
Maak je financiële  
renting operationeel

Financiële renting of operationele leasing? Dat is het eeuwige dilemma. Tenzij je het 
beste van beide combineert en kiest voor Rent to Own. 

Voor een vast maandelijks tarief kan je zorgeloos leasen, want je hoeft je niets meer 
aan te trekken van verzekeringen, belastingen, bijstand of onderhoud, enzovoort. En op 
het einde van de renting-rit kan je je wagen voordelig overkopen. LeasePlan is de enige 
speler in de markt waarbij dit mogelijk is!

Rent to Own biedt je heel wat voordelen vanaf 50 euro extra per maand, afhankelijk van 
het model dat je leaset. Zou dit volstaan om, in een puur financiële renting, je verzekering-
spremie te betalen? 

In je maandelijks tarief zitten de volgende diensten inbegrepen: 

What’s next? www.leaseplan.com

Rent to Own

INBEGREPEN DIENSTEN JE VOORDEEL

   Alle onderhoud, banden en herstellingen inbe-
grepen. 24/24 - 7/7 uur service bij pech of schade 
in binnen- en buitenland, onbeperkte vervang-
wagen bij immobilisatie > 24/u.

   Je kan je zorgeloos focussen op je kerntaken, 
want alles wordt voor je geregeld.

   Steeds hetzelfde vaste bedrag per maand,  
alles inbegrepen.

   Volledige budgetcontrole, geen enkel risico en 
perfect gelijke spreiding van de kosten. Bovend-
ien geniet je mee van de scherpst onderhandel-
de tarieven voor onderhoud en herstellingen.

   Burgerlijke aansprakelijkheid, risicobehoud en  
rechtsbijstand in één vaste premie.

   Vaste verzekeringspremie, ongeacht de his-
toriek en leeftijd/woonplaats, die constant bli-
jft gedurende de hele looptijd, ook na schade-
gevallen.

   Inschrijving van de wagen op je eigen naam 
vanaf de start, of inschrijving op de leasing-
maatschappij, naar keuze.

   Als de wagen op jouw naam staat, kan je de 
wagen administratief heel eenvoudig overne-
men na afloop van je contract. Is de wagen in-
geschreven bij de leasemaatschappij, dan zitten 
de rijtaks en de BIV-belasting gespreid mee in de 
leaseprijs.

   Aankoopoptie op het einde van het contract  
aan 16% of hoger.

   Voor een interessant bedrag koop je een goed 
onderhouden wagen die je door en door kent, 
om zelf verder te gebruiken, door te geven aan 
een familielid of te verkopen met meerwaarde!


