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SNEL WEGWIJS IN 3 VOORDELIGE FORMULES, 
VOOR ALLE ZEKERHEID.

IK BEN EEN PARTICULIER EN ZOEK

Een slimme autolening? Leasen in plaats van kopen? Wat met onverwachte autokosten? Opel  
Finance biedt u altijd de oplossing die voor u het voordeligste is. In deze brochure leest u alle  
informatie die u helpt om een doordachte beslissing te nemen. Vragen? Wij helpen u graag verder!

vast maandbedrag De zekerheid van een 
vast en gunstig tarief. 

De budgetvriendelijke 
formule met lagere 
aflossingen. 

De formule waarmee 
u voordelig op lange 
termijn huurt.

De diensten waarmee 
u gemoedsrust hebt in 
alle omstandigheden.

De BA-verzekering met 
veel extra’s.

De omniums die
maximaal beschermen.

basis

•  Voordelige autolening

CLASSIC

OPEL BA

FLEXIFIN

OPEL OMNIUM

PRIVATE LEASE

FLEXCARE

•  Voordelige huurformule

•  Extra gemoedsrust

•  Veilige autoverzekering

laag maandbedrag

uitgebreid

Op de keerzijde van deze brochure vindt u formules die specifiek zijn afgestemd op uw activiteit 
en noden.

BENT U PROFESSIONAL?

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD
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DE PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN OPEL FINANCE
EEN OVERZICHT:

CLASSIC FLEXIFIN PRIVATE LEASE 

Statuut contractant (Juridisch) eigenaar (Juridisch) eigenaar Huurder

Gefinancierd bedrag /  
basis financiële huur

Nettobedrag incl. btw  
behalve eventueel voorschot

Nettobedrag incl. btw 
behalve eventueel voorschot

Nettobedrag incl. btw en 
restwaarde aan het einde  
van het contract min  
optioneel voorschot

Aankoopoptie 
bij einde contract n.v.t. nee nee

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

- Onderhoud
- Verzekering
-  Tenlasteneming van schade en 

diefstal (dienst PERFECTA)
- Mechanische herstellingen
- Zomerbanden
- Hulp bij pech
- Taksen
-  Mobiliteitsgarantie overal in 

Europa

Diensten optioneel

- Goede overnameprijs wagen
-  Flexibele afkoopvoorwaarden 

indien terugbetaling voor  
einde looptijd

- Opel Flexcare

- Goede overnameprijs wagen
-  Flexibele afkoopvoorwaarden 

indien terugbetaling voor  
einde looptijd             

- Lager maandelijks bedrag  
- Opel Flexcare

- Winterbanden

Looptijd

Vast (keuze tussen 24, 36, 48, 60  
of 72 maanden voor nieuwe 
Opel, afhankelijk van de 
wettelijke duurtijden)

Vast (keuze tussen 24, 36, 48  
of 60  maanden, afhankelijk  
van de wettelijke duurtijden)

36 tot 60 maanden

Maandelijks bedrag Vast
Vast; lager dan Classic, behalve 
laatste verhoogde aflossing

Vast
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DE 7 VOORDELEN 
VAN OPEL FINANCE. 
GEMOEDSRUST INBEGREPEN!

Zorgeloos genieten van uw nieuwe of tweedehands Opel: dát garandeert Opel Finance.  
U kiest uw droom-Opel of stelt hem samen, wij zorgen voor het financiële voorstel met de 
beste condities!
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Voordelige tarieven voor uw autolening 
en Private Lease.

Zekerheid van een vast bedrag per maand.

Keuzevrijheid voor de beste formule,  
de looptijd en extra diensten.

Professioneel advies van een specialist die  
uw Opel kent als geen ander: uw verdeler.

Soepele formules voor uw nieuwe  
en tweedehands Opel.

Duidelijke informatie zodat u in alle  
vertrouwen uw beslissing neemt.

Zonder tussenkomst van uw bank,  
want uw Opel-dealer regelt alles voor u.

1
2
3

4

5

6

7



LENING OP AFBETALING CLASSIC.
DE ZEKERHEID VAN EEN VAST EN GUNSTIG TARIEF.

Waarom zou u voor een nieuwe of tweedehandswagen een lening afsluiten? Op de volgende 
pagina’s leggen we uit welke voordelen een lening biedt. De belangrijkste pluspunten: een lening 
op afbetaling is een formule met veel zekerheid, en is voordeliger dan u denkt.

Uw Opel-dealer stelt voor uw nieuwe - of tweedehands - Opel vrijblijvend een offerte op binnen  
de Classic-formule. Zo regelt u uw afbetaling rechtstreeks via Opel. 

Omdat alles vaststaat. Zowel de looptijd, de rente als het maandbedrag staan vast. Zo weet u van  
tevoren hoeveel uw lening kost en zijn er nooit financiële verrassingen. U hoeft zelfs niet naar de  
bank voor uw lening voor uw nieuwe of tweedehands Opel. Uw Opel-dealer brengt alles in orde via 
Opel Finance. Dan weet u zeker dat alles goed geregeld is! 

WAAROM BIEDT DE CLASSIC-FORMULE 
VAN OPEL FINANCE ZO VEEL ZEKERHEID?
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  Slim - uw gloednieuwe of tweedehands Opel zonder uw spaargeld 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.

  Veilig - Opel Finance verdient het vertrouwen van 50.000 klanten.

Onze Classic-formule is er voor personen- en bedrijfswagens.
Voor alle details omtrent bedrijfswagens, zie de achterzijde van deze brochure.

UW VOORDELEN MET DE CLASSIC-FORMULE.

De financiering betreft een lening op afbetaling en is voorbehouden aan particulieren. Onder voorbehoud van goedkeuring van uw kredietaanvraag 
door AlphaCredit NV, kredietgever, St-Lazaruslaan 4-10/3 – 1210 BRUSSEL. RPR Brussel. BTW BE 0445.781.316. Adverteerder: Opel Finance BVBA, 
Bourgetlaan 20 bus 3, 1130 Brussel. BTW BE 404 472 182, RPR Brussel. Uw Opel-Verdeler treedt op als agent in nevenfunctie.



LENING OP AFBETALING FLEXIFIN.
DE BUDGETVRIENDELIJKE FORMULE  
MET LAGERE AFLOSSINGEN.

U wilt een gunstige autolening die niet te zwaar weegt op uw budget? De Flexifin-formule maakt  
uw lening extra makkelijk om te dragen. Samen overleggen we hoeveel u maandelijks kunt  
besteden aan uw autolening. Vervolgens bekijken we wat de ideale looptijd van uw lening is. 

Hieronder lichten we de Flexifin-formule verder toe.

Flexifin is de soepele lening voor de aankoop van uw Opel. U kiest een vaste looptijd en vaste 
maandbedragen, behalve op het eind van de looptijd. Dan is uw afbetaling hoger. Het voordeel?  
Omdat u op het eind meer terugbetaalt, betaalt u tot dan elke maand een kleiner bedrag. 

Deze formule maakt het ook eenvoudiger voor uw Opel-dealer om uw wagen over te nemen. Uw laatste – 
hogere – aflossing kan namelijk als voorschot dienen voor uw nieuwe Opel.

WAAROM IS DE FLEXIFIN-FORMULE 
VAN OPEL FINANCE ZO SOEPEL?
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UW VOORDELEN MET FLEXIFIN.

De financiering betreft een lening op afbetaling en is voorbehouden aan particulieren. Onder voorbehoud van goedkeuring van uw kredietaanvraag 
door AlphaCredit NV, kredietgever, St-Lazaruslaan 4-10/3 – 1210 BRUSSEL. RPR Brussel. BTW BE 0445.781.316. Adverteerder: Opel Finance BVBA, 
Bourgetlaan 20 bus 3, 1130 Brussel. BTW BE 404 472 182, RPR Brussel. Uw Opel-Verdeler treedt op als agent in nevenfunctie.

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

  Budgetvriendelijk - u betaalt een lager maandbedrag, omdat het bedrag van uw 
laatste aflossing hoger is.

  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.

  Extra ruil - ruil uw huidige wagen in en u krijgt een mooie overnameprijs.

  Nieuw - omdat het bedrag van uw laatste aflossing hoger is, kunt u deze gemakkelijk 
inzetten bij de aankoop van uw nieuwe Opel.

Flexifin is er voor personen- en bedrijfswagens.
Voor alle details omtrent bedrijfswagens, zie de achterzijde van deze brochure.



OPEL PRIVATE LEASE.
DE FORMULE WAARMEE U VOORDELIG 
OP LANGE TERMIJN HUURT.

WAAROM IS OPEL PRIVATE LEASE OOK 
VOOR PARTICULIEREN ZO INTERESSANT?

Een nieuwe Opel zonder dat u daarvoor uw spaargeld gebruikt? Dat kan perfect, ook als particulier. 
Opel Finance heeft met Opel Private Lease een kwaliteitsvolle oplossing die u gebruiksgemak en 
zekerheid biedt. Ontdek hier de voordelen.

Met Opel Private Lease kiest u voor een alles-in-een-formule. U hoeft aan niets te denken, want 
u betaalt een maandelijks bedrag en daarin is alles inbegrepen: huur, onderhoud, taksen, 
verzekering, pechbijstand, banden, ... U hoeft enkel nog te tanken. Bovendien kunt u rekenen op 
de professionele service van Opel: van onderhoudsbeurt tot wegtakeling na een ongeval. Alles is 
inbegrepen, ook uw gemoedsrust.
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UW VOORDELEN MET OPEL PRIVATE LEASE.

  Eenvoudig - één formule, alle autokosten inbegrepen (met uitzondering van brandstof).

  Compleet - huur, verzekeringen, onderhoud, bijstand, bandenwissel, taksen, ...

  Gemakkelijk - alles wordt voor u perfect geregeld via uw Opel-dealer.

  Financiële zekerheid - de zekerheid van een vast maandelijks bedrag.

  Op maat - de formule is op maat van de Opel van uw voorkeur en de gewenste opties.

  Voordelig - Opel Private Lease heeft zeer concurrentiële tarieven.

  Praktisch - u levert de wagen na de looptijd in en hoeft geen overnemer te zoeken.

  Interessant - u rijdt door deze formule altijd met de nieuwste Opel! U geniet van het 
laatste design en de laatste ontwikkelingen op gebied van comfort en veiligheid.

Private Lease is voorbehouden aan consumenten. Private Lease is een product aangeboden door Arval Belgium nv. Een leaseovereenkomst komt 
slechts tot stand na aanvaarding van uw dossier door Arval Belgium nv en zal steeds onderworpen zijn aan de algemene voorwaarden inzake 
Private Lease van Arval Belgium nv. *De geafficheerde maandelijkse huurprijs (btw inbegrepen) hangt af van de overeengekomen looptijd en 
jaarkilometrage. De huurprijs omvat onderhoud, reparaties, onbeperkt aantal zomer- en winterbanden bij normale slijtage, verkeersbelasting, 
belasting op inverkeerstelling (BIV), afschrijvingen en interesten, btw, Europese pechverhelping, vervangend vervoer één voertuigklasse lager 
bij immobilisatie van uw wagen langer dan 24 uur, Perfecta (tenlasteneming door Arval van het risico op schade, totaalverlies of diefstal) met 
eigen risico (forfaitair bedrag te uwen laste in geval van schade, totaalverlies of diefstal) en verzekeringen** (BA-verzekering, rechtsbijstand 
en bestuurdersverzekering). **De BA-verzekering, rechtsbijstand en bestuurdersverzekering zijn in de huurprijs inbegrepen wanneer ze door 
Arval worden geregeld. Deze verzekeringen kunnen echter ook via de verzekeraar van uw keuze geregeld worden. De BA-verzekering is wettelijk 
verplicht. De overige verzekeringen zijn optioneel. Niet inbegrepen in de maandelijkse huurprijs: brandstof en verkeersboetes. Bij het verstrijken 
van de looptijd gebeurt er een afrekening van de kilometers tegen de verrekenprijzen vermeld in het contract. Bij voortijdige beëindiging van de 
leaseovereenkomst wordt een verbrekingsvergoeding aangerekend.



SERVICEPAKKET FLEXCARE.
DE DIENSTEN WAARMEE U GEMOEDSRUST 
HEBT IN ALLE OMSTANDIGHEDEN.

U wilt volop genieten van uw nieuwe Opel. Daarom wilt u dat alles goed geregeld is bij pech 
onderweg, onderhoud en andere zaken waar u liever niet mee bezig bent. Maar natuurlijk zoekt u 
ook zekerheid over de kosten die hierbij komen kijken.

Opel FlexCare neemt met één formule al uw zorgen weg. En met FlexCare Financing betaalt u het 
bedrag van deze formule maandelijks af op uw eigen tempo.

Met FlexCare kiest u zelf hoeveel zekerheid u wenst. Beantwoord onderstaande vragen om uw 
keuze te maken. Daarnaast kunt u ook de drie FlexCare-pakketten bekijken.

• Wilt u professionele hulp bij een ongeval of pech?

• Wilt u gemoedsrust voor het onderhoud zonder onverwachte kosten?

• Wilt u dat uw Opel regelmatig aan een grondige controle wordt onderworpen?

• Wilt u dat bepaalde onderdelen bij slijtage kosteloos worden vervangen?

• Wilt u de kosten van dit servicepakket spreiden in maandelijkse bedragen?

Bij FlexCare is soepelheid troef: u stelt uw FlexCare-formule samen volgens uw voorkeur. U kiest 
zelf de duur van uw formule – 3, 4 of 5 jaar – en het aantal km per jaar waarop alle waarborgen van 
toepassing zijn: tot 40.000 km/jaar.

WAAROM RIJDT U ZORGELOOS MET DE 
FLEXCARE-FORMULE VAN OPEL FINANCE?



Flexcare Flexcare Silver Flexcare Gold

U kunt flexibel de duur en kilometerstand kiezen die bij u passen.
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DRIE FLEXCARE-PAKKETTEN.
KIES ZELF HOEVEEL GEMOEDSRUST U WENST.

Basisbescherming  
voor uw wagen, met:

• Opel pechverhelping
• Opel verlengde garantie

Volledige bescherming 
voor uw wagen, met:

• Opel pechverhelping
• Opel verlengde garantie
• Opel service-inspectie

Maximale bescherming 
voor uw wagen, met:

• Opel pechverhelping
• Opel verlengde garantie
• Opel service-inspectie
• Opel slijtage-herstelling



De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid is wettelijk verplicht. Deze Opel Verzekering vergoedt 
de schade die anderen opliepen door een ongeval waarbij u in fout bent.

Ook voor deze basisformule biedt Opel Finance meer. Kunt u niet meer verder met uw wagen na 
een ongeval? Dankzij de eerstehulpverlening zoeken we meteen een oplossing. Zo krijgt u 24 uur 
lang een vervangwagen indien uw wagen niet onmiddellijk kan worden hersteld na een ongeval. 
Uw Opel-dealer informeert u graag over alle mogelijkheden.

DE BA-VERZEKERING DIE MEER BIEDT.

OPEL VERZEKERING.
DE BESTE BESCHERMING EN HET BESTE TARIEF 
VOOR ÚW OPEL.

Opel Verzekering biedt uw nieuwe of tweedehands Opel, u én uw inzittenden een uitstekende 
bescherming, afgestemd op uw noden en situatie. Bij Opel Verzekering krijgt u tot 3 jaar 
waardegarantie, een vervangwagen bij een ongeval of diefstal én betaalt u geen eigen risico bij 
eerste herstel door uw Opel-Verdeler. Dit herstel gebeurt steeds met originele onderdelen. Neemt 
uw Opel-Verdeler uw wagen over? Dan geniet u een totaalverliesdekking voor het overgenomen 
voertuig, tot de levering van uw nieuwe Opel. Hieronder ontdekt u onze formules.
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OMNIUMS VOOR NIEUWE 
ÉN TWEEDEHANDSWAGENS.

3 JAAR WAARDEGARANTIE

Met een volledige omnium is uw nieuwe Opel 3 jaar beschermd.

Bij een totaalverlies of diefstal geeft Opel Verzekering u de mogelijkheid om te kiezen 
voor een nieuwe Opel met dezelfde cataloguswaarde als het verzekerde voertuig.  
Deze waardegarantie geldt wanneer uw wagen op het moment van het ongeval minder dan 
3 jaar oud is.

VASTE FRANCHISE OF € 0 FRANCHISE

U hebt de keuze tussen een vaste franchise (vastgelegd op basis van de cataloguswaarde 
van uw Opel) of de optie ‘Eigen risico Materiële Schade aan € 0 bij Eerste Schadegeval’.  
Vraag uw Opel-Verdeler naar de voorwaarden en tarieven.

OMNIUM 24+: IDEAAL VOOR WAGENS OUDER DAN 24 MAANDEN

Soms is een volledige omnium minder aangewezen door de leeftijd van de wagen.

Dan is deze formule de ideale oplossing. U krijgt ijzersterke garanties voor de bescherming 
van uw Opel.

Opel Verzekering is een product van A.Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 (K.B. 04-07-1979, B.S. 14-07-1979) Maatschap-
pelijke zetel: Troonplein 1, 1000 Brussel - België • Tel.: 02 678 61 11 • Fax: 02 678 93 40 • Nr. KBO: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel.
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EXTRA PROTECTION: BETER BESCHERMD 
BIJ TOTAALVERLIES OF DIEFSTAL.

Extra Protection is een eenvoudig en voordelig middel om uw wagen te beschermen tegen de 
gevolgen van een totaalverlies of diefstal. Met Extra Protection kunt u tot 40% van het geleende 
kapitaal terugbetaald krijgen. Het bedrag waarvoor u gedekt bent, is afhankelijk van het jaar van 
het schadegeval. Een overzicht:

De verrekening van de Extra Protection zal samen met uw maandelijkse kredietbetalingen 
worden verwerkt. Vraag uw dealer naar Extra Protection bij het afsluiten van een van onze 
financieringsproducten.

Het jaar (van het financieringskrediet)
waarin de schade optreedt

Maximale vergoeding bij schade

1ste jaar van de financiering 25% van het geleende bedrag*

2de jaar van de financiering 30% van het geleende bedrag*

3de jaar van de financiering 35% van het geleende bedrag*

vanaf het 4de jaar van de financiering 40% van het geleende bedrag*

* Absoluut plafond van de vergoeding bedraagt 20.000 euro 
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BREID DE WAARBORG OP UW GEFINANCIERDE 
OCCASIEWAGEN UIT MET EXTENDED WARRANTY

U financiert uw occasiewagen bij Opel Verzekering en wilt uw bij aankoop verkregen garantie 
verlengen? Dat kan met Extended Warranty! Met deze formule breidt u de waarborg uit, inclusief 
bijstand voor de volledige looptijd van uw financiering. Zo is uw occasiewagen tot het einde van 
het krediet gewaarborgd tegen een maximaal aantal risico’s op mechanische pech.

De verrekening van Extended Warranty zal samen met uw maandelijkse kredietbetalingen 
worden verwerkt. Vraag uw dealer naar Extended Warranty bij het afsluiten van een van onze 
financieringsproducten.

Voor het onderschrijven van deze verzekeringen neemt u contact op met: ALPHA CREDIT NV, verbonden verzekeringsagent met CARDIF Assurances Risques  
Divers NV geregistreerd onder FSMA nummer 022051 A. Maatschappelijke zetel: Bd Haussmann 1, F-75009 PARIJS – Succursale in België: Bergensesteenweg 1424 
B-1070 BRUSSEL - RPR BRUSSEL - BTW BE 0435.025.994 – Verzekeringsonderneming toegelaten onder NBB codenummer 978.



ZES MEESTGESTELDE VRAGEN
OVER ONZE PRODUCTEN.

1.  Wat is het verschil tussen een Classic-en  
een Flexifin-lening op afbetaling?

Bij een Classic-lening op afbetaling zijn alle maandbedragen en de looptijd door u te kiezen. U weet 
dus perfect waar u aan toe bent. Met Flexifin zijn ook alle bedragen per maand gelijk, behalve de 
laatste maand. Dan betaalt u een hoger bedrag. Omdat u de laatste maand meer betaalt, betaalt 
u de maanden daarvoor een lager maandbedrag. 

Flexifin is ideaal als u een lager maandbedrag wenst en de laatste maand een groter bedrag wilt 
betalen. En een gemakkelijke overname van uw wagen door uw Opel-dealer wenst. Het bedrag van 
uw laatste aflossing kan namelijk als voorschot op uw nieuwe Opel worden ingezet.

2.  Private Lease, is dat voordeliger dan alles zelf regelen?
Absoluut. Met Private Lease bent u van heel veel praktische beslommeringen verlost. Alles wordt 
piekfijn voor u geregeld: van inschrijving tot pechverhelping. Ook financieel zijn er veel voordelen. 
U hoeft zelf niet te investeren in uw nieuwe wagen en voor een vast bedrag per maand is alles 
inbegrepen – behalve de brandstof. Meer gemoedsrust kunt u niet hebben!
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3.  Kan ik ook voor een tweedehands Opel een autolening afsluiten?
Dat kan zeker. U geniet dezelfde uitstekende condities en dezelfde persoonlijke service.  
Uw Opel-dealer zorgt van a tot z voor uw aanvraag. Daarnaast heeft uw verdeler een ruime  
keuze aan streng gecontroleerde tweedehandswagens tegen een zeer scherpe prijs. Zo doet u 
twee keer voordeel!

4.  En voor de verzekering?
Voor de verzekering van uw (jonge) tweedehandswagen heeft Opel Finance speciale formules, 
zoals een mini-omnium. Die biedt uw auto met weinig kilometers een completere bescherming  
dan de verplichte BA-verzekering. Vraag uw Opel-dealer advies voor de formule die het beste  
bij u en uw Opel past.



Voor al onze producten 
en diensten: 

vraag een vrijblijvende 
offerte aan uw Opel-dealer
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5.  Duurt het lang voordat mijn aanvraag voor een lening  
of Private Lease is goedgekeurd?

Nee, want uw Opel-dealer regelt alles zelf direct voor u. Binnen de kortste keren weet u precies 
waar u aan toe bent. Een lening via een bank aanvragen, duurt meestal langer.

6.  Bij wie kan ik terecht voor vragen, advies en een offerte?
Uw Opel-dealer staat altijd voor u klaar en beantwoordt graag al uw financiële en praktische 
vragen. Reken gerust op zijn ervaring en objectieve advies! Uiteraard verplicht een offerte of een 
advies u tot niets. Nog een reden om uw Opel-dealer om een voorstel te vragen.


