LeaseMotive biedt als intermediair passende financial lease-oplossingen aan zelfstandig ondernemers. LeaseMotive
doet dat snel, is bank- en merkonafhankelijk en de voordeligste in de markt.

Wat is Financial Lease?

FINANCIAL LEASE

Financial Lease is een financieringsvorm waarbij het aanschafbedrag van het te leasen object door de financier namens u aan de
leverancier betaald wordt. U betaalt vervolgens de financier terug in vaste maandelijkse termijnen.
Het principe van financial lease wordt ook wel ‘pay as you earn’ genoemd, aangezien u de financiering van een bedrijfsmiddel
aflost, terwijl het bedrijfsmiddel inkomsten genereert.
Het financial lease product van LeaseMotive is geschikt voor de financiering van zowel nieuwe als gebruikte personen- en
bedrijfsauto’s en motoren.

Hoe werkt Financial Lease van LeaseMotive?
Gedurende de van tevoren overeengekomen looptijd van de financiering betaalt uw onderneming het leasebedrag in vaste
termijnen terug. Het leasebedrag wordt bepaald door de aanschafwaarde van het voertuig, het te hanteren rentepercentage en
de looptijd. Door een slottermijn te hanteren of een aanbetaling te doen kan de leasetermijn verlaagd worden.
Omdat u bij het aangaan van de leaseovereenkomst economisch eigenaar wordt van het voertuig, wordt het voertuig
geactiveerd op uw balans en maakt u gebruik van fiscale afschrijving. Na betaling van de laatste maandtermijn en de eventuele
slottermijn wordt u automatisch ook juridisch eigenaar.

Welke voordelen biedt Financial Lease?








U kunt tot 100% financiering van het voertuig verkrijgen.
De liquiditeit van uw onderneming blijft beschikbaar.
Vaste maandtermijnen: rente + afschrijving.
Fiscaal voordeel: rente- en investeringsaftrek.
Mogelijkheid tot verlagen van de maandtermijn door een slottermijn op te nemen.
Acceptatie zonder jaarcijfers mogelijk: ideaal voor starters.
Snelle acceptatie mogelijk, binnen 24 uur rijden.
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Hoe ziet het aanvraagproces er uit?

FINANCIAL LEASE









U vult het aanvraagformulier op de website van LeaseMotive in en ontvangt een scherpe aanbieding.
U geeft aan of u gebruik wilt maken van de aanbieding.
De aanvraag wordt ter acceptatie aangeboden bij de grootste kredietmaatschappijen van Nederland.
Binnen 24 uur ontvangt u uitsluitsel van acceptatie.
Op basis van de leveringsfactuur laten wij een leaseovereenkomst opstellen en sturen wij u deze toe.
Na het ondertekenen en retourneren van de leaseovereenkomst ontvangt de leverancier het kredietbedrag.
De auto wordt aan u afgeleverd.

Wat zijn de acceptatiecriteria?






Uw onderneming is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
De ondernemingsvorm is een eenmanszaak, VOF, maatschap, B.V. of N.V.
Het te financieren bedrag bedraagt minimaal € 5.000,00.
Bij startende ondernemingen kan een aanbetaling worden gevraagd.
Een BKR codering hoeft geen probleem te zijn.

Een aanvraag doen?
Vul het aanvraagformulier op de volgende pagina in en mail dit naar info@leasemotive.nl of
kijk op www.leasemotive.nl/offerte-aanvragen.
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Naam bedrijf:
Adres
Postcode / Plaats:
Telefoonnummer:
Directeur / Eigenaar:
Geboortedatum:
Contactpersoon:
Inschrijfnr. KvK:
Datum vestiging:
(Post-)Bankrek.nr.
Soort object:
Nieuw / gebruikt:
Merk:
Model:
Type:
Kilometerstand:
Bouwjaar / maand:
Kenteken:
BTW / Marge:
Leverancier:
Plaats:
Aankoopprijs

excl.

€

BTW:

Aankoopprijs

incl.

€

BTW:

Te leasen bedrag:

€

Looptijd:
Slottermijn:

€

Inruil:

€

Aanbetaling:

€

Lease overname:

€

Opmerkingen:
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