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Inleiding
Autoplanning heeft besloten het indienen van een brandstofdeclaratie te verwerken in Challenge
Lease. Challenge Lease is namelijk het interactieve (be)spaarprogramma van Autoplanning waarmee
wij berijders willen belonen voor voordelig tankgedrag en zuinig rijgedrag. Het voelde daarom logisch
voor ons om het indienen van een brandstofdeclaratie te integreren in Challenge Lease.
Uiteraard beseffen wij dat (nog) niet iedere berijder met een Challenge Lease Tank Card zijn of haar
Challenge Lease account geactiveerd heeft. In deze instructie leggen wij uit hoe berijders met een
Challenge Lease account een brandstofdeclaratie kunnen indienen maar ook hoe berijders zonder
een account dat kunnen doen. Voor beide categorieën werkt de declaratiemodule hetzelfde alleen
de manier om er te komen is net even anders. Daarom hebben wij besloten de instructie op te delen
in drie delen, namelijk:
- Brandstofkosten declareren zonder Challenge Lease account
- Brandstofkosten declareren met een Challenge Lease account
- Instructie declaratiemodule
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Brandstofkosten declareren zonder Challenge Lease account
Ga naar https://challengelease.loveloyals.nl . U heeft geen account, klik daarom op “Voor het eerst
hier?”.

Wij vragen u daarna het kaartnummer van uw Challenge Lease Tank Card en het kenteken dat op de
card vermeld staat in te voeren.

Daarna zal u in het Challenge Lease account terecht komen dat automatisch aan uw Challenge Lease
Tank Card gekoppeld is. Wij willen u uiteraard met veel enthousiasme uitleggen wat het Challenge
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Lease account te bieden heeft maar dat is in deze instructie niet op zijn plaats. Mocht u vragen
hebben dan zijn wij vanzelfsprekend bereid die te beantwoorden. Wij zijn telefonisch te bereiken op
036-527 87 87 of per e-mail op vb@autoplanning.nl .
Voor nu willen wij u vragen te klikken op “Nieuwe declaratie” onder het kopje “Declaratieservice”.

Voor verdere uitleg over de werking van de declaratiemodule willen wij u vanaf hier verwijzen naar
het hoofdstuk genaamd: “Instructie declaratiemodule”.
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Brandstofkosten declareren met een Challenge Lease account
Ga naar https://challengelease.loveloyals.nl en log in met uw gebruikersnaam (e-mailadres) en
wachtwoord.

Ga vervolgens naar “Nieuwe declaratie” onder het kopje “Declaratieservice”.
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Voor verdere uitleg over de werking van de declaratiemodule willen wij u vanaf hier verwijzen naar
“het hoofdstuk genaamd: “Instructie declaratiemodule”.
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Instructie declaratiemodule
Ongeacht of u nu wel of geen Challenge Lease account had, ziet u nu het volgende scherm voor u:

Om een enkele brandstofdeclaratie in te dienen vragen wij u de gegevens in het vierkant linksboven
genaamd “Declaratie 1” in te vullen.

Vul als eerste de datum in waarop de transactie die u wilt gaan declareren heeft plaatsgevonden. Vul
vervolgens in om wat voor product het gaat. In dit geval is het product benzine afgerekend. Vul in om
hoeveel liter het ging en voor welk bedrag. U heeft de mogelijkheid een korte omschrijving toe te
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voegen aan de declaratie. Bijvoorbeeld: “Ik was op vakantie maar mag buitenlandse transacties
declareren.” Geef aan in welk land de transactie heeft plaatsgevonden en of dit met uw leaseauto of
een vervangend voertuig is geweest. Voeg tot slot uw transactie bon toe. Dit mag zowel een scan van
de bon of een foto daarvan zijn. Net wat makkelijker is voor u.

Scroll daarna naar beneden.

Vul daarna het kenteken van de auto in die gebruikt is voor de transactie. Geef daarna uw
rekeningnummer op. Onder ten behoeve van wie kunt u opgeven onder welke naam het
rekeningnummer staat geregistreerd.
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Plaats rechts uw handtekening en klik vervolgens onderaan op “Indienen”.
U heeft de declaratie ingediend! Binnen 14 dagen heeft u het bedrag van de declaratie op uw
rekening staan. Wij leggen de declaratie eerst voor aan de wagenparkbeheerder. Na akkoord zullen
wij overgaan tot betaling.
Heeft u meerdere brandstofdeclaraties? In dat geval kunt u de overige declaraties opvoeren in de
andere beschikbare vierkanten van declaratie 2 tot en met 4.
Heeft u meer dan vier declaraties? Voer dan als eerste vier declaraties op en dien die in. Daarna kunt
u de volgende declaraties opvoeren net zo lang tot dat het gewenste aantal bereikt is.
Nadat u de declaratie heeft ingediend kunt u klikken op “Declaratieservice” om de status van uw
declaratie te zien. Daar kunt u tevens de ingediende declaratie downloaden.
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