
U BENT EEN PROFESSIONAL?
OOK DAN HEEFT OPEL FINANCE 
FORMULES MET 100% GEMOEDSRUST



Voor zelfstandige ondernemers en bedrijven zijn een betrouwbaar voertuig en optimale 
mobiliteit van cruciaal belang. Daarom vertrouwen veel professionals op Opel Finance.  
Met slimme en voordelige formules die perfect zijn afgestemd op uw activiteit 
 en specifieke noden.

U BENT EEN PROFESSIONAL?
OOK DAN HEEFT OPEL FINANCE FORMULES  
MET 100% GEMOEDSRUST.

Het verschil zit vooral in de boekhoudkundige verwerking. Bij leasing gebeurt 
de balansverwerking via activeren en aflossen. Bij renting wordt de factuur 
rechtstreeks in kosten in de resultatenrekening gebracht. Ook is een verschil 
voor wat de aankoopoptie betreft. Bij leasing mag dat maximaal 15% zijn,  
bij renting is dat vanaf 16%. Vraag uw boekhouder zeker advies voor de 
formule die het beste bij uw situatie past.

FINANCIËLE RENTING EN FINANCIËLE LEASING: 
WAT IS HET VERSCHIL? 



WELKE FINANCIERING VAN UW VOERTUIGEN BIEDT U 
HET GROOTSTE VOORDEEL EN DE MEESTE ZEKERHEID?

Voor alle contactgegevens: www.opelfinance.be/dealer 

DE PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN OPEL FINANCE
EEN OVERZICHT:

CLASSIC FLEXIFIN FINANCIËLE LEASING FINANCIËLE RENTING
FREE2MOVE

LEASE

Statuut  
contractant

(Juridisch) 
eigenaar

(Juridisch) 
eigenaar

Economische eigenaar Huurder Huurder

Boekhoudkundig  
aspect

Boekhoudkundige 
aflossing  
(op balans)

Boekhoudkundige 
aflossing  
(op balans)

Boekhoudkundige 
aflossing  
(op balans)

Kosten op 
resultaatrekening

Kosten op 
resultaatrekening

Gefinancieerd  
bedrag / basis  
financiele huur

Netto bedrag BTW incl 
behalve eventueel 
voorschot

Netto bedrag BTW incl 
behalve eventueel 
voorschot

Netto bedrag zonder BTW 
behalve evenueel   
voorschot min de 
aankoopoptie

Netto bedrag zonder BTW  
behalve eventueel 
voorschot min de 
aankoopoptie

Netto bedrag excl BTW  
en restwaarde aan het 
einde van het contract

Aankoopoptie  
bij einde contract

n.v.t.
Verplichte aankoop bij 
einde contract

Facultatieve 
aankoopoptie  
aan max 15%

Facultatieve 
aankoopoptie 
16% (t/m 20%)

nee

Diensten 
inclusief n.v.t. n.v.t. nee nee

-  Verzekering/ Dekking 
materiële schade

- Bijstand
- Assistance
-  Verlengde garantie, 

onderhoud, nazicht
-  Banden
-  Vervangwagen
-  Tankkaart
-  Free2Move Connect 

Fleet: Connected  
Fleet management

Diensten  
optioneel

-  Goede overnameprijs  
oude wagen               

-  Flexibele 
afkoopvoorwaarden 
indien  terugbetalen 
voor einde looptijd  

- Opel Flexcare

-  Goede overnameprijs  
oude wagen              

-  Flexibele 
afkoopvoorwaarden 
indien terugbetalen 
voor einde looptijd           

-  Lager maandelijks 
bedrag

- Opel Flexcare

n.v.t. n.v.t.

- Tankkaart    
- Winterbanden

Looptijd
Vast (keuze tussen  
24, 36, 48, 60 of 72 
maanden voor NW)

Vast (keuze tussen  
24, 36, 48, 60 maanden)

Vast (keuze tussen 36 à 
60 maanden)

Vast (keuze tussen 36 à 
60 maanden)

Vast (keuze tussen 36 à 
60 maanden)

Maandelijks  
bedrag

Vast Vast; lager dan classic 
behalve laatste 
verhoogde aflossing

Vast Vast Vast



UW BEDRIJFSVOERTUIG AANKOPEN VIA 
VOORDELIGE LENING OP AFBETALING?

Naast renting of leasing is er de aankoop via een lening. Dat is een veilige formule: u kent van 
tevoren de kosten want die zijn vast. Veel zekerheid voor uw budget dus. U kunt zelfs 110%  
via deze formule financieren en uiteraard wordt de maandelijkse aflossing lager als u een  
inruilwagen hebt. Voor uw lening hoeft u zelfs niet naar de bank want uw Opel-dealer  
brengt alles in orde via Opel Finance. Dan weet u dat alles goed geregeld is!

• U kiest bij uw Opel-dealer uw model en opties.

• U krijgt ter plaatse een voorstel voor uw renting.

• Opel Finance koopt uw Opel aan, u krijgt het gebruiksrecht.

• U hoeft geen voorschot te betalen.

• De btw betaalt u gespreid terug via uw maandelijkse factuur.

• Onderhoud, reparatie, banden, bijstand, brandstof en verzekeringen regelt u zelf.

• De afsproken restwaarde op het eind van de looptijd wordt in het contract
 opgenomen als aankoopoptie van uw wagen.

FINANCIËLE RENTING EN FINANCIËLE LEASING 
STAP VOOR STAP. 

TWEE FORMULES ‘LENING OP AFBETALING’
VOOR UW ZAAK.



LAAT UW OPEL-DEALER ZONDER VERPLICHTING EEN PRIJSOFFERTE MAKEN 
EN KIES VOOR DE FORMULE DIE U HET MEESTE VOORDEEL OPLEVERT. 

DE FLEXIFIN-FORMULE VOOR PROFESSIONALS
DE VOORDELEN:

• Budgetvriendelijk - u krijgt een lagere maandbedrag omdat het bedrag van 
 uw laatste aflossing hoger is.

• Soepel - u kiest voor een vastgelegde terugbetaling in 24, 36, 48 of 60 maanden.

• Zekerheid - u krijgt een vaste rente voor de volledige looptijd.

• Voordelig - uw vaste rente behoort tot de laagste op de markt. 

• Eenvoudig - uw Opel-dealer regelt uw aanvraag,dus u hoeft niet naar de bank.

• Praktisch - uw Opel-dealer neemt uw wagen over na de looptijd.

Voor alle contactgegevens: www.opelfinance.be/dealer 

CLASSIC-FORMULE VOOR PROFESSIONALS 
DE VOORDELEN: 

• Doordacht - een nieuwe bedrijfswagen zonder uw kapitaal te gebruiken.

• Duidelijkheid - u betaalt terug in 24, 36, 48, 60 of 72 maanden.

• Zekerheid - u kent van tevoren het vaste maandbedrag.

• Voordelig - u krijgt een vaste rente die tot de laagste op de markt behoort.

• Handig - u hoeft niet naar de bank voor uw financiering.

• Alles geregeld - uw Opel-dealer zorgt persoonlijk voor uw dossier.

• Financieel interessant - boekhoudkundige aflossing op de balans.



FREE2MOVE LEASE 
BETER INZICHT IN UW PROFESSIONELE 
AUTOKOSTEN, MEER BESPAREN. 

Als professional wilt u kosten beheersen maar niet besparen op kwaliteit. Met een operationele 
leaseformule hebt u het beste van twee werelden. Eenvoud staat centraal. U kiest een termijn 
voor de huur van uw voertuig en het kilometeraantal. Deze formule wordt zo echt maatwerk,  
voor een interessante prijs. Reden temeer om voor uw bedrijfsvoertuig vrijblijvend een voorstel 
te laten maken bij uw Opel-dealer.

Het beheer van een bedrijfsvoertuig vraagt meer tijd dan u als ondernemer vaak hebt.  
Bij de administratie komt heel wat kijken. Daarom kiezen steeds meer professionals voor  
Verhuur op Lange Termijn. U hoeft zich niet bezig te houden met de praktische beslommeringen: 
alles wordt voor u geregeld. Bovendien biedt de formule Free2Move Lease veel extra’s zoals de 
module Connect Fleet. Hiermee krijgt u als fleetmanager en als bestuurder een perfect  inzicht  
in verbruik en kosten. 

VERHUUR OP LANGE TERMIJN VOOR PROFESSIONALS: 
ALLES INBEGREPEN. 

WELKE DIENSTEN ZITTEN ER ALLEMAAL IN UW 
FREE2MOVE LEASE?

• Verzekering/ Dekking materiële schade

• Bijstand

• Assistance

• Onderhoud

• Taksen

• Banden

• Vervangwagen

• Tankkaart

MAAK EEN AFSPRAAK OM ALLE MOGELIJKHEDEN VOOR U ALS PROFESSIONAL TE LEREN KENNEN. 
DE SPECIALIST VOOR ZAKELIJKE KLANTEN VAN OPEL STAAT GRAAG VOOR U KLAAR.

Voor alle contactgegevens: www.opelfinance.be/dealer 



100% GEMOEDSRUST OP ALLE OPEL MODELLEN. 
OOK VOOR PARTICULIEREN.
KIJK VOOR HET AANBOD VOOR PARTICULIEREN OP 
DE ACHTERKANT VAN DEZE BROCHURE.


