Averus Financial Services.
Ons huismerk in leasen.

Leasen, onmisbaar in de zakenwereld.
Meer en meer bedrijven geven het beheer van hun wagenpark,
groot of klein, uit handen. Leasen is eerder regel dan uitzondering.
Gezien de voordelen van leasing is dat helemaal niet gek. Kiest u
voor leasen, dan kiest u voor mobiliteit zonder zorgen. Voor u én
uw medewerkers.

Aandacht voor uw wensen.
De keuze voor een bepaald type auto wordt bepaald door
mobiliteitsbehoefte. Gaat u goederen vervoeren of heeft u een
‘visitekaartje’ voor uw buitendienst nodig? De leasevormen van
Averus Financial Services worden op maat gemaakt en sluiten
daardoor perfect aan op uw bedrijfssituatie.

De voordelen.
Het volledige traject van aflevering tot inname wordt uitstekend
verzorgd door Averus Financial Services. En ook niet onbelangrijk:
wanneer u least houdt u uw werkkapitaal vrij voor uw kernactiviteiten. Allemaal voordelen die leiden tot meer rijplezier!

Ons huismerk.
Een auto leasen doet u niet zomaar. Een goed advies, duidelijke
offerte en overzichtelijke maandlasten zijn van groot belang. En
bovenal, u moet er een goed gevoel bij hebben.

Kwaliteit als basis.
Averus Financial Services benadert uw leaseaanvraag op een
persoonlijke manier. Onze deskundigen bekijken uw situatie,
voordat ze een goed advies uitbrengen. Uiteraard gebeurt dit
allemaal in samenspraak met u. Wij verbeteren de kwaliteit van
uw mobiliteit.

Een vertrouwd gevoel.
Wat uw mobiliteitsprobleem ook is, u kunt altijd terecht bij uw
Averus dealer. Financiering, leasing, aankoop, onderhoud, reparatie
en schadeherstel: u vindt het allemaal op één adres. Lekker
makkelijk én vertrouwd.

Ontdek het zelf.
Wij zijn als dealer overtuigd van de voordelen van Averus Financial
Services. Het is niet voor niets ons huismerk! Met het speciale
calculatieprogramma brengen wij direct een duidelijke offerte uit,
afgestemd op uw persoonlijke situatie. Kom langs en ontdek zelf
de voordelen.

Averus Netto Operational Lease.

Averus Financial Lease.

U wilt geen grote investering doen maar wel zelf onderhoud,

Wilt u zelf invloed uitoefenen op uw autokosten? Kies dan

verzekering en motorrijtuigenbelasting regelen? Dan is Averus

voor Averus Financial Lease. Bij deze leasevorm financiert u

Netto Operational Lease ideaal voor u. Hierbij staat uw wagenpark

uw wagenpark en staat deze op uw balans. Het maandelijkse

op de balans van Averus Financial Services. Het vaste maandelijkse

leasebedrag wordt bepaald door het te financieren bedrag, de

leasebedrag bestaat slechts uit rente en afschrijving. Leeftijd,

looptijd en de geldende rente. Door gebruik te maken van een

kilometers en courantheid bepalen de restwaarde en daarmee de

aanbetaling en/of slottermijn kunt u het te financieren bedrag en

afschrijving. Door de huidige stimuleringen voor schone en zuinige

daarmee uw maandelijkse leasetarief verlagen. Na betaling van het

auto’s wordt de courantheid van een auto mede bepaald door CO2

laatste (slot)termijn bent u eigenaar van de geleaste auto. Zaken als

uitstoot en brandstofverbruik.

motorrijtuigenbelasting, verzekering, onderhoud en brandstof
regelt u zelf.

Averus Operational Lease.
Voor wie zonder omkijken zeker wil zijn van mobiliteit, biedt Averus
Operational Lease uitkomst. Om te beginnen staat uw wagenpark
op de balans van Averus Financial Services en is dus niet van
invloed op uw bedrijfsratio. Daarnaast hoeft u zich geen zorgen te
maken over administratieve rompslomp, onderhoud, reparaties en
schadeherstel. Naar keuze voegt u daar extra services als winterbanden, vervangend vervoer en brandstofpassen aan toe. Voor
een vast leasebedrag per maand houdt Averus Financial Services u
optimaal mobiel.
Wilt u na afloop van het Netto of Full Operational Lease contract de
auto overnemen, dan is dat natuurlijk mogelijk.

De kenmerken van leasen.
De verschillen:

Welk leaseplan past bij u?

Operational Lease

Financial Lease

Nieuw

+

+

Gebruikt

0*

+

Vast tarief

+

+

Tarief inclusief:
• Afschrijving

+

+

• Rente

+

+

• Reparatie en onderhoud

0

-

• Vervanging van banden

0

-

• Houderschapsbelasting

0

-

• Hulpdienst

0

-

• Verzekering

0

-

• Vervangend vervoer

0

-

• Brandstofpas

0

-

Vaste looptijd

+

+

Vast rentepercentage

+

+

Kilometerbeperking

+

-

Balansactivering

-

+

Tussentijds aflossen

-

0**

Economisch eigendom

-

+

Juridisch eigendom

-

+

Aanbetaling

-

+

Slottermijn

-

+

Restwaarderisico

-

+

Koopoptie

0

-

Vervroegde beëindiging

0**

0**

* In overleg

+ = kenmerk

** Meerkosten

0 = optie
- = niet van toepassing

Wilt u uw leaseauto op uw
zakelijke balans activeren?

JA

Optie 1

Financial Lease
inclusief slottermijn

Optie 2

Financial Lease
exclusief slottermijn

Optie 1

Operational Lease
inclusief koopoptie

Financial Lease

Nee

Wilt u reparatie,
onderhoud, banden en
verzekering in uw
contract opnemen?

JA

Nee

Full Operational Lease
Optie 2

Operational Lease
exclusief koopoptie

Optie 1

Netto Operational Lease
inclusief koopoptie

Netto Operational Lease
Optie 2

Netto Operational Lease
exclusief koopoptie

Veelgestelde vragen over leasen

Het contract loopt af; wat nu?
Zodra het leasecontract afloopt dient de auto te worden ingeleverd.
De inname gebeurt door een externe partij die op een afgesproken
tijd en plaats de auto controleert en inneemt. Vaak wordt dit gedaan

Heeft de berijder privé kosten aan een leaseauto?

bij de dealer waar tevens een nieuwe leaseauto wordt opgehaald.

De overheid ziet het privégebruik van een auto van de zaak boven de
belast met een bijtelling die door de werkgever wordt opgevoerd als

Kan de auto overgenomen worden na het
aflopen van het leasecontract?

loon in natura. Deze bijtelling is afhankelijk van de cataloguswaarde

Uw interesse in overname kan gedurende de gehele looptijd van het

van de auto. Daarnaast stimuleert de overheid met een verlaagde

Operational Lease contract worden aangegeven. Averus Financial

bijtelling de keuze voor milieuvriendelijke auto’s. Wie minder dan

Services zal de verkoopwaarde van de auto bepalen.

500 km per jaar als een vorm van inkomen. Daarom wordt de berijder

500 privé km per jaar rijdt en dit kan aantonen met een sluitende
administratie, heeft geen bijtelling. Voor de laatste informatie over
bijtelling kunt u kijken op de website van de Belastingdienst.

Kan onderhoud en eventuele reparaties
uitgevoerd worden door de leverende dealer?
Averus Financial Service vindt het belangrijk dat onderhoud en

De berijder rijdt al jaren schadevrij.
Is dit van invloed op het leasetarief?

reparatie uitgevoerd wordt bij de dealer die de auto heeft geleverd.

Indien u de optie verzekering heeft opgenomen in uw Operational

betrouwbaarheid van de auto. Voor de berijder is dit ook een stuk

Lease, dan kunnen uw schadevrije jaren van invloed zijn op het leasetarief.

makkelijker. Hij heeft één vertrouwd aanspreekpunt voor zijn auto.

Hij heeft alle kennis in huis over uw leaseauto. Dit verhoogt de

Averus Financial Services geeft in dat geval een eenmalige korting op het
of vorige leasemaatschappij nodig. U kunt dit ook aantonen door middel

Er zijn winterbanden opgenomen in de
Operational Lease. Wat houdt dat in?

van een recent polisoverzicht. Wordt er tijdens het leasetermijn schade

Als er banden zijn opgenomen in het leasecontract ontvangt u over

gereden dan kan het leasetarief bijgesteld worden.

de gehele contractduur één set winterbanden. Deze worden om de

leasetarief. Hiervoor is een verklaring van de verzekeringsmaatschappij

bestaande wielen gelegd. Stalen of lichtmetalen wielen zijn bij te

De bestelde auto is nog niet geleverd,
kan de berijder tijdelijk vervoer krijgen?

bestellen. Zodra de temperatuur onder de 7°C zakt, kunt u een

Als een berijder zijn nieuwe leaseauto nog niet kan gebruiken doordat

Winterbanden zorgen door het grovere profiel voor een betere

de levertijd langer is, zoekt Averus Financial Services naar een passende

afvoer van water, sneeuw en modder. De samenstelling van het

oplossing. Daarbij kunt u denken aan het langer doorrijden met de

rubber is flexibeler bij lagere temperaturen en zorgt zo voor een

bestaande leaseauto of het tijdelijk inzetten van een andere auto.

kortere remweg en meer grip.

afpraak maken bij uw dealer voor het wisselen van de banden.

Averus Financial Services
Mijlweg 9
Postbus 402
4130 EK Vianen
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