Financial Lease voor Starters
Kan ik een auto leasen als startende ondernemer? Het korte antwoord: ja, in veel gevallen kunnen we
jou als starter helpen met een Financial Lease. Sterker nog, voor veel startende ondernemers is een
lease auto de ideale uitkomst.

Wat is Financial Lease precies?
Financial Lease is een zakelijke vorm van
financieren voor ondernemers. Financial Lease
biedt ondernemers de mogelijkheid om een
auto te kopen zonder direct een grote
investering voor de aanschaf te moeten doen.
Voor de meeste startende ondernemers is een
bedrijfsauto immers noodzakelijk voor de
bedrijfsvoering, maar is de aanschaf lastig
omdat ze (nog) niet over de liquide middelen
beschikken over liever een buffer behouden.
Voor een vast maandtermijn kan je met
Financial Lease direct over een auto
beschikken, waarbij je ook nog profiteert van
diverse fiscale voordelen als BTW-teruggave,
renteaftrek en zakelijk afschrijven. Kies
uiteraard wel een auto waarvan je de lasten
kan dragen met jouw onderneming.

Voordelen voor starters
Voor starters biedt Financial
voordelen, hier de voornaamste:
✔ Direct eigenaar
✔ Behoud van liquiditeit
✔ Vast laag maandtermijn
✔ Profiteer van fiscale voordelen
✔ Boetevrij vervroegd inlossen
✔ Onbeperkt kilometrage
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Leasen zonder aanbetaling
Lease

veel

Is het mogelijk om te leasen zonder
aanbetaling? Dit is afhankelijk van een aantal
factoren, waaronder het type auto dat je wil
leasen en het oordeel van de financier.
Allereerst is het alleen mogelijk om een auto te
leasen zonder aanbetaling wanneer je kiest
voor een marge auto. Een marge auto is een
object waar geen BTW meer op zit. Kies je voor
een BTW auto dan zal je altijd het BTW bedrag
moeten aanbetalen. Als ondernemer mag je de
BTW namelijk terugvragen en financiers willen
het daarom niet meenemen in de financiering.
Neem nu een kijkje in onze ruime leasevoorraad
en vind de margeauto die bij jou past!
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