarvoor	een	voorraad	actietarief	is	
afgesproken.	Dit	voorraad	actietarief	is	alleen	van	
toepassing	als	een	kommnummer	wordt	opgevoerd	om	
gebruik	te	maken	van	de	actie.	

• Dealervoorraad:
	 	Dit	is	een	nieuwe	functie	die	nog	wordt	ontwikkeld.	

Meer	informatie	hierover	volgt	als	de	aanpassingen	zijn	
doorgevoerd.

• Kommnr.:
	 	Als	hier	een	kommnummer	wordt	ingevoerd,	zal	het	

resultaat	worden	getoond	waarbij	elk	voertuig	gaat	
rekenen	met	dit	kommnummer.	Alle	voorraadacties	
die	gelden,	waarbij	een	kommnummer	moet	worden	
opgegeven	om	van	de	actie	gebruik	te	maken,	worden	
in	het	filterresultaat	getoond,	inclusief	de	bijbehorende	
leaseprijs	die	bij	de	actie	hoort.

Opties
Hier	kan	gebruik	worden	gemaakt	om	het	filter	uit	te	
breiden	waarbij	in	het	resultaat	alle	voertuigen	worden	
getoond	waarvoor	geldt	dat	de	geselecteerde	optie	
onderdeel	uitmaakt	van	het	standaard	voertuig,	of	als	
optie	kan	worden	toegevoegd.

Voorbeeld:	als	‘Airconditioning’	wordt	aangevinkt,	dan	zal	
het	resultaat	worden	getoond	waarvoor	geldt	dat	het	
voertuig	standaard	een	airco	heeft,	of	dat	de	airco	als	optie	
kan	worden	toegevoegd.	Voertuigen	die	geen	airco	in	de	
standaard	uitrusting	hebben	en	waarbij	de	airco	niet	kan	
worden	toegevoegd	als	fabrieksoptie,	worden	niet	getoond.
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Zoekresultaat
	
Merk / model
Hieronder	staan	de	uitvoeringen	binnen	het	aangegeven	
model.	Er	worden	in	eerste	instantie,	per	model,	6	
uitvoeringen	getoond.	Daaronder	staat	de	regel	‘Meer	
tonen…’.	Als	hierop	wordt	geklikt,	volgt	een	uitgebreidere	
lijst.	Let	op,	het	resultaat	van	deze	lijst	is	gebaseerd	op	de	
filter	en	zoekfuncties	die	links	in	het	scherm	zijn	gekozen	
of	welke	default	zijn	geselecteerd.

Voorraad
Deze	kolom	bevat	een	resultaat	dat	op	dit	moment	nog	
niet	van	toepassing	is.	De	kolom	is	nog	in	ontwikkeling	
en	zal	na	oplevering	van	de	functionaliteit	worden	
beschreven.

Kommnr.
Deze	kolom	bevat	een	resultaat	dat	op	dit	moment	nog	
niet	van	toepassing	is.	De	kolom	is	nog	in	ontwikkeling	
en	zal	na	oplevering	van	de	functionaliteit	worden	
beschreven.

Dealer
Deze	kolom	bevat	een	resultaat	dat	op	dit	moment	nog	
niet	van	toepassing	is.	De	kolom	is	nog	in	ontwikkeling	
en	zal	na	oplevering	van	de	functionaliteit	worden	
beschreven.

Modeljaar
Deze	kolom	bevat	het	modeljaar	van	het	getoonde	merk	/	
model	/	uitvoering.

BPM
Hier	wordt	het	bedrag	van	de	BPM	getoond.	

Let op, het getoonde bedrag is het resultaat van de 
berekening op basis van de CO2-uitstoot die is opgegeven 
in de prijslijst van het merk welke van toepassing is op 
de getoonde uitvoering. In de berekening wordt gebruikt 
gemaakt van de meest recente BPM tabel met schijven 
en bedragen. Dit betekent ook dat als de uitstoot nog 
gebaseerd is op NEDC-testresultaten, de BPM berekening 
onjuist is. Immers is de BPM tabel van toepassing op een 
uitstoot volgens WLTP-testresultaten. Het getoonde BPM-
bedrag is dan ook niet correct.

Label
In	deze	kolom	wordt	het	energielabel	getoond	dat	van	
toepassing	is	op	het	voertuig.
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Cons pr
Hier	wordt	de	consumentenprijs	van	het	voertuig	getoond.	

Let	op,	de	consumentenprijs	is	de	uitkomst	van	een	
berekening.	Het	betreft	hier	de	berekening	van	de	
netto	cataloguswaarde,	vermeerderd	met	de	btw	en	de	
berekende	BPM	uit	de	eerdere	kolom.	Indien	het	bedrag	
uit	de	kolom	BPM	niet	correct	is	(bijvoorbeeld	door	een	
berekende	BPM	op	basis	van	een	NEDC-uitstoot)	dan	is	de	
consumentenprijs	van	het	voertuig	niet	correct.	Dit	kan	
voorkomen	op	voertuigen	van	oudere	modeljaren	(voor	
modeljaar	2021).

Er	wordt	in	de	getoonde	consumentenprijs	géén	rekening	
gehouden	met	de	afleverkosten	zoals	wordt	vermeld	in	de	
prijslijst	van	elk	model.	De	consumentenprijs	moet	dan	ook	
vergeleken	worden	met	de	fiscale	waarde	uit	de	prijslijst	
van	elk	model.

Leasepr. (in)
Deze	kolom	bevat	de	leaseprijs	inclusief	btw.	Deze	
leaseprijs	is	berekend	op	basis	van	de	getoonde	auto,	
waarbij	de	berekening	ook	uitgaat	van	de	getoonde	BPM.	
Indien	gebruikgemaakt	is	van	de	zoek	mogelijkheden	
‘Opties’,	bijvoorbeeld	‘parkeersensoren	achter’	dan	zal	de	
leaseprijs	worden	berekend	inclusief	deze	optie.	Als	daarna	
de	gewenste	auto	wordt	geselecteerd,	kan	deze	uitvoering	
verder	worden	aangevuld	met	opties	en	accessoires.	De	
reeds	geselecteerde	optie	‘parkeersensoren	achter’	is	al	
toegevoegd.	Als	de	optie	onderdeel	uitmaakt	van	een	
pakket,	dan	is	het	pakket	toegevoegd.
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Configuratie
Om	een	prijsvoorstel	te	berekenen,	kun	je	na	het	selecteren	
van	het	object	op	het	hoofdscherm,	opties	en	accessoires	
toevoegen	via	tabblad	configuratie.	Elke	keer	dat	een	optie	
wordt	toegevoegd	of	verwijderd,	verandert	vrijwel	direct	de	
leaseprijs.

Een	optie	kun	je	makkelijk	vinden	door	de	optiecode	of	
omschrijving	rechts	bovenin	het	zoekveld	in	te	voeren.		
Dit	kan	het	samenstellen	van	alle	opties	versnellen.

Prijsvoorstel opmaken

Prijzenkolommen
De	zwarte	prijzen	die	je	rechts	in	het	scherm	ziet,	zijn	de	
prijzen	van	de	opties.	De	grijze	prijzen	die	je	rechts	van	
de	zwarte	ziet,	zijn	de	prijzen	van	het	verplichte	pakket	
bijbehorende	bij	deze	optie,	of	een	andere	optie.	In	het	
voorbeeld	hierboven,	is	de	prijs	van	de	optie	€	618.	Met	het	
toevoegen	van	deze	optie	wordt	ook	een	Navigatiepakket	
toegevoegd	van	€	1.686.	

De	reden	hiervan	is	dat	het	High-end	geluidsysteem	
Harman	Kardon	alleen	kan	worden	toegevoegd	als	ook	
het	Navigatiepakket	is	toegevoegd.	Andersom	kan	wel	
het	Navigatiepakket	worden	geselecteerd,	zonder	de	
verplichting	het	High-end	geluidsysteem	Harman	Kardon.
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Vrije opties en accessoires
	Mobility	Platform	is	gevuld	met	vrijwel	alle	leverbare	
(af-fabriek)	opties.	Wanneer	er	toch	een	bepaalde	optie	
ontbreekt	in	de	lijst	kun	je	deze	handmatig	aanmaken	door	
een	vrije	optie	onderaan	de	optielijst	op	te	voeren	in	de	regels	
van	Andere	fabrieksopties.	Bij	“Code”	kan	een	bestelcode	
worden	opgegeven,	bij	“Titel”	de	naam	van	de	optie	en	bij	
“prijs”	vul	je	het	aanschafbedrag	in,	inclusief	btw.	Vervolgens	
wordt	de	optie	toegevoegd	aan	het	linker	rijtje	onder	alle	
andere	gekozen	opties	en	wordt	de	leaseprijs	automatisch	
aangepast.	Dit	geldt	ook	voor	accessoires.

Let op, het handmatig toevoegen van een set lichtmetalen 
velgen, als accessoire of handmatige optie, is alleen 
mogelijk als de bandenmaat niet wijzigt. Indien een andere 
bandenmaat van toepassing is door de set lichtmetalen 
velgen, met een andere bandenmaat dan zich standaard 
onder de auto bevindt, kan voor deze aanvraag het Mobility 
Platform niet gebruikt worden. Neem contact op met het 
team Private Lease voor een handmatige aanvraag.

BPM correctie
Dit	tabblad	gebruik	je	voor	een	voorraadvoertuig	dat	een	
kenteken	heeft	gekregen.	Datum	1e	tenaamstelling	mag	
maximaal	90	dagen	terug	zijn.	

Let	op:	het	voertuig	mag	nog	niet	zijn	gebruikt,	
bijvoorbeeld	als	demo.	Voor	gebruikte	voertuigen	kan	geen	
leaseprijs	worden	berekend	in	Mobility	Platform.
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De	volgende	vragen	worden	gesteld:
	 1.	 	Is	de	auto	een	voorraadvoertuig?	Indien	‘nee’	dan	

eindigt	de	vragenlijst.
	 2.	 	Is	de	auto	reeds	tenaamgesteld?	Indien	‘nee’	dan	

eindigt	de	vragenlijst.
	 3.	 	Vul	de	datum	1e	tenaamstelling	in.
	 4.	 	Vul	de	werkelijk	BPM	in,	waarbij	een	maximale	

afwijking	van	20%	is	toegestaan.	
	 5.	 	Bevestig	vervolgens	uw	invoer	van	de	gegevens		

door	aan	te	geven	dat	dit	conform	de	werkelijkheid	
is	gebeurt.

Let op, indien het kenteken langer dan 90 dagen geleden 
is geregistreerd, de BPM meer dan 20% afwijkt of het 
voertuig meerdere kilometers heeft gereden, dan kan voor 
deze aanvraag het Mobility Platform niet gebruikt worden. 
Stuur een e-mail naar privatelease@vwpfs.nl voor een 
handmatige aanvraag.

Leasecondities
• Looptijd:
	 	Standaard	staat	de	looptijd	op	48	maanden.	Verschuif	

deze	naar	een	andere	looptijd	en	de	leaseprijs	wordt	
vervolgens	op	de	ingestelde	looptijd	berekend.

• Kilometrage:
	 	Standaard	staat	het	kilometrage	op	10.000	km	per	

jaar.	Verschuif	deze	naar	een	ander	jaarkilometrage	
en	de	leaseprijs	wordt	vervolgens	op	het	ingestelde	
jaarkilometrage	berekend.

• Bandenproduct:
	 	Standaard	staat	het	bandenproduct	op	zomerbanden.	

Als	een	ander	bandenproduct	wordt	geselecteerd,	
worden	vervolgens	alle	leaseprijzen	berekend	inclusies	
het	gekozen	bandenproduct.	Als	u	bijvoorbeeld	zomer-	
en	winterbanden	selecteert	bij	‘Bandenproduct’	zorgt		
	
	

	
dat	er	voor	dat	de	leaseprijs	berekend	wordt	op	
basis	van	de	zomer-	en	winterbanden-regeling.	Bij	
het	kiezen	van	‘all-seasonbanden’,	wordt	u	gevraagd	
om	de	startset	all-season-banden	mee	te	nemen	als	
accessoire	in	de	calculatie.	Het	is	verplicht	om	de	all-
seasonbanden	te	selecteren	wanneer	de	auto	op	all-
seasonbanden	wordt	afgeleverd.

• Vervangend vervoer product:
	 	Standaard	staat	het	vervangend	vervoer	product	op	‘Na	

24	uur’.	Hier	kan	ook	gekozen	worden	voor	‘Per	direct’.	
• Eigen Risico:
	 	Standaard	is	het	eigen	risico	€	500.	Dit	is	het	bedrag	dat	

geldt	als	eigen	risico	voor	een	schade	aan	de	auto,	als	er	
geen	schade	verhaald	kan	worden	op	een	tegenpartij.	
Het	bedrag	van	het	eigen	risico	kan	worden	verlaagd	
naar	€	250	of	€	125	per	schadegeval.
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• Provincie:
	 	Standaard	staat	de	provincie	op	Utrecht.	De	provincie	

is	van	belang	voor	de	wegenbelasting.	Je	kunt	je	eigen	
provincie	hierin	ook	aangeven.	De	wegenbelasting	
verandert	dan	naar	de	standaarden	van	de	gekozen	
provincie.	

• Collectiviteitscode:
	 	In	dit	veld	kun	je	een	collectiviteitscode	opgeven.	

Een	collectiviteitscode	staat	voor	een	regeling	
die	Volkswagen	Pon	Financial	Services	heeft	
afgesproken	met	een	werkgever.	In	de	regeling	

is	een	collectiviteitsvoordeel	voor	Private	Lease	
opgenomen.	De	klant	zal	zelf	kunnen	aangeven	wat	de	
collectiviteitscode	is.	Als	deze	niet	juist	is,	zal	er	geen	
leaseprijs	worden	getoond.

• Kommnr.:
	 	Als	hier	een	kommnummer	wordt	ingevoerd,	zal	het	

resultaat	worden	getoond	waarbij	de	leaseprijs	wordt	
berekend	met	eventueel	geldende	voorraadkortingen.	
Als	de	leaseprijs	niet	wijzigt,	is	geen	specifieke	
voorraadkorting	van	toepassing.

Informatie
•	 	Additioneel	dealerkortingsbedrag,	bovenop	de	

voorgeschreven	FOAK	(excl.	BTW):
	 	Hier	kan	een	korting	(excl.	btw)	worden	opgegeven	die	

naast	de	voorgeschreven	FOAK	en	eventueel	geldende	
actiekortingen	extra	wordt	gegeven.	
Additioneel	dealerkortingspercentage,	bovenop	de	
voorgeschreven	FOAK:	
Hier	kan	een	korting	in	procenten	worden	opgegeven	
die	naast	de	voorgeschreven	FOAK	en	eventueel	
geldende	actiekortingspercentages	extra	wordt	
gegeven.	In	de	licht	gekleurde	balk	wordt	geheel	rechts	
een	code	getoond.	Deze	code	begint	met	REF	en	bevat	
daarna	een	getal.	Dit	getal	staat	voor	de	standaard	
FOAK-korting.	Daarmee	ben	je	in	staat	om	na	te	gaan	
met	welke	standaard	FOAK	al	rekening	is	gehouden	
in	de	leaseprijs.	In	deze	code	is	géén	eventueel	van	
toepassing	zijnde	extra	korting	meegenomen.

Afronden prijsvoorstel
Na	het	configureren	van	de	auto	en	het	instellen	van	de	
gewenste	leasecondities	kan	het	prijsvoorstel	worden	
afgerond.	Aan	de	linkerzijde	vind	je	het	overzicht	van	de	
samengestelde	auto.	
Naast	de	leaseprijs,	consumentenprijs,	BPM,	CO2	wordt	
de	huidige	configuratie	getoond.	Als	er	nog	een	verplichte	
keuze	gemaakt	moet	worden,	is	de	knop	‘Leaseprijs	met	
nieuw	BPM-tarief	o.b.v.	WLTP’	niet	beschikbaar.	Als	er	
geen	verplichte	keuzes	meer	gemaakt	hoeven	te	worden,	
en	de	samenstelling	correct	is,	kan	gekozen	worden	
voor	de	knop	‘Leaseprijs	met	nieuw	BPM-tarief	o.b.v.	
WLTP’.	Op	dat	moment	wordt	de	uitstoot	opgehaald	en	
de	BPM	berekend.	De	samenstelling	van	de	auto	en	de	
leasecomponenten	wordt	‘bevroren’	en	zijn	niet	meer	aan	
te	passen.

15



Daarna	kan	het	prijsvoorstel	worden	opgemaakt.	Kies	hiervoor	de	knop	‘Prijsvoorstel’.
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Als	er	geen	actuele	uitstoot	opgehaald	kan	worden,	komt	een	
rode	tekst	in	beeld	waarbij	gevraagd	wordt	de	CO2	uitstoot	
handmatig	op	te	geven.	Kies	daarna	voor	‘Bereken	leaseprijs’.	
Daarna	kan	de	knop	‘Prijsvoorstel’	worden	gebruikt.

Gegevens berijder
In	het	volgende	scherm	wordt	gevraagd	de	klantgegevens	
op	te	geven.	Velden	met	een	*	zijn	verplicht.

Na	het	invullen	van	de	verplichte	gegevens	kan	het	
prijsvoorstel	worden	aangemaakt.
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Prijsvoorstel
Met	de	knop	‘downloaden’	kan	het	prijsvoorstel	als	PDF	
opgehaald	en	opgeslagen	of	afgedrukt	worden.

Met	de	knop	‘herconfigureren’	kan	de	auto	opnieuw	
worden	samengesteld.	Hierbij	zijn	de	gekozen	opties	
al	toegevoegd.	Je	kunt	hier	nog	wel	wijzigingen	in	
aanbrengen.	
Ook	kan	een	compleet	nieuwe	auto	worden	samengesteld	
(kies	hiervoor	op	de	knop	‘Zoeken’).	Na	het	bevestigen	van	
de	(eventuele)	wijzigingen,	met	behulp	van	de	stappen	
zoals	hierboven	beschreven	bij	het	ophalen	van	de	actuele	
CO2	uitstoot,	kom	je	terecht	op	de	pagina	met	gegevens	
berijder.	Deze	zijn	al	ingevuld	en	niet	aan	te	passen.

Vervolgens	kan	het	voorstel	worden	ingestuurd	naar	
Volkswagen	Pon	Financial	Services.	Met	het	insturen	van	
het	voorstel	moeten	ook	de	financiële	gegevens	van	de	
klant	worden	opgegeven.	Hiervoor	zijn	2	mogelijkheden.	
De	eerste	mogelijkheid	is	dat	de	aanvraag	kan	worden	
ingevuld	samen	met	de	klant	(knop	Aanvraagformulier	
dealer).	De	tweede	optie	is	dat	de	klant	met	behulp	
van	een	link	in	een	e-mailbericht	de	aanvraag	zelf	kan	
aanvullen	en	versturen	(knop	Aanvraagformulier	klant).

Als	gekozen	wordt	voor	het	Aanvraagformulier	dealer,	
wordt	een	nieuw	scherm	geopend	waarbij	de	volgende	
gegevens	moeten	worden	in-	of	aangevuld.	Als	de	
persoonsgegevens	van	de	klant	al	in	het	prijsvoorstel	zijn	
ingevuld,	worden	deze	waarden	al	meegenomen:

•	 Persoonlijke	gegevens
	 o	 Aanhef
	 o	 Voornaam
	 o	 Voorletters
	 o	 Tussenvoegsels
	 o	 Achternaam
	 o	 Achternaam	bij	geboorte
	 o	 Geboortedatum
	 o	 Nationaliteit
	 o	 Burgelijke	staat
•	 Adres	en	contactgegevens
	 o	 Straat
	 o	 Huisnummer
	 o	 Toevoeging
	 o	 Postcode
	 o	 Woonplaats
	 o	 E-mailadres
	 o	 Landcode	(dit	hoort	bij	het	telefoonnummer)
	 o	 Telefoonnummer
	 o	 Rijbewijsnummer
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•	 Inkomstenbron
	 o	 	Bron	van	inkomen,	hier	moet	een	keuze	gemaakt	

worden	uit:
  -	 	Fulltime	loondienst	/	Parttime	loondienst	/	

Uitzendkracht
	 	 	 •	 Vast	contract	of	tijdelijk	contract
	 	 	 •	 Datum	in	dienst
  -	 Zelfstandig
	 	 	 •	 Naam	van	het	bedrijf	(bij	Zelfstandig)
	 	 	 •	 	Vestigingsplaats	van	het	bedrijf	(bij	

Zelfstandig)
	 	 	 •	 KvK-nummer	van	het	bedrijf	(bij	Zelfstandig)
	 	 	 •	 Startdatum	van	het	bedrijf	(bij	Zelfstandig)
  -	 Pensioen
  -	 Sociale	uitkering
	 	 	 •	 	Ingangsdatum	van	de	uitkering	(bij	Sociale	

uitkering)
  -	 Student
  -	 Geen	inkomsten

•	 Financiële	gegevens
	 o	 Netto	maandelijks	inkomen	(excl.	vergoedingen)
	 o	 Overige	maandelijkse	inkomsten
	 o	 Woonsituatie
  -	 	Koopwoning,	opgeven	bruto	hypotheeklast	per	

maand
  -	 Huurwoning,	opgeven	netto	huurlast	per	maand
  -	 Inwonend,	opgeven	netto	woonlast	per	maand
	 o	 Inwonende	kinderen	(onder	de	18	jaar),	ja	of	nee
	 o	 	Alimentatieverplichting?	Ja	of	nee.	Indien	ja,	dan	ook	

een	bedrag	opgeven.
•	 Betaalgegevens
	 o	 IBAN-nummer	(hoofdletter	gevoelig)

Als	gekozen	wordt	voor	de	knop	‘Aanvraagformulier	klant’	
zal	een	mail	worden	verzonden	naar	de	klant	met	het	
verzoek	om	digitaal	de	gegevens	in	te	vullen	en	aan	te	
leveren.
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Met	het	overzicht	Prijsvoorstellen	kunnen	de	gemaakte	
prijsvoorstellen	worden	ingezien.	In	het	overzicht	kan	met	
behulp	van	enkele	selecties	worden	gefilterd:
•	 Prijsvoorstelnummer
•	 Berijder	(naam	klant)
•	 Creatiedatum
•	 	Geldigheid	van	het	prijsvoorstel	(verlopen	of	niet	

verlopen)
•	 Verkoper
•	 Status	prijsvoorstel
•	 Verzonden	offerte	(MP……..)

Onder	de	filtermogelijkheden	wordt	het	overzicht	met	
prijsvoorstellen	getoond.	Als	op	de	omschrijving	(naam	
voertuig,	looptijd,	jaarkilometrage	en	leaseprijs)	wordt	
geklikt,	wordt	het	prijsvoorstel	getoond.

Bij	het	openen	van	het	prijsvoorstel	kan	een	PDF	worden	
aangemaakt	(prijsvoorstel	downloaden)	of	het	prijsvoorstel	
opnieuw	aanmaken	(prijsvoorstel	herconfigureren).

Als	het	prijsvoorstel	opnieuw	wordt	geconfigureerd,	
wordt	een	nieuw	voorstel	aangemaakt	op	basis	van	het	
vorige	voorstel.	Hetzelfde	voertuig,	met	dezelfde	opties	en	
accessoires	waar	vervolgens	aanpassingen	in	aangebracht	
kunnen	worden	of	zelfs	een	compleet	nieuwe	auto	worden	
samengesteld.	Daarna	volgt	hetzelfde	proces	van	berekenen	
en	vastleggen	van	het	voorstel.

Overzicht prijsvoorstellen
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Met	deze	pagina	wordt	het	overzicht	getoond	van	
klantgegevens	die	zijn	aangemaakt	voor	de	prijsvoorstellen.

Er	kan	gefilterd	worden	op	ID,	naam,	postcode	+	
huisnummer	of	(in)actieve	personen.	In	het	overzicht	wordt	
ook	weergegeven	hoeveel	prijsvoorstellen	zijn	aangemaakt	
voor	elk	persoon.

Met	de	regel	‘Maak	nieuw	persoon	aan’,	onder	het	overzicht	
‘Personen’,	kunnen	personen	worden	toegevoegd,	waar	later	
een	prijsvoorstel	voor	kan	worden	aangemaakt.

Als	op	de	naam	van	een	persoon	wordt	geklikt,	worden	
meer	gegevens	getoond,	zoals	het	adres,	telefoonnummer	
en	e-mailadres.	Ook	de	laatste	prijsvoorstellen	(indien	
aanwezig)	worden	getoond.

Met	de	knop	‘Bewerk’	kunnen	de	gegevens	van	de	persoon	
worden	aangepast.	Indien	bij	‘Actief’	het	vinkje	wordt	
weggehaald,	zal	deze	persoon	niet	meer	worden	getoond	in	
het	overzicht	‘actieve	personen’.

Met	de	knop	‘Persoon	wijzigen’	worden	de	aangepaste	
gegevens	opgeslagen	en	wordt	het	overzicht	van	de	
persoon	weer	getoond.

Met	de	knop	‘Personen’	rechtsboven	wordt	het	overzicht	van	
Personen	weer	getoond.

Maak nieuw persoon aan
Vul	de	gevraagde	gegevens	van	de	persoon	in:
•	 Voorletters	/	Tussenvoegsel	/	Achternaam
•	 Roepnaam
•	 Telefoonnummer	1
•	 Telefoonnummer	2
•	 E-mailadres
•	 Postcode	+	Huisnummer
•	 Straat
•	 Plaats
•	 Provincie

Bevestig	de	invoer	met	de	knop	‘Persoon	maken’

In	‘mijn	account’	worden	de	gegevens	van	het	account	
getoond	en	kan	een	nieuw	wachtwoord	worden	opgegeven.	
Met	de	knop	‘Opslaan’	bevestig	je	de	invoer	van	je	nieuwe	
gegevens.

De	gegevens	van	‘Rol’	en	‘Dealer’	kun	je	niet	aanpassen.		
De	gebruiker	met	de	rol	‘Verkoopleider’	kan	deze	gegevens	
wel	aanpassen.

Personen

Mijn account
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