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Partners in mobiliteit - 2019 
 

Beste Aspire Lease rijder, 

Om jouw mobiliteit gedurende het leasecontract te garanderen maken wij gebruik van 

mobiliteitspartners. De gegevens van deze partners vind je in dit overzicht. Heb je vragen? Bel 

ons op 085-0160180 of stuur een mail naar contract@aspirelease.nl.   

 

Onderhoud 

- Merkdealer 
Voor onderhoud kun je terecht bij de merkdealer van jouw auto. 

 

- Profile Car & Tyre Center 0318-811050 / formuledesk@profile.nl  

     https://www.profile.nl/afspraak  
Naast onderhoud via de merkdealer kun je ook terecht bij een Profile Car & Tyre Center. Afhankelijk van 

de periode kun je dit combineren met de montage en/of wissel van de winterbanden. Afspraak maken 

kan via de website of telefonisch. 

 

Winterbanden 

- Profile Car & Tyre Center 0318-811050 / formuledesk@profile.nl  

     https://www.profile.nl/afspraak  
Onze winterbanden worden geleverd en opgeslagen bij Profile. Voor de montage en/of wissel kun je 

online of via de telefoon een afspraak maken. Houd altijd rekening met drukte in maanden oktober-

december en februari-maart. 

 

Schadeherstel 

- Schadeherstel   085-0160180 / schade@aspirelease.nl  
Het herstellen van schade aan jouw auto wordt gedaan door een geselecteerde groep 

schadeherstelbedrijven, gelieerd aan ABS Schadeherstel. Neem in geval van – rijdbare – schade altijd 

contact op met Aspire Lease en stuur het SAF naar ons mailadres, dan zorgen wij ervoor dat er snel een 

afspraak wordt gemaakt om de schade te herstellen. 

 

Ruitschade 

- Autotaalglas   0800-0828 

     www.autotaalglas.nl   
Pitje in de voorruit of een barst? Inbraakschade? Neem 24/7 contact op met Autotaalglas om de 

(nood)reparatie snel uit te laten voeren. 

 

Hulpverlening 

- Technische stranding  https://www.aspirelease.nl/merkenhulp  
Bij pech (technische stranding) kun je het beste contact opnemen met de merkenservice van jouw 

automerk. Het telefoonnummer vind je vaak in de automap, maar je kunt deze ook vinden in onze 

berijder app of op onze website via de hier genoemde link. 

 

- Niet rijdbare schade  0592-390424 (ANWB) 
Heb je een aanrijding gehad en kun je niet verder rijden met de auto? Neem dan contact op met het 

speciale noodnummer. Je wordt dan doorverbonden met de ANWB alarmcentrale. Zij zorgen er dan 

voor dat je zo snel als mogelijk weer mobiel wordt gemaakt. 

 

 

mailto:contract@aspirelease.nl
mailto:formuledesk@profile.nl
https://www.profile.nl/afspraak
mailto:formuledesk@profile.nl
https://www.profile.nl/afspraak
mailto:schade@aspirelease.nl
http://www.autotaalglas.nl/
https://www.aspirelease.nl/merkenhulp

