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tenminSte, dat iS wat veel 
leaSemaatSchappijen denken
En dat tErwijl bij dE aanschaf van EEn auto of bEstElwagEn toch hEEl wat zakEn 
komEn kijkEn. dE bEslissing nEEmt EEn hElE hap uit hEt budgEt van uw zaak of 
kmo. dat u vragEn hEbt, is logisch. gElukkig zijn dE antwoordEn dat ook.
• is leasing wel interessant voor mijn zaak? kan ik niet beter gewoon zelf een auto aankopen?

•  als leasing beter is, welke formule is dan het meest aangewezen? En dat niet alleen financieel, maar ook praktisch. want hoe minder 

papierwerk, hoe beter. ik heb wel andere zaken aan mijn hoofd.

•  bij welke leasemaatschappij klop ik dan aan? als zelfstandige of kmo heb ik maar een paar auto’s nodig, of zelfs maar één. kan ik dan 

wel goede voorwaarden krijgen?

een aUto aankopen iS geen goed idee, 
want:
•  het is een dure investering die onmiddellijk in waarde daalt.

•  Een auto in gebruik is moeilijk budgetteerbaar. soms hebt u onver-

wachte kosten, wat kan wegen op de maandcijfers van uw zaak.

•  de aankoopprijs van de wagen bedraagt slechts 40% van de 

kosten. 60% van uw kosten komen nadien: brandstof, onder-

houd, banden, jaarlijkse taksen en verzekering.

de oploSSing: leaSeplan eaSY, de 
leaSingformUle op maat van zelf-
Standigen en kmo’S
met leaseplan Easy, een formule van leaseplan voor operationele 

leasing, worden alle autokosten vertaald naar één maandelijkse 

factuur. dat biedt u belangrijke voordelen:

• u kan uw kosten perfect budgetteren.

•  u spreidt alle kosten – ook de onverwachte – gelijkmatig over 

een langere periode.

•  u staat nooit voor verrassingen. het factuurbedrag wordt bere-

kend via een inschatting van de kosten. blijken deze achteraf 

hoger dan eerst ingeschat? dan betaalt u niets bij.

•  u betaalt enkel btw op de afschrijving, en niet op de totale 

investering.

•  u spreidt de btw over de hele leaseperiode, zodat u geen voor-

financiering moet doen.

•  leaseplan zorgt voor de verkoop van uw auto op het einde van 

het contract.

•  u kan uw kredietlijnen vrijhouden voor uw dagelijkse activiteiten.

leaSeplan iS de partner van zelf-
Standigen en kmo’S
leaseplan Easy is een speciale formule, bedoeld voor zaakvoerders 

zoals u. onze experts werken op maat van uw zaak, met een 

offerte die rekening houdt met uw grootte en uw budget. maar 

daarnaast geniet u ook voordelen die normaal uitsluitend zijn 

weggelegd voor grote bedrijven:

• onbeperkte keuze in type en merk voor uw leasewagen.

•  voordelig leasetarief dankzij de volumekortingen die leaseplan 

geniet bij de autoproducenten.

•  onbeperkt aantal zomerbanden (onbeperkt aantal winterbanden 

optioneel).

•  een vervangwagen wanneer dat nodig is en zolang dat nodig is, 

zonder beperking in de tijd.

•  volumekorting op uw autoverzekering wanneer u deze neemt via 

leaseplan Easy.

•  volumekortingen op brandstof wanneer u een brandstofkaart 

neemt bij ons.

Uw makelaar geeft U graag alle 
informatie
uw makelaar kent de troeven van leaseplan Easy, maar hij kent 

vooral ook u en uw zaak. daardoor bent u zeker van een oplos-

sing die perfect bij u past. bovendien kan hij in één moeite door 

zorgen voor uw financiering en verzekering.
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