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Alles wat je moet en wilt weten 
over private lease

Private lease neemt de laatste jaren enorm in populariteit toe. Het is een manier om in een nieuwe auto te 

rijden zonder dat je over het volledige aanschafbedrag van die auto vooraf hoeft te beschikken. Voor veel 

mensen is private lease ook nieuw en dat zorgt voor tal van vragen. In dit whitepaper gaan we in op veel van 

die vragen en krijg je allerlei waardevolle informatie over private lease. Als je na het lezen toch nog vragen 

hebt, staan we je ook graag persoonlijk te woord. Je lokale dealer verwelkomt je graag.
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STARTEN MET PRIVATE LEASE

Als je overweegt om te starten met private lease, is het altijd goed om eerst alle voor- en nadelen op een rijtje te zetten. 

Bijvoorbeeld door private lease te vergelijken met alternatieven. Want je kunt natuurlijk ook een nieuwe auto kopen. 

Kopen of leasen?
Als je een auto koopt, zorg je dat je het aankoopbedrag ter beschikking hebt door dit te sparen of te lenen. Je schaft 

de auto aan en bent daarna zelf verantwoordelijk voor alles wat bij een auto komt kijken: wegenbelasting, verzekering, 

onderhoud, schade en reparatie. Als je kiest voor private lease, betaal je een vast bedrag per maand. Je houdt je 

spaargeld dus nog ter beschikking voor mogelijke andere uitgaven. 

Bij private lease weet je ook precies waar je aan toe bent. Want voor dat vaste bedrag per maand is je auto verzekerd, 

is het onderhoud geregeld en loop je bij schade geen grote financiële risico’s. Natuurlijk kan je dat soort dingen ook 

zelf regelen als je een auto koopt. Je bent dan wel duurder uit, want een leasemaatschappij heeft inkoopvoordeel en 

voordelige onderhoudscontracten. Dat voordeel wordt doorberekend in je maandbedrag.

Ook staat de restwaarde van je auto al van tevoren vast. Als je zelf een auto koopt, weet je pas wat de restwaarde is 

op het moment dat je de auto inruilt of verkoopt. Dat kan goed uitpakken, maar het komt ook regelmatig voor dat een 

specifiek model of bepaald type auto uit de gratie is geraakt en veel minder oplevert dan aanvankelijk was verwacht.

Kom ik aanmerking voor private lease?
Van tevoren is het lastig om een antwoord te geven op de vraag of je in aanmerking komt voor private lease.  

Als je een aanvraag indient, is het goed om te weten dat een aantal dingen financieel wordt getoetst:

•  Inkomen aan de hand van je recente salaris specificatie. Als je zelfstandig ondernemer bent, moet je recente  

jaarcijfers en/of aangifte Inkomstenbelasting aanleveren.

• Vaste lasten en in het bijzonder de woonlasten

• BRK-gerelateerde uitgaven

• Betalingsgedrag BKR

Meestal kan je zelf wel inschatten of een aanvraag voor private lease financieel haalbaar is. In de praktijk komt het niet 

vaak voor dat een aanvraag wordt afgewezen op basis van kredietwaardigheid. Als een aanvraag na financiële toetsing  

wel een probleem vormt, proberen we altijd te zoeken naar een passende oplossing. Zo’n oplossing is bijvoorbeeld door 

je partner of een familielid mee te laten tekenen voor de overeenkomst. 
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Profiteren van aanbiedingen
Regelmatig worden bepaalde modellen voor private lease extra aantrekkelijk in de markt gezet. Dit is mogelijk  

doordat een leasemaatschappij goede banden aanhoudt met de importeur en hiermee een sterk inkoopvoordeel heeft. 

Deze aanbiedingen zijn dus niet bedoeld om voorraad weg te werken of incourante modellen te slijten. Je kan dus zonder 

problemen profiteren van zo’n aanbieding. Soms worden voorraadmodellen aangeboden. Dat is ideaal als je snel over  

een nieuwe auto wilt beschikken. Deze voorraadmodellen staan al op kenteken en zijn over het algemeen niet ouder  

dan 3 maanden.

Opties en actiepakketten
Net als een auto die je aanschaft kan je ook je private lease auto volledig zelf configureren. Tegenwoordig kan je dat 

thuis vanuit je luie stoel online regelen. Alles wat zo’n online configurator biedt, kan worden opgenomen in het private 

leasecontract. Extra’s als een trekhaak, een skibox of lederen bekleding horen daar ook bij. Wel raden we je aan om,  

als je precies wilt weten wat er allemaal mogelijk is, even een afspraak te maken met de dealer. Die kan je namelijk 

ook vertellen of er nog speciale actiepakketten beschikbaar zijn voor het model van je voorkeur. Ook maakt de dealer 

uiteindelijk de offerte voor je auto.

Laadpaal
Kies je voor een hybride of 100% elektrische auto en heb je nog geen laadvoorziening? Een laadpaal kan niet in het 

private leasecontract worden opgenomen. Belangrijkste reden hiervoor is dat een laadpaal vaak aan een huis ‘vastzit’ en 

daardoor bij afloop van leasecontract niet zomaar even retour kan. Ook levert dit uitdagingen op bij verhuizing en is niet 

elke installatie hetzelfde. Natuurlijk kan de dealer wel een rol spelen in het advies voor een laadpaal. Een eventueel apart 

contract voor de laadpaal zelf behoort ook tot de mogelijkheden.

VOORDELEN VAN PRIVATE LEASE

Private lease biedt een aantal voordelen ten 

opzichte van het zelf kopen of financieren van een 

auto. We zetten ze in het kort voor je op een rijtje:

•  Je rijdt altijd in een nieuwe auto voor een vast 

bedrag per maand. Je weet financieel dus precies 

waar je aan toe bent. Het enige wat er nog bij 

komt, zijn de kosten voor brandstof of het laden.

•  Je hebt één aanspreekpunt en vast adres dat alles 

voor je regelt. Je hoeft dus zelf niet op zoek naar 

een verzekering of een adres voor je reparaties en 

onderhoud.

•  Je hebt geen zorgen over de restwaarde van de 

auto en geen gedoe met het inruilen of verkopen 

van je auto. Als je leasecontract is afgelopen, lever 

je de auto gewoon weer in.

NADELEN PRIVATE LEASE

Zoals een bekende zegswijze luidt: elk voordeel 

kent z’n nadeel. Er zijn enkele aspecten van 

private lease waar je rekening mee moet houden 

voor je een contract aangaat:

•  Private lease zorgt voor een registratie bij BKR en 

dat kan gevolgen hebben als je bijvoorbeeld een 

hypotheek wilt afsluiten.

•  Een private leasecontract is in principe voor 

langere tijd. Je bent dus minder flexibel dan als je 

zelf een auto aanschaft en privé financiert.  

Wel kun je altijd tijdens je contract de overeen-

komst beëindigen. Meer hierover in hoofdstuk 3.

•  Private lease is al met al voordeliger dan als je zelf 

een nieuwe auto aanschaft. Ten opzichte van een 

gebruikte auto is private lease gemiddeld duurder.
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Bestellen van je auto
Als je online je auto configureert, kan je meteen een aanvraag indienen. Je krijgt dan van de leasemaatschappij een 

complete aanbieding in je mail. Van de dealer ontvang je daarna een uitnodiging om die offerte door te spreken en 

definitief te maken. Het uiteindelijke bestellen van de auto wordt dus door de dealer gedaan. Tijdens je bezoek aan de 

dealer neemt deze de volgende zaken met je door:

• De samenstelling van je auto

• Mogelijke extra’s en actiepakketten

• Beschikbaarheid en levertijd van de auto

• Mogelijke alternatieven

• Mogelijkheid om een proefrit te maken

• Het contract met alle bijzonderheden en voorwaarden
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Meerwaarde van de dealer
Als particulier is het best lastig om het complete aanbod en alle mogelijkheden te overzien. De dealer kan je helpen om 

maximaal rendement te halen uit je budget. Op grond van je wensen bekijkt deze de mogelijkheden die het aanbod op 

dat moment biedt. Wil je bijvoorbeeld snel de weg op kunnen met je nieuwe auto, dan gaat de dealer voor je na welke 

modellen en uitvoeringen direct of op korte termijn leverbaar zijn. Daarnaast is de dealer volledig op de hoogte van het 

actuele aanbod qua extra’s, accessoires en actiepakketten.

Calculatie en contract
Nadat de keus voor de auto is gemaakt en alle extra’s en opties zijn opgenomen, stelt de dealer een calculatie op. Je 

krijgt dan het verzoek hier akkoord op te geven en een handtekening te plaatsen op de offerte. Nadat de dealer alles 

heeft ingevoerd, krijg je van de leasemaatschappij per mail een linkje toegestuurd, waarmee je de vereiste documenten 

veilig kunt aanleveren. Zodra dat volledig is afgerond, vindt de acceptatie plaats. De leasemaatschappij beoordeelt 

dan de aanvraag. Na akkoord wordt het contract opgesteld, dat naar de dealer wordt gestuurd. Deze neemt dan 

contact met je op om het contract en de algemene voorwaarden door te spreken en het contract te ondertekenen. 

De leasemaatschappij stuurt na ondertekening van het contract een bestelopdracht voor de dealer. Jij krijgt daar een 

afschrift van met daarbij een verwachte levertermijn.

Levering van je auto
Nadat je auto door de dealer is besteld, is deze ook je primaire aanspreekpunt tot de auto is afgeleverd. Je hoeft niets aan 

te betalen en ook een borg is niet nodig. Je handtekening en een legitimatie is voldoende. Zodra de dealer bericht heeft 

gekregen dat je auto klaar is om afgeleverd te worden, neemt deze contact met je op om een afspraak te maken voor de 

aflevering van je auto. Je ontvangt dan ook een informatiepakket met daarin alle informatie over alles wat te maken heeft 

met je leasecontract. Ook krijg je toegang tot de berijdersapp met tal van functionaliteiten en waarin je ook alle informatie 

kunt terugvinden. De dealer helpt je bij het afleveren met het koppelen van de auto aan je smartphone en legt alles rustig 

uit. Pas als alles duidelijk is, neem je de auto mee.
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TIJDENS JE PRIVATE LEASECONTRACT

Nadat je auto is afgeleverd, rij je gedurende de looptijd onder de voorwaarden van het private leasecontract. Dat is 

anders dan als je zelf een auto hebt aangeschaft. We zetten een aantal van die bijzonderheden voor je op een rijtje.

Financiële opbouw van je private leasecontract
Bij private lease betaal je maandelijks een vast bedrag voor het gebruik van de auto. Dat maandbedrag is  

opgebouwd uit een aantal financiële componenten:

• Afschrijvingskosten van de auto

• Verzekering met allrisk dekking inclusief inzittenden

• Wegenbelasting

• Onderhoudskosten

• Schadeherstel met een zelf te kiezen eigen risico.

Looptijd en kilometrage
Private leasecontracten kennen een looptijd van 24 tot 60 maanden. Standaard wordt uitgegaan van 10.000 km per jaar 

met restitutie. Als je dus minder rijdt, krijg je geld terug. Denk je jaarlijks meer kilometers te gaan rijden dan 10.000, dan 

kan je dat van tevoren in het contract laten opnemen en wordt dat in het maandbedrag verrekend. Aan de hand van de 

kilometerstand worden jaarlijks eventuele extra verreden kilometers in rekening gebracht. De prijs per kilometer varieert 

per contract en is vooraf vastgesteld en staat ook in je persoonlijke aanbieding vermeld. Om tussentijdse verrassingen te 

voorkomen is het raadzaam van tevoren een goede inschatting te maken van het verwachtte aantal gereden kilometers. 

Als je achteraf toch meer of minder kilometers rijdt, is het ook mogelijk om tussentijds het aantal kilometers in je contract 

aan te passen.

BKR registratie
Je private leasecontract wordt geregistreerd bij BKR voor het bedrag dat je maandelijks betaalt en geldt voor  

de gehele contractperiode. Na het beëindigen van je contract wordt de BKR registratie automatisch afgemeld.

Brandstof, elektriciteit en laadpas
Een private leasecontract voorziet niet in brandstof, elektriciteit of voorzieningen die daaraan zijn gerelateerd.  

Deze zijn dus voor je eigen rekening en verantwoordelijkheid. Wel kan de dealer je adviseren en je in contact  

brengen met partijen die een laadvoorziening verzorgen inclusief een laadpas.

Parkeervergunning
Hoewel het kenteken niet op jouw naam staat, kan je wel een parkeervergunning aanvragen voor je auto. Bij de 

leasemaatschappij hebben ze een speciaal aanvraagformulier dat je kan invullen als je gemeente daarom vraagt.

Onderhoud
In je private leasecontract staat dat je recht hebt op onderhoud, maar ook de plicht om dit uit te laten voeren.  

De periodieke onderhoudsbeurten worden uitgevoerd door de dealer. Dat hoeft niet de dealer te zijn die je auto  

heeft geleverd, maar het moet wel een merkdealer zijn. Tijdens deze beurten worden ook alle vloeistoffen bijgevuld. 

Motorolie zit sowieso in je contract opgenomen. Als je zelf ruitensproeiervloeistof bijvult, is dat voor eigen rekening.
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Schade en reparatie
Voor schade geldt hetzelfde als voor het onderhoud: schadeherstel is inbegrepen in je contract en buiten het eigen risico 

heb je hier geen extra kosten aan. Je hebt de plicht om schade te laten herstellen. Bij schade neem je contact op met de 

klantenservice, die je daarna verder helpen. Dat geldt ook voor glasschade. Het eigen risico bij schade is naar wens aan te 

passen van €500 naar minimaal €125 per schadegeval.

Bekeuringen
Snelheidsboetes en andere bekeuringen ontvang je zelf rechtstreeks van het CJIB. In je persoonlijke CJIB portaal heb je 

altijd een overzicht van alle bekeuringen.

Diefstal
Diefstal van je auto meld je meteen bij de politie en de klantenservice, die met jou de verdere stappen doorneemt. 

Er wordt snel met je geschakeld om je weer mobiel te krijgen. Je hebt recht op 1 maand vervangend vervoer. Na deze 

periode wordt je contract beëindigd, aangezien een private leasecontract is gekoppeld aan een specifiek voertuig. 

Natuurlijk doen de leasemaatschappij en de dealer er alles aan je weer te helpen aan je volgende auto.

Contact met de dealer
De dealer houdt in het begin van je private leasecontract de vinger aan de pols. Zo zal er gedurende de looptijd periodiek 

en frequent contact met je zijn. Deze informeert naar je tevredenheid en of er nog bijzonderheden of vragen zijn.
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EINDE VAN JE LEASECONTRACT

Tijdens het laatste jaar van je leasecontract neemt de dealer contact met je op. Je wordt uitgenodigd om langs te komen 

om de uitloop van je contract door te nemen en te bespreken wat er na die tijd mogelijk is. 

Inleveren van je auto
Een maand voor je contract afloopt, neemt de dealer opnieuw contact met je op. Nu om een afspraak te maken voor het 

inleveren van je auto. Dat wordt verzorgd door een externe partij met de naam Macadam. Bij het inleveren vragen ze je 

of er nog schade of andere bijzonderheden zijn die niet eerder zijn gemeld. Ze maken foto’s en nemen de auto in. Voor 

schade die nog niet bij de leasemaatschappij was gemeld, wordt het eigen risico achteraf in rekening gebracht en samen 

met het aantal meer of minder kilometers verrekend.

Vroegtijdig beëindigen van je contract
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je contract eerder stopt dan de afgesproken leasetermijn. Als die redenen 

vallen onder de ontbindende voorwaarden, zijn daar geen aanvullende kosten aan verbonden. Het is verstandig om in dit 

geval de algemene voorwaarden te raadplegen. Hieronder zie je een aantal (mogelijk) ontbindende voorwaarden:

• Ongewilde werkloosheid

• Arbeidsongeschiktheid

• Onvoldoende besteedbaar inkomen na echtscheiding

• Overlijden

Als je het contract wilt ontbinden zonder dat er sprake is van ontbindende voorwaarden, bijvoorbeeld omdat je  

een nieuwe baan met leaseauto van de zaak krijgt, dan geldt de plafondberekening. Een voorbeeld: stel dat looptijd  

van het contract 48 maanden bedraagt en na 24 maanden wil je het beëindigen. Dan betaal je:

• Het verschil tussen een contract van 48 maanden en 24 maanden voor dezelfde auto.

• Of 40% van de som van de 24 resterende termijnbedragen.

We rekenen beide bedragen voor je uit en je betaalt het bedrag dat voor jou het gunstigst is.

Soepele overgang
Als private lease je bevalt, kan je samen met de dealer in gesprek over je volgende auto. Die kan er samen met de 

leasemaatschappij voor zorgen dat je soepel van de ene auto overgaat naar de volgende. Het enige wat je zelf nog hoeft 

te doen, is een nieuwe auto uitkiezen. En vanzelfsprekend hoort daar ook een nieuw private leasecontract bij. Mocht 

je nieuwe auto een levertijd hebben die ervoor zorgt dat je langer moet doorrijden met je huidige auto dan denken 

leasemaatschappij en dealer graag met je mee.

Verlengen van je leasecontract
Stel dat je een nieuwe auto hebt besteld die niet leverbaar is voor het aflopen van je leasecontract. Je kan dan het 

leasecontract verlengen, zodat je kunt blijven rijden in dezelfde auto tegen dezelfde voorwaarden tot de nieuwe auto 

wordt afgeleverd. Verlengen regel je met je dealer of via de klantenservice, die je dan een aangepast contract toestuurt. 

Verklaring schadevrije jaren
Als je, omwille van je verzekering, een verklaring wilt ontvangen van schadevrije jaren, dan kan je deze achteraf opvragen 

bij de berijdersdesk.
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Private lease, iets voor jou?

Private lease is een aantrekkelijke manier om in een nieuwe of jong gebruikte auto te rijden zonder dat  

je jarenlang moet sparen of persoonlijke lening hoeft af te sluiten. Private lease biedt je zekerheid over je 

maandelijkse lasten en je komt nooit voor verrassingen te staan. Ook bij private lease krijg je voordelen die  

je merkdealer heeft te bieden. Private lease is maatwerk, waarbij het contract wordt aangepast op jouw 

budget en het verwachte gebruik. Meer weten? Kijk op onze website of informeer bij je merkdealer.
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