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Welke objecten kunnen gefinancierd worden?

•
•
•
•

Personenauto’s en lichte bedrijfswagens.
Nieuw en occasion.
Geel en grijs kenteken.
Koeriersdiensten, rijscholen en taxibedrijven vooraf in overleg.

LOOPTIJD
Looptijden financiering

Maximale eindleeftijd lessee

Minimale looptijd: 12 maanden.
Maximale looptijd: 72 maanden. Is wel afhankelijk van de ouderdom van het object. In principe mag
de totale looptijd inclusief ouderdom van het object niet de 144 maanden overschrijden.
Dus een auto van 7 jaar oud kan maximaal nog 5 jaar worden gefinancierd.
(Dit is wel afhankelijk van de bank en het product!)
Contract dient afgelost te zijn voor het bereiken van de leeftijd van 78 jaar.

KREDIETLIMIET
Maximaal kredietbedrag per object

Maximaal te financieren bedrag: € 100.000 (hogere bedragen in overleg).
Er wordt niet meer gefinancierd dan de waarde van het object. Dus de verkoopprijs excl. BTW.
De BTW dient door de ondernemer aan de dealer betaald te worden.

RENTE
Rente

Vaste rente en vaste vooraf vastgestelde looptijd

SLOTTERMIJN
Slottermijn

Het contract wordt afgestemd op de gebruiksduur van de auto. Daarbij kan er slim gebruik gemaakt
worden van de toekomstige inruilwaarde. Een deel van de financiering kan "bevroren" worden, in
de vorm van een slottermijn. Over dit deel betaalt de klant gedurende de looptijd van de financiering
alleen rente en geen aflossing. De slottermijn wordt dan ook afgedekt met de restwaarde van de auto.
Oftewel lage maandbedragen door slim gebruik te maken van de toekomstige restwaarde.

Maximale slottermijn
Leefijd auto i.c.m. looptijd financiering

Nieuw object
• 12 maanden
• 24 maanden
• 36 maanden
• 48 maanden
• 60 maanden
• 72 maanden
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Gebruikt object
• 12 maanden is
• 24 maanden is
• 36 maanden is
• 48 maanden is
• 60 maanden is
• 72 maanden is
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Maximale slottermijn bij nieuwe auto's wordt berekend over de factuurprijs van de auto.
Bovenstaande tabel is de standaardmethode. Afhankelijk van acceptatiecriteria kan er beslist
worden om de slottermijn lager vast te stellen.
FISCAAL
Fiscaal

De klant wordt economisch eigenaar van de auto. Hiermee komt de auto op de balans te staan.
In dat geval zijn de rente en afschrijvingskosten voor de klant aftrekbaar van de belasting. Tevens
heeft de klant recht op terugvordering van de BTW.

AANBETALING
Aanbetaling

De ondernemer dient de BTW aan de dealer te betalen. Deze BTW kan niet meegefinancierd worden.
Startende ondernemers worden individueel beoordeeld. Standaard wordt er 30% aanbetaling van
de prijs gevraagd inclusief BTW.

INCASSO
Wanneer worden maandpremies
bij klant geincasseerd?

Op de 1e of 16e van de maand worden de maandtermijnen geïncasseerd. Dit is afhankelijk van
de aankoopdatum. Er moet altijd minimaal 30 dagen tussen aankoopdatum en 1e vervaldatum
(incasso) zitten.
Bijvoorbeeld: aankoopdatum 9 januari. Incassodatum wordt dan 9 januari plus 30 dagen is 9 februari
dus dichtst bijzijnde vervaldatum is 16 februari. 21 januari wordt (21 jan+30 dagen=) 21 februari,
dus dichtst bijzijnde vervaldatum wordt 1 maart.

AFLOSSING
Vervroegde aflossing

Het is mogelijk om tussentijds extra betalingen te verrichten. Bij een algehele vervroegde aflossing
is de klant kosten verschuldigd. Resterende termijnen x maandbedrag.
Indien het een tussentijdse beëindiging betreft door oversluiten naar een nieuw contract neem
dan contact op met onze binnendienst.

AANVRAAG
Aan te leveren bescheiden

• Ingevuld aanvraagformulier.
• Uittreksel KvK en meest recente jaarcijfers + voorgaande jaar indien mogelijk.

Hoe completer en concreter de aanvraag, hoe sneller wij de aanvraag in
behandeling kunnen nemen. Zorg er dan ook voor dat alle bescheiden
meegestuurd worden.
Aan deze productkaart kunnen geen rechten worden ontleend, eigendom Lease Nederland.
Lease Nederland kan niet gehouden worden aan omissies in deze productkaart, ontstaan door type- of drukfouten.

