Volvo Car Lease

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.
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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?

FINANCE

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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Bij ons least u
Businessclass.
Dat past
bij Volvo.
Volvo is meer dan een unieke en comfortabele
auto met klasse. Ook bij alles rondom uw Volvo
is sprake van de betrouwbaarheid en de
veiligheid die u van Volvo bent gewend. Zoals
onze leaseproducten; goed geregeld en
afgestemd op de wensen van de zakelijke
rijder. Volvo Car Lease begrijpt heel goed dat u
van Volvo niet alleen extra rijplezier verwacht,
maar ook extra flexibiliteit bij de invulling van
uw leasecontract. Terecht. U rijdt niet voor
niets Volvo. Daarom heeft Volvo Car Lease
zeer flexibele leaseconstructies. Bedrijfszeker,
persoonlijk en betrouwbaar. Net als uw Volvo.
Uw Volvo-dealer is uw aanspreekpunt voor
Volvo Car Lease. Wel zo vertrouwd.

Kies voor alles.
Kies voor full
operational lease.
Alle diensten van Volvo Car Lease in één overeenkomst. Inclusief alle
denkbare service-elementen. Die zorgeloze luxe heet Full Operational
Lease. Niets wordt aan het toeval overgelaten. Afschrijving en rente,
reparatie, onderhoud, banden, een vervangende auto, assurantie, Volvo
Assistance en belastingen: bij Full Operational Lease is alles verwerkt
in uw vaste maandbedrag. Geen verrassingen dus en geen rompslomp.
Omdat Volvo Car Lease juridisch én economisch eigenaar van uw Volvo
blijft, hoeft u de auto niet als activa op de balans op te voeren. Uw
eigen financiële middelen blijven beschikbaar voor uw bedrijfsvoering
en uw balans wordt “verkort”. Behoefte aan bewegingsvrijheid?
Die krijgt u er automatisch bij, want binnen ons Full Operational Leaseprogramma kunt u kiezen uit diverse varianten.

Nett operational lease.
Zo voordelig kan leasen
bij Volvo zijn.
Flexi lease

Occassion lease

Ideaal als u een leaseauto wilt voor een nieuwe
medewerker met een tijdelijk contract, van bijvoorbeeld 1 jaar. De basis is een eenjarig contract, te
verlengen naar 2, 3 of 4 jaar. Het leasetarief voor elke
verlenging wordt vooraf bepaald. Bij elke verlenging
wordt de prijs lager en krijgt u het verschil in maandtarief direct terug.

Een uitgekiende constructie. U least een auto uit het
VolvoSelekt-programma die nog minimaal 1 jaar in
lease kan worden genomen. Of u kiest voor een
sale-and-lease-back-constructie: Volvo Car Lease
koopt uw Volvo, die u daarna least bij Volvo Car Lease.

Eigen investerings lease
Heel geschikt als u over voldoende financiële
middelen beschikt en wilt profiteren van de voordelen
van lease. U investeert zelf een bedrag naar keuze.
Zo verlaagt u het te financieren bedrag, en dus ook
het leasetarief. Ook een zeer flexibele oplossing als u
een startende ondernemer bent.

Short term lease
Dé oplossing als u voor (heel) korte tijd uw
wagenpark wilt uitbreiden. Bijvoorbeeld tijdens de
proeftijd van een nieuwe medewerker. Ook ideaal
voor promotionele of incidentele bedrijfsactiviteiten.

Misschien regelt u zaken als verzekering en onderhoud net zo lief zelf als u een
auto least. Dan is Nett Operational Lease ideaal voor u. Bij deze leasevorm is
uw maandelijkse leasetarief natuurlijk lager dan bij bijvoorbeeld Full Operational
Lease. De leasekosten kunt u gemakkelijk budgetteren, omdat het maandbedrag
en de looptijd vastliggen. Bovendien komt uw Volvo niet op uw balans te staan
maar op die van Volvo Car Lease, waardoor u geen restwaarderisico loopt.
Uw kredietruimte wordt bovendien niet aangetast, omdat u geen bedrijfskapitaal
hoeft te investeren. Wie toch graag wat extra’s wil, kan deze leaseconstructie
uitbreiden met houderschapsbelasting, een verzekering van Volvo Car Insurance
en/of het Volvo Service Plan. Na de leaseperiode kunt u de auto overnemen
tegen het vooraf bepaalde overnamebedrag. Dat bedrag kan lager zijn dan de
marktwaarde op dat moment. Pure winst dus.

Een slimme Volvo
van de zaak.
Met Volvo Financial Lease.

Financial Lease kan aantrekkelijk zijn
als u ondernemer bent. Bij deze
leasevorm financiert u namelijk het
hele 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 auto op uw
balans geactiveerd. Met alle eventuele
fiscale en balanstechnische voordelen
van dien. De rente is bijvoorbeeld
fiscaal aftrekbaar. Anders dan bij
operational Lease zorgt u bij deze
leasevorm zelf voor onderhoud,
verzekering enzovoort en draagt u zelf
het restwaarderisico. De maandtermijn
en looptijd worden afgestemd op uw
wensen en de rente ligt voor de hele
looptijd vast. Kristalhelder. Daarna
wordt u volledig eigenaar van uw Volvo.
Opties: uitbreiding met een slottermijn,
een verzekering van Volvo Car
Insurance en/of het Volvo Service Plan.
Vraag uw Volvo-dealer om een offerte
op maat.

Een leasepakket op maat.
Alles is open.

Flexibiliteit is bij Volvo geen schone
schijn maar praktijk. Ook als u een
vrij beroep heeft. Want dan kunt u
diverse lease- én financieringsvormen
samenvoegen in uw eigen Privé
Lease Pakket. Combineer bijvoorbeeld Volvo Huurkoop (met slottermijn) of ons Volvo Investeringsplan
met een Volvo Service Plan en Volvo
Car Insurance Polis. Het enige wat u
dan zelf nog hoeft te regelen, zijn de
houderschapsbelasting en brandstof.
Of kies voor een Full Operational
Lease-contract. Inclusief alles. In
één vast maandbedrag.
Ga langs bij uw Volvo-dealer voor
een offerte op maat, of kijk op
volvocarlease.nl.

De vele opties
van Volvo Car
Lease.
Bij ons kan
(bijna) alles.
plotselinge kostenposten uitgesloten is. Het
maandtarief wordt bepaald aan de hand van het door
u gekozen kilometrage en de looptijd van het Service
Plan. Gaat u tijdens de looptijd meer of minder
kilometers rijden? Geen probleem. U kunt in dat geval
het Service Plan gewoon laten aanpassen. Een hoger
of lager kilometrage is achteraf te verrekenen, terwijl
u gewoon recht blijft houden op alle service die in het
Service Plan is vastgelegd. Het Service Plan kunt u
geheel op maat maken door bijvoorbeeld gebruik te
maken van opties zoals het vervangen van banden
(gelimiteerd), een vervangende-autoregeling bij
reparatie of onderhoud en een regeling voor het
halen en brengen van uw auto. Het Volvo Service
Plan is uitstekend te combineren met Financial Lease
of Nett Operational Lease.

Tussentijds een andere Volvo

De multi tank card

Stel dat u tijdens de leaseperiode wilt overstappen op
een andere Volvo. Dan kan dat bij Volvo Car Lease.
Een unieke Volvo-optie. Vraag naar de mogelijkheden
bij uw Volvo-dealer.

De Multi Tank Card is een brandstofpas waarmee u
snel en eenvoudig kunt betalen. U ontvangt
maandelijks een gespecificeerde factuur. Extra
voordeel: u kunt de btw terugvorderen op basis van
uw maandfactuur. De administratie via Multi Tank Card
is een geaccepteerde bewijsvoering voor de
Belastingdienst en voor de btw-teruggave.

Het volvo service plan
Tegen een aantrekkelijk vast maandtarief dekt het
Volvo Service Plan u in tegen alle vaste én alle
onverwachte onderhouds- en servicekosten. Ook het
werkplaatstarief en de benodigde originele Volvoonderdelen zijn standaard in het tarief inbegrepen.
Uw Volvo is continu in topvorm, terwijl het risico van

Voorloopauto en vervangende auto
Volvo Car Lease garandeert uw mobiliteit. En dat is
geen loze belofte. Zo kunt u in afwachting van uw
nieuwe leaseauto al meteen een Volvo tot uw

beschikking krijgen. Zo mogelijk van hetzelfde type.
Bij reparaties of onderhoud krijgt u een vervangende
Volvo als dat in uw contract is opgenomen.

Onderhoud bij uw eigen volvo-dealer
Alleen bij de Volvo-dealer krijgt uw Volvo het juiste
onderhoud. Geheel volgens de hoogwaardige
Volvo-technologie, waarvoor alleen een Volvo-dealer
de exacte kennis en faciliteiten heeft. Gespecialiseerde monteurs gebruiken alleen originele
Volvo-onderdelen. Efficiënt alles geregeld op één
adres; dat van uw Volvo-dealer. Zulk perfect onderhoud levert een hoge restwaarde op, waardoor de
afschrijving van uw auto nóg gunstiger uitvalt.

Volvo assistance
Volvo Assistance garandeert u uitgebreide hulpverlening onderweg, dag en nacht en in heel Europa. Ook
als u bijvoorbeeld per ongeluk benzine tankt in plaats
van diesel, bij een lekke band of als u uw autosleutels
kwijt bent. Een kosteloze premiumservice gedurende
de hele looptijd van uw Volvo Car Lease-contract.

Volvo direct service
Voor kleine, onverwachte reparaties kunt u zonder
afspraak bij uw Volvo-dealer terecht. Uw Volvo wordt
dan snel en vakkundig weer in orde gemaakt.

De Volvo card
U ontvangt automatisch een Volvo Card indien uw
Volvo jaarlijks in onderhoud is bij de officiële Volvodealer. U heeft met de Volvo Card recht op Volvo
Assistance, onze Europese wegenhulp. Kosteloos.
Daarnaast kunt u gebruikmaken van de speciale
aanbiedingen en arrangementen op deze website.

De experts van Volvo
Uw Volvo-dealer is ook deskundig als het gaat om het
zakelijke en fiscale plaatje. Achter uw dealer staan
adviseurs van Volvo Car Lease en Volvo Car Finance.
Experts in mobiliteit, die uw situatie helder analyseren. Via uw Volvo-dealer krijgt u snel een leasevoorstel op maat.

Snelle acceptatie
Indien u als ondernemer bij ons wilt leasen, handelen
wij de formaliteiten gestroomlijnd af. Wij hebben van u
een KvK-uittreksel, jaarcijfers en/of een accountantsverklaring nodig, onder andere om uw kredietwaardigheid te beoordelen. Startende ondernemingen kunnen
bij gebrek aan jaarcijfers ook een ondernemingsplan
indienen.
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