Waarom leasen?
Een wagen leasen …

of een wagen kopen?

Dagelijks beheer

Alle rompslomp van uw wagen(s) in handen van een
LeasePlan expert

Financiering en administratie in eigen beheer

Investering

Gelijkmatige spreiding van de investering over een
langere periode

Een wagen is een dure investering die onmiddellijk in
waarde daalt

Korting

U profiteert van de volumekortingen die LeasePlan
geniet als marktleider

Geen inkoopvoordeel en tijdverlies door
prijsonderhandelingen

Boekhoudkundig

Maandelijks huurbedrag (off-balance = aftrekbare kost)

On balance + afschrijvingskost —
(balansverzwaring met impact op bedrijfskapitaal)

Btw

Geen voorfinaniering + enkel btw op afschrijving, niet op
restwaarde

Voorfinanciering btw en btw op volledig aankoopbedrag

Beheerskosten

Optimaal beheer van de kosten via vast maandelijks
bedrag

Geen zicht op totale kost, moeilijk in te schatten directe/
indirecte kosten

Restwaarde

Geen risico op restwaardeverlies, risico ligt bij de
leasemaatschappij

Eventuele verliezen bij verkoop van de wagen zijn voor
eigen rekening

Reparatie,
onderhoud & banden

Alle onderhouds- en herstellingskosten inbegrepen —
in het leasetarief

Moeilijk budgetteerbaar wegens onverwachte kosten

Pechverhelping &
vervangwagen

Gegarandeerde mobiliteit van uw bestuurders voor —
een vast bedrag volledig geregeld door de
leasemaatschappij

Zelf te onderhandelen: tijdsverlies + minder voordelige
tarieven

Operationele leasing—
Standaard inbegrepen
—— Rente en afschrijving
—— Alle onderhouds- en herstellingskosten
—— Onbeperkte bandenwissels (ook voor
winterbanden indien in contract voorzien)
—— BA- en Casco verzekering
—— (via uw makelaar of via LeasePlan)
—— Rijtaks en belasting op inverkeerstelling (BIV)
—— 24 uur service bij pech of schade
in binnen- en buitenland
—— 24 uur telefonische bereikbaarheid
—— Alle glasreparaties
—— Onbeperkt vervangwagen (optioneel)
—— Brandstofbeheer met kortingen (optioneel)
—— Mogelijkheid tot aankoop van het voertuig
aan het eind van het contract

Aarzel niet om uw makelaar te contacteren indien u
meer informatie wenst over operationele leasing.

Het proces
Offerte

Offerte op maat volgens uw
behoeften

Bestelling

LeasePlan plaatst de bestelling bij de gekozen dealer en
zorgt indien nodig voor een
aanloopwagen

Contractueel

Offerte op maat volgens uw
behoeften

Schade & verzekering

Schadebeheer zonder zorgen
en extra kosten
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Acceptatie

De kredietwaardigheid van
elke nieuwe klant wordt
getoetst

Aflevering

De wagen wordt ingeschreven
& LeasePlan contacteert de
bestuurder

Reparatie & onderhoud

Offerte op maat volgens uw
behoeften

Einde contract

Mogelijkheid tot bestelling van
nieuwe leasewagen en/of
overname van de huidige
leaseauto

