
✓Vrije beroepen

✓Zelfstandigen

✓KMO tot 20 wagens

✓Grotere bedrijven (maatwerk)

✓Alle vennootschapsvormen

✓NIEUWE wagens

✓Personenwagens

✓Lichte bedrijfswagens tot 3,5 ton

✓ Als NIEUW beschouwd: 

✓Max 6 maand oud

✓Max 7.500 km

✓Voorwaarde: nooit ingeschreven!

LeasePlan 

Easy 

Doelgroep :



✓Ik wil niet teveel administratie…

✓Ik wil altijd mobiel zijn…

✓Ik wil geen onverwachte kosten…

Wat is belangrijk?



Wat is mijn intentie op het einde van het 

operationele leasing? 

Operationele leasing = 2 formules

✓ Geen rompslomp

✓ Ik neem nadien graag een 

nieuwe wagen

✓ Ik neem graag de wagen over om 

nadien :

✓ Door te schuiven 

✓ Zelf door te verkopen en een 

meerwaarde te realiseren



Ik wil geen rompslomp

Ik neem nadien graag    

een nieuwe wagen

Ik neem graag de wagen over om  

nadien :
✓ Door te schuiven 

✓ Zelf te houden

✓ Zelf door te verkopen en een 

meerwaarde te realiseren

Waarde einde contract wordt 

ingeschat door LeasePlan

=risico LeasePlan

Inschrijving op eigen naam

Operationele leasing met 

vaste aankoopoptie 16%Klassieke operationele leasing
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Huur + uitgebreid pakket van diensten + totale mobiliteit

✓ Financiering 

✓Rijbelasting

✓Onderhouds- en technische kosten

✓Onbeperkt aantal zomerbanden

✓Onbeperkt aantal dagen vervangwagen (standaard cat. A) bij 

immobilisatie

✓ Europese pechverhelping

✓ Totaal verzekeringspakket = optie voor brokers

Operationele leasing : 



OPTIONEEL BIJ ELK PAKKET

Winterbanden (onbeperkt aantal)

1ste verhoogde huur min 10% - max 25% van netto-investering

Aankoopoptie 16% 

Inschrijving op eigen naam

Brandstofkaart nationaal of internationaal (Total – Shell – Esso – Q8)

Schadevrij-attest 5 jaar 
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Extra korting op brandstof 

Eenvoudige facturatie = 1 factuur

Korting ook voor 1 wagen = korting die normaal
voor 300 wagens geldt.

Keuze nationale of internationale tankkaart

(tolwegen tijdens vakantie)
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✓ 1.500 benzinestations in België + 22.000 

in  Europa

✓ Korting LP Easy = € 0,012/liter ex 

BTW op de officiële dagprijs

1 kaart : Network Fuel Card 

Huidige situatie bij 

vele KMO’S en 

zelfstandigen..

Korting = € 0,000/liter

Situatie bij een samenwerking met LeasePlan

✓ “Best of 2 principe”

✓ Als de pomprijs lager is dan de officële prijs min de korting

van My Fleet, betaalt de klant de laagste prijs.

✓ Goede raad: tanken bij een Express stations => extra 

korting 



Voordelen operationele leasing



✓Maximale controle 

✓Perfect zicht op uw budget (alles op 1 factuur)

✓Vrijwaren bedrijfskapitaal

✓Ruimte voor slimme investeringen

✓Geniet mee van schaalvoordelen

✓Geen risico op restwaarde, onderhoud & banden

✓Geen BTW op restwaarde

Voordelen leasing:

Financieel : 



BTW-voordeel : BMW X1 2.0D X Drive 18

€30.375,21 op 60 maand x 25.000 km/jaar

U betaalt 

alleen maar 

BTW op de 

afschrijving

U betaalt geen BTW op de 

residuele waarde = een 

voordeel van  €2,901,71

55%

45%

U betaalt 

de BTW op 

de totaliteit 

van de 

wagen !

Eigen aankoop

U betaalt  €3.477,08 BTW 

U betaalt de 

BTW op de 

totaliteit 

van de 

wagen !

U betaalt nadien ook BTW op 

de 16% om eigenaar te 

worden van de wagen

84%

16%

100%

Operationele leasing
Operationele leasing

mét  aankoopoptie van 16%
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U betaalt € 6.378,80 BTW 

100% BTW-vooraf BTW op 84% + 16%

U betaalt € 6.378,80 BTW 



✓Minimale administratie

✓Grote gemoedsrust 

✓Focus kernactiviteit

✓Slechts 1 factuur te verwerken

✓Steeds mobiel (ongeval, panne)

✓Steeds wagen met de nieuwste

technologie

Voordelen leasing:

Operationeel



EIGEN AANKOOP 

Niet-budgetteerbaar

Eigen administratie alle facturen

Draagt zelf alle risico’s

Onverwachte kosten

Waarde einde contract  (restwaarde)

Balansverzwaring  = impact bedrijfskapitaal

Direct BTW op het volledig aankoopbedrag 

OPERATIONELE LEASING

✓1 maandelijkse factuur

✓Geen risico’s : controle op facturen

✓Perfect budgetteerbaar

✓Gelijke spreiding kosten

✓Bedrijfskapitaal blijft behouden

✓Geen voorfinanciering van BTW

✓Geen BTW op restwaarde

✓Geen verrassingen

16

Ik financier mijn wagen liever zelf



BANKFINANCIERING 

Niet-budgetteerbaar

Eigen administratie alle facturen

Draagt zelf alle risico’s

Onverwachte kosten

Waarde einde contract  (restwaarde)

Balansverzwaring  = impact bedrijfskapitaal

✓Direct BTW op het volledig aankoopbedrag

✓Rente op het volledig investeringsbedrag + 

BTW

OPERATIONELE LEASING

✓1 maandelijkse factuur

✓Geen risico’s : controle op facturen

✓Perfect budgetteerbaar

✓Gelijke spreiding kosten

✓Bedrijfskapitaal blijft behouden

✓Geen voorfinanciering van BTW

✓Geen verrassingen

✓Geen BTW op restwaarde

✓Geen rente op restwaarde
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Ik neem altijd een bankfinanciering 



FINANCIËLE LEASING 

Voordelen :

 Geen km-beperking

 Voorfinanciering van de BTW door 

leasingmaatschappij

Niet-budgetteerbaar

Eigen administratie alle facturen

Draagt zelf alle risico’s

Onverwachte kosten

Balansverzwaring  = impact bedrijfskapitaal

✓BTW op het volledig aankoopbedrag

OPERATIONELE LEASING

✓1 maandelijkse factuur

✓Geen risico’s : controle op facturen

✓Perfect budgetteerbaar

✓Gelijke spreiding kosten

✓Bedrijfskapitaal blijft behouden

✓Geen voorfinanciering van BTW

✓Geen verrassingen

✓Geen BTW op restwaarde

✓Geen rente op restwaarde
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Ik neem altijd een financiële leasing: 



FINANCIËLE RENTING 

Voordelen :

 Geen km-beperking

 Voorfinanciering van de BTW door 

leasingmaatschappij

Niet-budgetteerbaar

Eigen administratie alle facturen

Draagt zelf alle risico’s

Onverwachte kosten

✓BTW op het volledig aankoopbedrag

OPERATIONELE LEASING

✓1 maandelijkse factuur

✓Geen risico’s : controle op facturen

✓Perfect budgetteerbaar

✓Gelijke spreiding kosten

✓Geen voorfinanciering van BTW

✓Geen verrassingen

✓Geen BTW op restwaarde

✓Geen rente op restwaarde
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Ik neem altijd een financiële renting: 


