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Alpha Credit Nederland.
Dé autofinancierder van
Nederland.
Wilt u meer weten over de
mogelijkheden van Financial Lease
voor uw bedrijf? Maak dan een
afspraak met uw autodealer.
Hij kan u meer vertellen over de
lening die past bij uw wensen en
uw situatie.
Heeft u op dit moment een
leaseovereenkomst van
Alpha Credit Nederland en
heeft u administratieve vragen
zoals een adreswijziging?
Dan kunt u contact opnemen met
onze Klantenservice. Wij zijn van
maandag tot en met vrijdag van
8.30 tot 17.00 uur bereikbaar via
telefoonnummer (030) 659 67 00.
U kunt ook een e-mail sturen naar
info@acred.nl.
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Welke voertuigen kan ik leasen?
Wie ondertekenen de leaseovereenkomst?
Wie is de eigenaar van het voertuig?
Wat is de slottermijn?
Wat is de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)?
Hebben jullie een klachtenregeling?

Welkom
Financial Lease: voor een efficiënte bedrijfsvoering.

Wilt u een personenauto leasen voor uzelf of één van uw werknemers? Of heeft
u een bestelwagen nodig voor een betere bedrijfsvoering? Financial Lease is een
interessante optie: het stelt u in staat om grote investeringen te doen zonder de
liquiditeitspositie van uw organisatie aan te tasten. Zo behoudt u uw werkkapitaal
en kredietfaciliteiten voor andere noodzakelijke uitgaven.
Alpha Credit Nederland heeft aantrekkelijke leaseconstructies voor ondernemers
in het Midden- en Kleinbedrijf en voor de (semi-)overheid. In deze brochure leest u
hoe Financial Lease van Alpha Credit Nederland werkt, wat wij u bieden en wat u
van ons kunt verwachten.
Interesse in Financial Lease voor uw bedrijf? Uw dealer kan u goed verder helpen.
Hij vertelt u over de financieringsvormen en regelt de aanvraag. Zo zorgt hij zowel
voor het voertuig dat u wilt aanschaffen als voor de financiering. Wel zo makkelijk.
Alpha Credit Nederland

“Ik ben erg tevreden over de snelle
service van Alpha Credit Nederland
en van mijn dealer. Ik hoefde nergens
naar om te kijken; dat noem ik goed
zakendoen!”
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Over Financial Lease
Wilt u investeren in bedrijfsmiddelen zonder uw liquiditeitspositie aan
te tasten? Met Financial Lease van Alpha Credit Nederland heeft u die
mogelijkheid. Hierna leest u meer over Financial Lease. Wat is het?
Hoe werkt het? En wat zijn de voordelen?
Wat is Financial Lease?

Zo werkt het

Met Financial Lease least u voertuigen,
zoals nieuwe of gebruikte personenauto’s
of bestelwagens. Gedurende het leasecontract bent u economisch eigenaar van
het voertuig. U kunt gebruikmaken van de
gebruikelijke afschrijvingsfaciliteiten en
kunt in aanmerking komen voor investeringsaftrek en andere fiscale regelingen.
Informeer naar deze mogelijkheden bij uw
Belastingadviseur. U betaalt gedurende de
leaseperiode een vast bedrag per maand
aan rente en aflossing. Na betaling van het
laatste leasetermijnbedrag gaat ook het
juridisch eigendom op u over.













U kunt de leaseconstructie op maat maken
samen met uw dealer. Zo wordt de looptijd
van de lease afgestemd op de economische
levensduur van het voertuig. Verder kunt
u uw leasetermijnbedrag verlagen door
een aanbetaling te doen. Bovendien kunt
u de mogelijkheid bespreken om uw leasetermijnbedrag omlaag te brengen door de
restwaarde van het voertuig in de lening
te betrekken. Ook is het onder bepaalde
voorwaarden mogelijk om het geleaste
voertuig nog tijdens de looptijd om te ruilen
op het leasecontract. Vraag uw dealer naar
de voorwaarden.



U least vanaf € 5.000,- tot 100% van de
aanschafprijs (exclusief btw), met een
maximum van € 100.000,-.
Alpha Credit Nederland betaalt
het bedrag rechtstreeks uit aan de
autodealer.
U betaalt het gefinancierde bedrag terug
in vaste, maandelijkse termijnbedragen.
De rente staat gedurende de hele leaseperiode vast.
De duur van het leasecontract wordt
afgestemd op de economische levensduur van het voertuig.
U kunt het voertuig onder bepaalde
voorwaarden tijdens de leaseperiode
omruilen.
U kunt de mogelijkheid bespreken om het
leasetermijnbedrag te verlagen door een
aanbetaling te doen of door de restwaarde in de lening te betrekken.

De voordelen
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U weet waar u aan toe bent dankzij de vaste rente en vaste leasetermijnenbedragen.
U houdt uw werkkapitaal vrij om te ondernemen.
U kunt 100% van uw bedrijfsmiddel (exclusief btw) financieren.
U bent na de laatste betaling zowel economisch als juridisch eigenaar.
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Over
Alpha Credit Nederland
Wie zijn wij? Alpha Credit Nederland
is een Nederlandse financieringsmaatschappij die zich richt op de
financiering van auto’s en motoren.
Alpha Credit Nederland is onderdeel
van ALFAM Consumer Credit, een
100% dochter van ABN AMRO Bank N.V.

Wat bieden wij u?
Kiest u voor Financial Lease van Alpha Credit Nederland, dan kunt u hieronder
zien waar u op kunt rekenen.

Wij bieden Financial Lease voor ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf en
voor de (semi-)overheid. Daarnaast bieden
wij drie vormen van Consumptief Krediet
aan particulieren: Huurkoop, Persoonlijke
Lening en Doorlopend Krediet.
U least bij Alpha Credit Nederland vanaf
€ 5.000,- tot 100% van de aanschafwaarde
(exclusief btw) van het voertuig. Hoeveel u
kunt leasen, hangt onder andere af van uw
omzet en de waarde van het voertuig dat u
wilt leasen. U kunt alleen een leasecontract
afsluiten via dealers en automotive tussenpersonen die bij ons zijn aangesloten.
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 Een deskundig advies

 Duidelijkheid in tarieven

Wij bieden onze leaseproducten aan
via autodealers en automotive tussenpersonen. Zij verdiepen zich in uw
situatie, hebben gedegen kennis van
Financial Lease en hebben jarenlange
ervaring. U bent dus verzekerd van een
goed advies dat aansluit bij uw wensen,
uw financiële situatie én het voertuig dat
u wilt leasen.

Onze tarieven zijn marktconform.
Gedurende de looptijd staan de rente
en het maandelijkse leasetermijnbedrag
vast. U weet dus waar u aan toe bent.

 Goede service
Wij bieden niet alleen tijdens de
aanvraagprocedure optimale service;
ook als u eenmaal klant van ons bent,
kunt u op ons rekenen. Onze afdeling
Klantenservice staat op werkdagen
van 8.30 tot 17.00 uur voor u klaar.
Wel zo prettig als u vragen heeft over
uw leasecontract.

 Efficiënte processen
Als ondernemer wilt u geen kostbare tijd
verliezen. Daarom regelt uw dealer of
tussenpersoon alle administratieve zaken
rechtstreeks met ons. U hoeft nergens
naar om te kijken. Verder krijgt u van ons
een snelle reactie op uw aanvraag; als de
aanvraag compleet is, krijgt u binnen
24 uur bericht van ons.
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Werkwijze
Snelheid en efficiëntie zijn belangrijk voor u als ondernemer. U wilt geen kostbare
tijd verliezen. Onze werkwijze is daarom bijzonder efficiënt. Bovendien nemen wij
u zoveel mogelijk werk uit handen. Vanaf de start tot en met de administratieve
afhandeling. Hieronder ziet u hoe de procedure verloopt.

Persoonlijk gesprek
Elke leaseovereenkomst start met een persoonlijk gesprek tussen u en uw dealer of een
automotive tussenpersoon over uw wensen en uw financiële situatie. Samen bepaalt u onder
andere de duur van de leaseovereenkomst, het bedrag, of u een aanbetaling wilt doen en of
u de restwaarde van het voertuig kunt meenemen.

Aanvraag
U vult met uw dealer het aanvraagformulier in. Hij levert dit bij ons aan, samen met een
uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en overige benodigde
stukken, zoals – indien nodig – een recente jaarrekening van uw onderneming.

Beoordeling
Onze acceptanten van de Leaseafdeling beoordelen uw aanvraag. Bij de beoordeling
wordt gekeken naar de hoogte van het kredietbedrag en het voertuig. Ook kijken we naar
de financiële situatie van uw onderneming. Wij zijn in sommige gevallen verplicht om een
BKR-toetsing te doen. De uitslag van de beoordeling hoort u snel, meestal binnen 24 uur.
Uw dealer laat u weten of uw aanvraag is goedgekeurd.

Overeenkomst
Bij goedkeuring wordt de overeenkomst opgesteld op basis van de afleveringsfactuur.
Nadat u en uw dealer de overeenkomst ondertekend hebben, wordt deze samen met de
benodigde stukken naar ons opgestuurd.

Afhandeling
Wij controleren alle stukken, en bij goedkeuring maken wij het leasebedrag direct over aan
de dealer. Zodra de betaling bij uw dealer binnen is, kunt u gebruikmaken van uw voertuig.
Hierna handelen wij de leaseovereenkomst administratief af. Uw dealer ontvangt hiervan
een bevestiging.

10

11

Financial Lease
in zeven stappen
1
2
3
4
5
6
7
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U bespreekt met uw dealer of een leaseconstructie bij u past.

Uw dealer vult het aanvraagformulier in en stuurt dit naar ons op.

U krijgt binnen 24 uur de uitslag via uw dealer.

Bij een positieve uitslag maken wij op basis van de afleveringsfactuur de
overeenkomst op.
U tekent samen met de dealer de overeenkomst. Hij stuurt deze, samen met
de benodigde stukken, naar ons op.
Na controle van de stukken maken wij het bedrag over aan de dealer en
handelen we de leaseovereenkomst administratief af.

U kunt direct beschikken over het voertuig.
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Vraag & Antwoord
Welke voertuigen kan ik leasen?
U kunt bij ons bijna elk voertuig leasen, denk aan personenauto’s, bestelwagens en motoren.
Wij financieren zowel nieuwe als gebruikte voertuigen.

Wie ondertekenen de leaseovereenkomst?
Er is sprake van een driepartijenovereenkomst tussen u als ‘lessee’, de leverancier van
het voertuig en Alpha Credit Nederland als ‘lessor’. Deze drie partijen ondertekenen de
leaseovereenkomst.

Wat is de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)?
Wie is de eigenaar van het voertuig?
U bent economisch eigenaar. Dit betekent dat u de rente en kosten kunt afschrijven en
gebruik kunt maken van investeringsaftrek en andere fiscale regelingen. Informeer naar deze
mogelijkheden bij uw belastingadviseur. Het betekent ook dat de kosten voor onderhoud,
verzekering en eventuele belastingen voor uw rekening komen. Na betaling van het laatste
leasetermijnbedrag of de slottermijn bent u ook juridisch eigenaar.

Als u investeert in bedrijfsmiddelen, zoals voertuigen, kunt u in aanmerking komen voor
de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. U kunt gebruikmaken van deze aftrek doordat u
bij Financial Lease economisch eigenaar bent. Eén van de voorwaarden is wel dat de
bedrijfsmiddelen waarin u investeert onder de regeling voor investeringsaftrek vallen.
Meer informatie vindt u op belastingdienst.nl.

Hebben jullie een klachtenregeling?
Wat is de slottermijn?
Als u een auto least, kunt u de mogelijkheid bespreken om de restwaarde in de financiering
te betrekken door middel van een slottermijn. Over dit bedrag betaalt u tijdens de leaseperiode geen aflossing maar wel rente. Zo verlaagt u uw maandelijkse leasetermijnbedrag.
Het bedrag dat aan het einde van de leaseperiode nog openstaat, de slottermijn, betaalt u
in één keer, uiterlijk één maand na het laatste leasetermijnbedrag. In sommige gevallen is het
mogelijk om de slottermijn te herfinancieren. Informeer bij Alpha Credit Nederland naar de
mogelijkheden.
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Wij streven naar tevreden klanten. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent.
Heeft u een klacht? Stuur dan een brief of e-mail naar onze afdeling Klantenservice.
Vermeld daarbij uw naam, uw adresgegevens en uw contractnummer.
postadres
			
			
			
e-mail		

Alpha Credit Nederland B.V.
Afdeling Klantenservice
Postbus 178
3980 CD BUNNIK
info@acred.nl
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Alpha Credit Nederland.
Uw klant het krediet, u de credits.
Bezoekadres
Schoudermantel 2a
Bunnik

Postadres
Postbus 178
3980 CD Bunnik

T (030) 659 67 15
E info@acred.nl
I www.alphacredit.nl

Alpha Credit Nederland B.V., Handelsregister Utrecht nr. 24240241. Staat onder toezicht
van de Autoriteit Financiële Markten en beschikt over een vergunning (nr. 12012518)
om Consumptief Krediet te mogen aanbieden. Onze producten worden uitsluitend
via distributiepartners aangeboden. Alpha Credit Nederland B.V. is onderdeel van
ALFAM Consumer Credit. ALFAM is 100% dochter van ABN AMRO Bank N.V.
Wijzigingen voorbehouden.
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