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Ondernemers 
beoordelen 
ons met een 

Financial Lease For You! De naam zegt het al, wij 

zijn er voor jou. De ondernemer die het liefst bezig 

is met ondernemen. Het is onze missie om jou te 

ontzorgen op het gebied van Financial Lease en je 

de beste �nanciele oplossing te bieden. Hoe doen 

wij dat?

Naar onze mening kent een goede Financial 

Lease de volgende eigenschappen:

1) Scherp geprijsd

2) Eenvoudig afgesloten

3) Duidelijk en transparante ondersteuning

Wij bieden een 'Laagste Prijs 

Garantie',  persoonlijke service middels een vast 

contactpersoon en we zijn transparant over de 

rentepercentages. Sterker nog, we hebben 

speciaal een rentecalculator ontwikkeld zodat jij 

eenvoudig aanbiedingen kan vergelijken. De 

beste keuze maak je immers met de juiste 

informatie.

In deze brochure doen we alvast ons best om je te 

informeren over alles wat je moet weten. En heb 

je vragen? Neem gerust contact met ons op!

 

Over ons

via feedback 
company

https://www.feedbackcompany.com/nl-nl/reviews/financial-lease-for-you


Laagste Prijs Garantie
Wij zijn ervan overtuigd dat je bij ons pro�teert van de laagste 

rente en het scherpste maandbedrag. Vind je toch een 

goedkoper aanbod, dan matchen wij deze en ontvang je €150 

euro wanneer wij je mogen helpen met de �nanciering.*

Transparant over Rente
De beste keuze maak je met de juiste informatie. Daarom zijn 

wij altijd transparant over de rente in jouw �nanciering. Lees 

onze 'renteregels' op de website of vraag ons ernaar!

Binnen 1 dag zekerheid

Binnen 1 werkdag hoor je van ons of de Financial Lease 

aanvraag is goedgekeurd, zo weet jij snel waar je aan toe bent.

Geen administratiekosten
Je betaalt bij ons nooit administratiekosten en/of 

bemiddelingskosten, wel zo �jn!

Onze Garanties

En natuurlijk...

... zorgen wij voor persoonlijke service

... kan je ook tweedehands auto's �nancieren

... mag jouw droomauto ook van buiten onze voorraad komen 

... is alles geheel vrijblijvend tot het tekenen van het contract

* Bekijk de voorwaarden van onze 'Laagste Prijs Garantie'  op onze website



Het stappenplan

1) Vrijblijvend aanvragen

Wanneer je een auto hebt 

gevonden (via onze site of 

elders) kan je online of 

telefonisch een vrijbljivende 

aanvraag doen. Wij zetten deze

ter beoordeling door naar diverse �nanciers. 

Wanneer wij een goedkeuring ontvangen 

zullen we je hierover informeren. Vervolgens 

is het tijd om de auto te bekijken! 

Heb je de auto bezichtigd en voldoet deze aan al je 

wensen, dan gaan wij de leaseovereenkomst voor je 

opvragen. Hiervoor ontvangen we graag een kopie 

(zakelijke) bankpas, de de�nitieve factuur van de 

aankoop en een kopie rijbewijs van iedere eigenaar 

die gaat tekenen.

2) Bezichtiging & contract opmaak

3) Tekenen en rijden

Wij sturen je de leaseovereenkomst per mail. 

Wanneer we deze getekend (door zowel jou 

als het autobedrijf) retour ontvangen zal de 

�nancier de uitbetaling binnen 1-2 

werkdagen overmaken naar de leverancier. 

Vervolgens kan jij de auto ophalen en rijden!



De voordelen van 
Financial Lease

Je bent direct eigenaar van de auto

Behoud liquiditeit in de onderneming

Pro�teer van �scale voordelen

Onbeperkte kilometrage

Vervroegd (boetevrij) inlossen altijd mogelijk

Duidelijkheid dankzij een vast maandtermijn

Financial Lease biedt ondernemers de mogelijkheid om een auto te 

kopen zonder direct een grote uitgave te doen. Zo behoud je een buffer 

in de onderneming of de mogelijkheid om te investeren in andere 

noodzakelijke bedrijfsmiddelen. Verder kun je zelf 

de hoogte van de maandtermijn, slottermijn en 

aanbetaling bepalen. Zo kies jij de Financial Lease 

die het beste bij jou past.        



Offertes vergelijken? 
Deze tips helpen je!

Veel aanbieders rekenen 
tussen de € 150,- euro en 

€ 300 euro 
administratiekosten. 
Zonde van je geld! Bij 

Financial Lease For You 
rekenen we géén 

administratie- en/of 
bemiddelingskosten.

Administratiekosten Rentepercentage

Slottermijn Tips

Veel aanbieders zijn niet 
transparant over het 

rentepercentage dat zij 
hanteren. Gebruik onze 

rentecalculator en kom er in 
één klik achter wat je nou 

echt betaalt voor je Financial 
Lease en hoeveel je kan 

besparen. Kijk voor meer 
info op de volgende pagina!  

• Liever geen 
aanbetaling? Vraag ons 
naar de mogelijkheden.

• .   •
• Wij helpen je ook met 

de scherpste �nanciering 
als je de auto buiten onze 

leasevoorraad hebt 
gevonden. Neem 

vrijblijvend contact op!

Heb je een goedkeuring 
ontvangen op je Financial 

Lease maar is je 
slottermijn hoger dan 
aangevraagd? Mogelijk 
heeft de aanbieder dan 

stiekem jouw rente 
verhoogd. Voorkom dit 

altijd door onze 
rentecalculator te 

gebruiken.



Pro�teer van onze 
vergelijktool

Heb je meerdere Financial Lease aanbiedingen ontvangen, 
dan helpen we je graag objectief vergelijken.  Omdat de 
rentekosten de werkelijke kosten zijn van iedere �nanciering, 
hebben wij een rentecalculator ontwikkeld. Zo bereken je 
eenvoudig zelf de rente in iedere Financial Lease aanbieding 
én zie je gelijk hoeveel je bespaart via Financial Lease For You.

Bovenstaande afbeelding is een voorbeeld uit de praktijk waarin 
een klant een aanbieding had ontvangen met een rente van 
9,99%. Bij ons kreeg hij voor exact dezelfde �nanciering een 
rente van 5,99%. Over de looptijd resulteerde dit in een 
besparing van € 1.750,-. 

Zie met één klik hoeveel je kan besparen!



085-0012770  

info@�4y.nl

@FinancialLeaseForYou

@FinLeaseForYou

@FinancialLeaseForYou
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*Wijzigingen en drukfouten voorbehouden


