KOPEN OF LEASEN?
Kies snel en vakkundig de béste oplossing voor uw bedrijf

Sinds 1997 onafhankelijk tussenpersoon: bespaar ook op uw autokosten
Binnen 24 uur de beste deal: de scherpste tarieven tegen de beste voorwaarden op basis
van een vergelijking tussen tientallen maatschappijen.
Maatadvies zónder bemiddelingskosten: de grootste tussenpersoon van Nederland in de markt van
leasing, financiering, verzekering en private lease.

BD Lease | Transistorstraat 51 B | 1322 CK Almere | almere@bdlease.nl | 085-3031252

INLEIDING
Kopen of leasen: wat is de slimste oplossing voor u? Hieronder zetten we de voor- en nadelen van de
verschillende opties voor u op een rijtje. Waarom? In onze dagelijkse praktijk beluisteren we dat bedrijven
het nogal eens lastig vinden om een heldere, weloverwogen keuze te maken voor de manier waarop ze
hun wagenpark inrichten. En het enorme aanbod van de verschillende leasemaatschappijen speelt ook een
belangrijke rol: allemaal claimen ze de beste deal te hebben. Er is veel vraag naar onafhankelijk advies en
die rol vervullen wij. We zijn geen lease- of financieringsmaatschappij, maar zetten de mogelijkheden
overzichtelijk voor u uiteen.

Blijf bij de kern
Welke oplossing u ook kiest, houd altijd in gedachten wat u in de kern nodig heeft: een privéauto die u
vervolgens zakelijk inzet? Of toch liever een auto die op naam van uw bedrijf staat? En waarom zou u
voor het één of het ander kiezen? Of geeft u toch de voorkeur aan leasen? En welke vorm past dan bij uw
specifieke situatie: kiest u bewust voor lage kosten, flexibiliteit of besteedt u liever alles rondom vervoer
uit? Er is geen goed of slecht: elk vraagstuk is anders, en daarmee ook elke oplossing. Onze door de wol
geverfde specialisten staan u graag snel en deskundig te woord voor een vrijblijvend advies of een
maatwerkofferte.

Wat vandaag kan, hoeft niet tot morgen te wachten
De mobiliteitsoplossing die u uiteindelijk kiest moet garant staan voor professioneel en betrouwbaar
vervoer. En dat sámen met u bedenken is dan weer precies waar wij bergen energie van krijgen. Zie ons als
uw oren en ogen in de leasemarkt: schakel ons in voor al uw vragen over leasevormen en wagenparkbeheer. Wij realiseren binnen 24 uur de beste deal, die maximaal is afgestemd op úw wensen. En het
voordeel van ons enorme inkoopvolume? Daar profiteert ú gewoon van mee.

Belt u ons even, uiteraard ook ’s avonds en in het weekend, als u vragen heeft?

Hartelijke groet,
Team BD Lease
PS Waar BD voor staat? Dat laat zich raden: Beste Deal!
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1. KOPEN
‘Gewoon’ zélf een auto voor zakelijk gebruik kopen behoort tot de mogelijkheden als u over voldoende
vermogen beschikt om een, meestal forse, investering te doen. Daarmee houdt u alles in eigen hand: van
verzekering tot afschrijving en van schade en onderhoud tot de keuze voor de periode waarin u in de
(bedrijfs)wagen wilt blijven rijden. Wanneer u zelf een auto koopt dient u vooraf een keuze te maken: u
koopt op de zaak óf u zet uw privéauto zakelijk in. Wat het beste past? Het juiste antwoord op deze
vraag hangt mede af van het aantal zakelijke kilometers dat u verwacht te gaan rijden.

1.1 U KOOPT UW AUTO OP DE ZAAK
Wanneer de auto tot uw ondernemersvermogen (omdat u er nauwelijks privé meer rijdt) dan zet u deze
op de balans. Dit heeft tot gevolg dat u bepaalde autokosten af mag trekken van de winst. Dit zijn de
meest voorkomende aftrekbare kosten: Verzekeringskosten, brandstof, onderhoud en reparatie,
afschrijving, parkeren, tol, veerboten, wasstraat, motorrijtuigenbelasting

Maar let op: privégebruik van uw zakelijke auto, zoals ritjes richting winkels, familie of naar uw
vakantieadres, verrekent u met de autokosten. Wanneer deze privéritten op jaarbasis meer dan 500
kilometer beslaan dan wordt er een fiscale bijtelling berekend. Rijdt u niet meer dan 500 kilometer privé?
Houd dan een sluitende rittenregistratie bij, waarmee u dit kunt aantonen.

De voor- en nadelen helder voor u op een rij:

VOORDELEN
U bent vrij in uw keuzes rondom merk,

NADELEN
U draagt zelf het volledige risico

afschrijvingsperiode etc.
Fiscale bijtelling bij privégebruik van meer
Autokosten aftrekbaar

dan 500 kilometer op jaarbasis

U kunt per auto slechts eenmalig aangeven
of u deze ‘op de zaak zet’ of ‘privé houdt’
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1.2 U GEBRUIKT UW PRIVÉ AUTO ZAKELIJK
Houdt u de auto in privébezit? Dan mag u zakelijke ritten voor 0,19 cent per kilometer van uw winst
aftrekken. Uiteraard is een gedetailleerde rittenregistratie verplicht. De btw over kosten van gebruik en
onderhoud mag u aftrekken, mits u het vervoermiddel gebruikt voor uw belaste omzet. Uiteraard trekt u
voor het privégebruik van de auto geen btw af. Besef ook dat woon-werkverkeer vanuit fiscaal oogpunt
als privégebruik wordt beoordeeld en dus niet als zakelijke rit van de winst afgetrokken mag worden.

VOORDELEN
U heeft alles zelf in de hand

NADELEN
Het aankoopbedrag van de auto financiert
u zelf. Echter, in praktijk bezitten de meeste
mensen al

U ontvangt een kilometervergoeding voor
uw zakelijke ritten

U wordt geacht een sluitende kilometerregistratie bij te houden.

Kijk voor meer actuele informatie over fiscale regelgeving, het inrichten van een correcte
rittenregistratie en meer op de site van De Belastingdienst.

2. LEASEN
Leasen kan een prachtige oplossing zijn voor de zzp’er en mkb-bedrijven. Men denkt weleens dat dit
alleen voor grote ondernemingen met uitgebreide wagenparken weggelegd is: dat is een misverstand.
Ook voor de freelancer of voor het team waarin ‘slechts’ vijf bedrijfswagens beschikbaar zijn, kan leasen
een bijzonder interessante optie zijn.

2.1 FINANCIAL LEASE
De aanschaf van één of meerdere bedrijfswagens of personenauto’s kan een flinke aanslag op uw
liquiditeitspositie betekenen. Dat heeft niet meteen uw voorkeur, maar u realiseert zich ook dat een
representatief wagenpark onmisbaar is om uw onderneming te laten groeien. Kortom, u staat voor een
dilemma dat om een weloverwogen keuze vraagt. Dan kan financial lease een oplossing zijn: u wordt
economisch eigenaar van het vervoermiddel, hebt dus alles in eigen beheer én profiteert daarmee direct
van kosten- en belastingvoordelen die u mist bij de andere leasevormen. Denk bijvoorbeeld aan de
mogelijkheid om fiscaal op de auto af te schrijven. Dat geldt overigens ook andersom: de risico’s, zoals
bijvoorbeeld afschrijving, liggen bij u.
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ZÓ WERKT HET
De gekozen leasemaatschappij biedt de financiering voor de auto, u lost dit bedrag in gelijke
leasetermijnen geheel of gedeeltelijk (en uiteindelijk door betaling van een laatste slottermijn) af. Aan het
einde van de looptijd (maximaal 72 maanden) wordt het leasecontract beëindigd en de auto aan u
overgedragen. Omdat we internsief met banken en maatschappijen samenwerken bent u verzekerd van de
beste deal qua tarief, voorwaarden en acceptatie. En dat, indien gewenst, binnen 24 uur na uw aanvraag.

De voor- en nadelen helder voor u op een rij:

VOORDELEN

NADELEN
Het risico ligt bij u, omdat u economisch

U investeert zonder uw liquiditeit te verlagen

eigenaar bent

U bepaalt zelf de looptijd
U profiteert van fiscale voordelen

Er geldt een fiscale bijtelling als u meer dan

Inruil van uw huidige personenauto of

500 privékilometers rijdt

bedrijfswagen is mogelijk
100% veilige financiering, zonder risico of
verrassingen achteraf
U kiest voor zekerheid: een vast, laag bedrag
per maand
Het leasecontract heeft géén invloed op uw
maximale leencapaciteit bij uw bank
Totale transparantie: u betaalt rente en
aflossing, Tussentijds aflossen is mogelijk
U wordt economisch eigenaar
U profiteert van fiscale voordelen

2.2 OPERATIONAL LEASE
Zó werkt het
Bij deze vorm van leasen blijft de door u gekozen leasemaatschappij juridisch en economisch eigenaar
van de personenauto of bedrijfswagen. Dit heeft als groot voordeel dat u geen enkel risico loopt rondom
onderhoud, reparatie, schade of verlies. Bovendien investeert niet ú maar de maatschappij financiële
middelen in de aankoop van de auto. Dit betekent dat de wagen bij de leasemaatschappij op de balans
staat. Feitelijk bent u ‘slechts’ de gebruiker van de auto. Maar wél een gebruiker die elke dag zorgeloos en
vrij in een representatief vervoermiddel rijdt.
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In geval van operational lease blijft de auto eigendom van de leasemaatschappij, na afloop van de
contractperiode. U heeft overigens wel de mogelijkheid om de auto te kopen aan het eind van de looptijd,
maar bent dit niet verplicht. Er zijn verschillende vormen van operational lease: van full lease waarin álles
geregeld is, tot de voordeligere vormen waarin u bepaalde zaken zelf regelt. Neem contact met ons op om
samen vast te stellen wat het beste bij uw bedrijfssituatie en persoonlijke wensen past.

VOORDELEN

NADELEN

Geen enkel risico: rijden en klaar

U bent geen economisch eigenaar van

Geen afschrijvingskosten

de auto en heeft als gevolg daarvan geen

U houdt tijd over omdat u geen (ritten)

recht op fiscale voordelen

administratie bij hoeft te houden
Geen hoge investeringen: zet uw (start)

Er hangt een prijskaartje aan de mate

kapitaal in voor andere zaken

van ontzorging die u wenst

Mogelijkheid tot aankoop aan het einde van
de looptijd
U betaalt een vast, overzichtelijk maandbedrag waarin (bij full operational lease) alle
kosten zijn opgenomen: van brandstof tot
wegenbelasting en van onderhoud tot
verzekering

2.3 WAT PAST BIJ MIJ: FINANCIAL OF OPERATIONAL
LEASE?
Bij financial lease wordt u economisch eigenaar van de auto, deze staat dus op uw naam. Dit fiscale
eigendom biedt, zoals beschreven, diverse voordelen. Daar staat tegenover dat u zelf bepaalde risico’s
draagt. U lost af in gelijke maandelijkse termijnen en/of betaalt aan het einde van de looptijd, die maximaal
72 maanden duurt, een slottermijn. Ook dient u de auto fiscaal bij te tellen als u meer dan 500 privékilometers rijdt per jaar.

Bij operational lease heeft u, bij een full service contract, geen kosten voor onderhoud,
reparatie, brandstof, verzekering en belasting. Bovendien betaalt u geen slottermijn, maar een duidelijk,
vast maandbedrag. Lang verhaal kort: enerzijds heeft u nergens omkijken naar, anderzijds bent u geen
economisch eigenaar van de auto en hangt er een prijskaartje aan deze keuze voor totaal ontzorgd
worden.
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Wat het beste bij u en uw medewerkers past?
Dat hangt af van uw wensen, zoals bijvoorbeeld de hoogte van de investeringen die u wilt of kunt doen,
de grootte van het wagenpark, de mate waarin u wilt dat zorgen uit handen genomen worden en meer.
We rekenen het graag snel en vrijblijvend voor u door, ook ’s avonds en in het weekend.

Stuur een e-mail naar info@bdlease.nl of bel met 088-110 14 00. Wist u overigens al dat we, ook bij het
afsluiten van een contract, géén bemiddelingskosten rekenen?

2.4 SHORT LEASE
Het kenmerk van short lease is dat er snel en flexibel een representatieve huurauto kan worden ingezet:
vandaag een aanvraag indienen, betekent morgen rijden voor zolang u dat nodig heeft.

Zó werkt het
Deze optie is handig als u op een gemakkelijke manier nieuwe of tijdelijke medewerkers mobiliteit wilt
aanbieden, zonder dat u langdurige verplichtingen aangaat. U betaalt per dag, per week of per maand,
afhankelijk van de duur van tijdelijk vervoer. Bovendien loopt u zélf geen risico.

VOORDELEN

NADELEN

Snelle, flexibele oplossing voor bedrijven met

Relatief dure oplossing. Als u langer

een wisselende mobiliteitsbehoefte

vervoer wilt inkopen kiest u beter voor

Binnen een dag geregeld.

operational of financial lease.

Keuze uit een uitgebreid wagenpark: vele
merken in allerlei prijsklassen beschikbaar
We bieden een haal- en brengservice voor
optimaal gemak
U heeft recht op fiscale voordelen
U houdt tijd over: wij verzorgen de
administratie en (eventueel) onderhoud

2.5 EQUIPMENT LEASE
Apparatuur, meubilair of andere middelen nodig om uw bedrijf te laten groeien? En wordt u niet direct
enthousiast van de hoge initiële investering die dit met zich meebrengt? Of zijn de mogelijkheden er,
bijvoorbeeld als gevolg van uw liquiditeitspositie, op dit moment simpelweg niet? Dan is deze
financieringsvorm interessant voor u.
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Zó werkt het
BD Lease koopt het product. U betaalt een maandelijks bedrag, de hoogte daarvan wordt berekend op
basis van aanschafhoogte, aflossingsperiode en eventueel een te betalen slottermijn. U heeft geen hoge
investeringen, bent wel economisch eigenaar, en kunt direct aan de slag met het equipment dat u nodig
heeft om te ondernemen.

VOORDELEN

NADELEN

Direct de uitrusting aanschaffen die uw

Aan deze vorm van leasen zijn geen

onderneming nodig heeft, zodat u dóór kunt

nadelen Verbonden. Wél raden we u aan

Wij nemen de volledige administratieve

om alleen met goed aangeschreven

rompslomp op ons

partijen in zee te gaan. Zo berekenen wij

Volop flexibiliteit: we stellen samen met u het

bijvoorbeeld zorgvuldig of het bedrag dat

maandbedrag op

u financiert en de verplichting die u

U bent economisch eigenaar

aangaat, ook daadwerkelijk past bij de
aankoop die u wenst.
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3. Over ons
3.1 ONZE VISIE
Al sinds 1997 zijn we actief in de markt van leasing, financiering, verzekering en brandstofpassen. We zijn
de grootste onafhankelijke tussenpersoon van Nederland. Persoonlijke aandacht en een goed advies staat
aan de absolute basis van al onze, vaak langdurige samenwerkingen. We bieden alle leasevormen aan en
laten u bovendien meeprofiteren van ons volumevoordeel.

3.2 ONZE ORGANISATIE
Lease- en financieringsmaatschappijen genoeg in Nederland. Natuurlijk beweren ze stuk voor stuk de
goedkoopste, meest flexibele en optimaal klantgerichte maatschappij te zijn. Maar hoe zit het nu écht? En,
misschien nog wel belangrijker, wat past bij uw specifieke situatie? Wij helpen u graag om door de bomen
het bos te blijven zien. Als ervaren en bovendien onafhankelijke, externe adviseur, zetten we concreet en
helder voor u op een rij welk antwoord het beste bij u past. U schakelt ons in voor vraagstukken rondom
leasing en financiering. Uiteraard adviseren we ook proactief over leasevormen, wagenparkreglementen en
-beheer, alsmede fiscale wijzigingen. Als opdrachtgever staan we u met raad en daad terzijde tijdens de
start en gedurende de looptijd van het contract.

3.3. Ons team
Ondernemerschap zit ons in het bloed. Onze adviseurs komen stuk voor stuk uit de praktijk en begrijpen
tot in detail hoe de markt in elkaar zit. Het praat immers een stuk gemakkelijker met iemand die op
hetzelfde level communiceert. Met een team van bijna 30 mensen duiken we dagelijks in de wereld van
financiering en leasing van nieuwe en gebruikte personen-, bedrijfswagens en productiematerieel.
Bovendien helpen we u met besparen op uw verzekeringen: we werken intensief samen met meer dan 20
banken en verzekeringsmaatschappijen, zodat u zich verzekerd weet van de scherpste premie.

Volop bereikbaar
Omdat bereikbaarheid door onze klanten belangrijk gevonden wordt, zijn onze collega’s van maandag tot
vrijdag van 8.00 uur tot 21.00 uur bereikbaar. En op zaterdag bieden we een backoffice van 10.00 uur tot
16.00 uur. E-mailen of reageren via social media kan ook als u dat prettiger vindt.

Altijd een adviseur in de buurt
Ons team bestaat uit ondernemende professionals die zich door heel Nederland bevinden.
Zodoende is er altijd een expert bij u in de buurt. U bereikt onze mensen rechtstreeks via hun mobiele
nummer en eigen e-mailadres: deze korte lijnen verzekeren u van snel contact en dito oplossingen.
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BD LEASE
Staat al sinds 1997 goed bekend
Is de grootste onafhankelijke intermediair in Nederland op het gebied
van leasing en financiering
Rekent geen bemiddelingskosten
Is bank-, maatschappij- én merkonafhankelijk
Biedt looptijden tot 72 maanden
Adviseert snel, persoonlijk en deskundig
Is ook in de avonduren en in het weekend bereikbaar
Accepteert veelal ook zonder jaarcijfers
Is er voor starters, zzp’ers en het mkb in álle branches
Koppelt eigen adviseurs aan klanten zodat er persoonlijk contact is over en weer
Biedt de beste deal binnen 24 uur

Zakelijke offerte aanvragen of zomaar even vrijblijvend sparren?
Stuur een e-mail naar almere@bdlease.nl of bel met 085 303 1252. Direct
een afspraak maken? We kijken uit naar uw bericht.
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