
BENT U OP ZOEK NAAR EEN B-RIJBEWIJS AUTO, 

MAAR ZIET U OP TEGEN DE AANSCHAFKOSTEN? 

DAN IS FINANCIËLE LEASE HUURKOOP VAN EEN 

ROELOFSEN PARADOS WELLICHT IETS VOOR U!  

Tegen een vast maandbedrag least u bij ons een gloednieuwe Parados.  

De hoogte van het maandbedrag hangt af van de aanbetaling, slottermijn en 

leasetermijn, zodat er altijd een passend leasevoorstel gemaakt kan worden.

WE VERTELLEN U GRAAG MEER OVER DE LEASEMOGELIJKHEDEN.  

Roelofsen

Lease plan
zakelijk
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Roelofsen Lease plan zakelijk

Voorbeeldberekening, excl BTW en BPM
 Onder voorbehoud van kredietacceptatie en 
rentewijzigingen.

Wat houd financiële lease/huurkoop in?

Een financiële lease huurkoop is een variant van 

een koopovereenkomst op afbetaling. Hierdoor 

houdt u uw financiële middelen vrij voor andere 

investeringen.  U betaalt een vast bedrag per 

maand. Na het voldoen van alle verplichtingen 

gaat het juridisch eigendom automatisch op u 

over. Het economisch eigendom ligt bij u en 

u heeft eventueel fiscale en boekhoudkundige 

voordelen.

De voordelen van leasing

   Houd werkkapitaal vrij om te ondernemen

   Mogelijkheid tot 100% van de  

aanschafwaarde financieren

   Duidelijk met vaste maandelijkse kosten

  Uw leencapaciteit bij de bank blijft intact

  Een financieringsoplossing op maat

Rente

Investering 25-50K:  3.85% 36-60 mnd

Investering 50-100K: 3.35% bij 36 mnd 

Investering 50-100K:  3.45% bij 48 tot 60 mnd

DLL:

   De financiële lease huurkoop die wij aanbie-

den is onder gebracht bij DLL Group Neder-

land, hun aanvullende voorwaarden zijn van 

toepassing.

   U betaalt het volledige BTW bedrag aan DLL in 

de eerste maandtermijn. Drie maanden uitstel 

van BTW betaling is mogelijk, hier zitten extra 

administratie kosten aan verbonden.

Liever een andere leasevorm of gevestigd buiten 

Nederland? Wij bespreken graag de mogelijkhe-

den met u.

Investering € 45.000,00

Aanbetaling € 10.000,00

Slottermijn € 12.500,00

Maandtermijn (36mnd) € 700,65

Maandtermijn (48mnd) € 544,88

Maandtermijn (60mnd) € 451,51

Investering € 55.000,00

Aanbetaling € 17.500,00

Slottermijn € 20.000,00

Maandtermijn (36mnd) € 577,82

Maandtermijn (48mnd) € 456,66

Maandtermijn (60mnd) € 384,04

Investering € 65.000,00

Aanbetaling € 17.500,00

Slottermijn € 22.500,00

Maandtermijn (36mnd) € 806,03

Maandtermijn (48mnd) € 632,96

Maandtermijn (60mnd) € 529,21


