Volvo Car Finance

Financieren of leasen?
Koopt u uw nieuwe Volvo privé?
Bij een privéaankoop ligt een financieringsconstructie voor de hand, bij een zakelijke aankoop is dit vaak een
leaseconstructie. Maar wat het gunstigst uitpakt, hangt ook af van uw specifieke situatie.
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Wilt u de auto op de balans?
Wilt u het totale
gefinancierde
bedrag aflossen?
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Bij een leaseconstructie staat uw auto op de balans van
Volvo Car Lease. Bij een financieringsconstructie
activeert u uw Volvo zelf op uw bedrijfsbalans. U schrijft
dan ook zelf af.

Als u niet het hele bedrag
aflost, zijn uw maandlasten
(aanzienlijk) lager.

Solide
financieringsmogelijkheden.
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Wilt u het totale
gefinancierde
bedrag aflossen?

Geeft u de voorkeur
aan vaste rente?

Als u niet het hele bedrag
aflost, zijn uw maandlasten
(aanzienlijk) lager.

Zowel bij vaste als variabele
rente staat het maandbedrag
vast. Bij variabele rente kan de
looptijd echter variëren. Daar
staat tegenover dat u bij
variabele rente altijd kosteloos
tussentijds mag aflossen.
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Zakelijk:
Investeringsplan Financial Lease
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WILT U DE BEST
PASSENDE
AUTOVERZEKERING?
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Wilt u straks (of
tussentijds) eigenaar
worden van de auto?
Als u de auto niet in eigendom
wilt, kunt u kiezen voor Full
Operational Lease. U betaalt dan
één vast maandbedrag voor al
uw auto kosten. Indien u aan het
einde van het contract (of
tussentijds) de auto wilt
overnemen, kunt u kiezen voor
Nett Operational Lease.
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Zakelijk:
Financial Lease
VIP
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Dat past
bij Volvo.
Iedere Volvo-rijder kent dat gevoel: een nieuwe
Volvo die u zit als een maatpak. Met z’n
comfort, doordacht Zweeds design en ultieme
veiligheid. Waarom zou u aan de financiering
van uw nieuwe Volvo niet dezelfde hoge eisen
stellen? Daarom is er Volvo Car Finance met
financieringsproducten exclusief voor Volvorijders. Profiteer van meer flexibiliteit, meer
helderheid en scherpe tarieven. En niet
onbelangrijk: van Volvo zelf, dus betrouwbaar,
veilig en verantwoord. Volvo Car Finance is dan
ook een financieringspartner met maar één
doel: uw tevredenheid met Volvo. Een
geruststellende gedachte.
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Vraag uw dealer naar de details of kijk op
volvocarfinance.nl.

Zo veel meer
bewegingsvrijheid.

Een Volvo voor (bijna)
elk budget.

Het Volvo
Investeringsplan (vip).

Dat is de kracht van
huurkoop.

Niet voor niets kiezen veel Volvo-rijders voor
het Volvo Investeringsplan. Een uitgekiende
financieringsvorm waarmee u op elk moment
exact weet waar u aan toe bent. Zo kunt u
desgewenst elke twee of drie jaar in een
nieuwe Volvo rijden! Dit is het gevolg van de
kerngezonde financiële opzet die aan het
Volvo Investeringsplan ten grondslag ligt.
Maximale zekerheid en nog betaalbaar ook.
Zo werkt het
Het Volvo Investeringsplan is een financiering met
lage maandlasten. Het maandbedrag kunnen we laag
houden door een slottermijn in de financiering te
verwerken. In tegenstelling tot uw bank, die deze
mogelijkheid niet aanbiedt. Deze slottermijn is
gebaseerd op de toekomstige waarde van uw Volvo.
Wij weten immers als geen ander dat uw Volvo over
een paar jaar nog veel waard is.
Doordat u deze slottermijn tijdens de looptijd niet
aflost zijn uw maandlasten lager. Het maandbedrag
kan nog verder teruggebracht worden door een
aanbetaling of door de inruil van uw huidige auto. En
dat is goed nieuws!
Aan het einde van de looptijd van uw VIP-contract
heeft u twee mogelijkheden.
Wilt u in uw Volvo blijven rijden, dan kan dit natuurlijk.
U betaalt dan de slottermijn en u houdt de auto. Deze
slottermijn kunt u ook weer bij ons financieren.
U kunt er ook voor kiezen om uw Volvo in te ruilen bij
uw Volvo-dealer voor een nieuwe(re). Met de inruilwaarde van uw huidige auto betaalt u de slottermijn en
het eventueel resterende deel investeert u in uw
volgende Volvo. Dat maakt VIP zo aantrekkelijk.

Dit is uw voordeel
• U weet exact waar u aan toe bent
• Lage maandlasten
• Vaste rente gedurende de looptijd
•U
 kunt het maandbedrag afstemmen op
uw budget

Huurkoop (gespreide betaling) is misschien wel de
populairste en meest klassieke manier om een
nieuwe Volvo te financieren. En niet voor niets! U leent
het aankoopbedrag voor uw nieuwe Volvo, of een deel
daarvan. Dat betaalt u in vaste maandelijkse termijnen
terug, vermeerderd met rente die tijdens de hele
looptijd gelijk blijft. De looptijd bepaalt u in principe
zelf en daarmee ook de hoogte van uw maandelijkse
aflossing. Zo kunt u de vaste maandbedragen
makkelijk afstemmen op uw bestedingspatroon.
Vervroegd aflossen kan ook, echter in een aantal
gevallen wel tegen een vergoeding.

Vraag uw Volvo-dealer om een offerte of kijk op
volvocarfinance.nl.

Dit is uw voordeel
• U weet exact waar u aan toe bent
• Vaste rente gedurende de looptijd
• U kunt het maandbedrag afstemmen
op uw budget
• U kunt vervroegd aflossen

Tijdelijk
extra
financiële
armslag.
De flexibiliteit
van Flex
Finance.
Het kan gebeuren: er is een nieuwe Volvo
die u zeer aanspreekt, maar het komt financieel nét even niet uit. Dan biedt Flex
Finance uitkomst! Want op het moment dat
u weer wat meer speelruimte heeft, lost u
uw lening geheel of gedeeltelijk tussentijds
af. Kosteloos. Bij Flex Finance bestaat uw
vaste maandbedrag uit een deel aflossing
en een deel rente. U kiest vooraf zelf
hoeveel u maandelijks betaalt: u betaalt een
vast percentage van de kredietlimiet.
De rente is variabel. Dat heeft gevolgen voor de
looptijd van uw lening, maar niet voor het maandbedrag. Bij een lagere rente lost u gewoon automatisch
meer af, bij een hogere rente wat minder. Daardoor
blijft het maandbedrag tijdens de hele looptijd gelijk.

Dit zijn uw voordelen
• Extra financiële speelruimte
• vast maandbedrag
• Flexibele aflossingsmogelijkheden
• Geen kosten bij tussentijdse aflossing

De slimste
Volvo van de
zaak.
Met Volvo
Financial
Lease.

Financial Lease kan aantrekkelijk zijn als u
ondernemer bent. Bij deze leasevorm financiert Volvo Car Finance namelijk het hele
(of een deel van het) aankoopbedrag van uw
nieuwe of gebruikte Volvo (exclusief btw).
Uw bedrijfskapitaal blijft dus beschikbaar
voor andere investeringen. Omdat u intussen
wel economisch eigenaar van de Volvo bent,
wordt de Volvo op uw balans geactiveerd.
De maandtermijn, de looptijd en de
eventuele slottermijn worden afgestemd op
uw wensen en de rente ligt voor de hele
looptijd vast.
Kristalhelder, geen verrassingen.
Vraag uw Volvo-dealer om een offerte of kijk
op volvocarfinance.nl.
Dit zijn uw voordelen
• Uw Volvo staat op uw bedrijfsbalans
• U doet geen beroep op uw
bedrijfskapitaal
• De betaalde rente is fiscaal aftrekbaar
• Naar keuze met of zonder slottermijn

Volvo Car Insurance
Volvo staat voor zekerheid. Voor zorgeloos rijplezier.
Ook na bijvoorbeeld schade of diefstal. Dat is al
vervelend genoeg. Daarom is er Volvo Car Insurance,
de autoverzekering exclusief voor Volvo-rijders. Een
verzekering met optimale dekking en een opmerkelijk
lage premie. Het blijkt namelijk dat Volvo-rijders
minder vaak betrokken zijn bij schade als gevolg van
een ongeval. Bovendien is elke Volvo uitgerust met de
laatste veiligheidsinnovaties. Dit alles werkt – althans
bij Volvo Car Insurance – door in een gunstiger tarief.
U zorgt goed voor uw Volvo en wij voor u.
U leest meer over de voordelen van Volvo Car
Insurance in onze uitgebreide brochure.
Via www.volvocarinsurance.nl kunt u vrijblijvend uw
premie berekenen, een offerte aanvragen én uw polis
afsluiten.

www.volvocarfinance.nl
Volvo Car Finance
Winthontlaan 171
3526 KV Utrecht
Tel: 030-638 83 83
Fax: 030-638 85 81
www.volvocarfinance.nl
info@volvocarfinance.nl

Volvo Car Finance is een merk- en handelsnaam van Santander Consumer Finance Benelux B.V., geregistreerd bij Autoriteit Financiële Markten onder vergunningnummer
12011170. Toetsing en registratie bij het BKR te Tiel. Informeer bij uw verkoper naar de voorwaarden en het standaard informatieblad. Volvo Car Finance geeft geen advies. U dient
zelf te bepalen of het door u gewenste financieel product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie.
Volvo Car Insurance is een handelsnaam van Baloise Belgium N.V.
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