U BENT EEN
PROFESSIONAL?
OOK DAN BIEDT OPEL FINANCE
U FORMULES MET 100% GEMOEDSRUST.
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OPEL FINANCE
VOOR PROFESSIONALS
ONTDEK ONS GAMMA AAN
FINANCIERINGSPRODUCTEN
SPECIAAL VOOR U.
Voor zelfstandige ondernemers en bedrijven zijn een betrouwbaar voertuig en
optimale mobiliteit van cruciaal belang. Daarom vertrouwen veel professionals op
Opel Finance en hun slimme en voordelige formules die perfect zijn afgestemd op
uw activiteit en specifieke noden.

FINANCIËLE RENTING EN FINANCIËLE
LEASING: WAT IS HET VERSCHIL?
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 er een verschil wat de aankoopoptie
betreft. Bij leasing mag dat maximaal 15% zijn, bij renting is dat vanaf 16%. Vraag uw
boekhouder zeker advies over de formule die het beste bij uw situatie past.
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DE PRODUCTEN
EN DIENSTEN VAN
OPEL FINANCE
EEN OVERZICHT:

CLASSIC
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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
- B anden
- Vervangwagen
- Tankkaart
- F ree2Move Connect Fleet: Connected
Fleet management

Diensten optioneel

-G
 oede overnameprijs
oude wagen
- F lexibele afkoopvoorwaarden
indien terugbetalen voor einde
looptijd
- Opel Flexcare

-G
 oede overnameprijs
oude wagen
-F
 lexibele afkoopvoorwaarden
indien terugbetalen voor einde
looptijd
-L
 ager maandelijks bedrag
- Opel Flexcare

- Opel Flexcare

- Opel Flexcare

- Tankkaart
- Winterbanden

Looptijd

Vast (keuze tussen 24, 36, 48,
60, 72 of 84 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
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FINANCIËLE RENTING EN FINANCIËLE
LEASING STAP VOOR STAP.
• 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.

TWEE FORMULES
‘LENING OP
AFBETALING’
VOOR UW ZAAK.

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

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. 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!

DE CLASSIC-FORMULE
VOOR PROFESSIONALS
DE VOORDELEN:

DE VOORDELEN:

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

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

• 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.
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DE FLEXIFIN-FORMULE
VOOR PROFESSIONALS

• 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.
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OPERATIONELE LEASING
VOOR PROFESSIONALS:
ALLES INBEGREPEN.
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
Operationele Leasing. U hoeft zich niet bezig te houden met de praktische beslommeringen,
want alles wordt voor u geregeld. Bovendien biedt de formule Free2Move Lease veel extra
mogelijkheden, zoals de module Connect Fleet. Hiermee krijgt u als fleetmanager en als
bestuurder een perfect inzicht in verbruik en kosten.

WELKE DIENSTEN HOREN
TOT DE MOGELIJKHEDEN?

FREE2MOVE LEASE
BETER INZICHT IN
UW PROFESSIONELE
AUTOKOSTEN, MEER
BESPAREN.
Als professional wilt u kosten beheersen, maar niet besparen op kwaliteit. Bij een operationele
leaseformule staat eenvoud centraal. U kiest een termijn voor de huur van uw voertuig en
het kilometeraantal, waardoor deze formule volledig op maat van uw noden is. Daarnaast
is de prijs ook zeer interessant. Reden temeer om voor uw bedrijfsvoertuig vrijblijvend een
offerte te laten maken door uw Opel-dealer.
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Onderhoud en (technische en mechanische) herstellingen
Verzekeringen1
Bijstand Europa
Vervangwagen2
Zomer- en winterbanden
Tankkaart
Free2Move Connect Fleet
Free2Move Fleet Sharing

Free2Move 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 van Arval Belgium nv. 1 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.
2
Bij immobilisatie van uw wagen langer dan 24 uur vervangend vervoer één voertuigklasse lager, dienst Perfecta met eigen risico en verzekeringen.
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6 REDENEN
OM VOOR
OPERATIONELE
LEASING
TE KIEZEN.

Operationele Leasing is uitgegroeid tot de favoriete oplossing voor bedrijven dankzij een
zeer compleet dienstenaanbod en tal van financiële voordelen.

One Stop Shopping - Alle diensten met
betrekking tot het voertuig uitgevoerd door
één leverancier, op de locatie van uw keuze.
Flexibiliteit - Gepersonaliseerde diensten en
een contract dat aanpasbaar is gedurende de
looptijd, naargelang uw behoeften.
Budget onder controle - Een vast maandelijks
bedrag voor al uw autogerelateerde uitgaven die
u kunt inbrengen als bedrijfskosten. Zo houdt
u het financieringsvermogen van uw bedrijf vrij
voor de kernactiviteiten.
Zonder zorgen - Geen zorgen over de
waardevermindering of verkoop van de
voertuigen aan het eind van het contract.
Een optimale TCO* - Uw voertuigen zijn uitgerust
met state-of-the-artmotoren, resulterend in een
lager brandstofverbruik. Zo vermindert u de totale
gebruikskosten van uw wagenpark.
Comfort - Meer comfort voor uw werknemers
dankzij regelmatig vernieuwde, goed onderhouden
en aan uw activiteit aangepaste voertuigen.
*Total cost of ownership of totale gebruikskosten van het voertuig. De TCO omvat alle kosten met betrekking tot het gebruik van uw
voertuigen (brandstofverbruik, huur, onderhoud, belastingen, enz.). Free2Move Lease helpt u een zo precies mogelijke berekening van de
kosten te maken, wat essentieel is voor een optimaal beheer van uw mobiliteitsbudget. Operationele Leasing is een product aangeboden
door Arval Belgium nv, Ikaroslaan 99, 1930 Zaventem, RPR Brussel 0436.781.102, nevenverzekeringstussenpersoon (FSMA 047238 A). Onder
voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Arval Belgium nv en steeds onderworpen aan de algemene voorwaarden van Arval.
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FREE2MOVE
CONNECT FLEET
Moderniseer het beheer van uw wagenpark met real-time informatie. Raadpleeg het aantal
afgelegde kilometers, het brandstofverbruik en de Eco-Drive-gegevens die rechtstreeks
worden ingelezen vanuit de elektronica in uw voertuigen.
In een paar klikken kunt u:
• uw dashboard personaliseren
• de status van de voertuigen in uw wagenpark en fiscale gegevens exporteren
• gegevens gemakkelijk inzien waardoor u tijd bespaart
• reageren bij afwijkende rij-informatie, wanneer onderhoud of een technische keuring
moet worden voorzien, of een voertuig moet worden vernieuwd
• online formulieren raadplegen die u nodig hebt voor uw administratie

FREE2MOVE
FLEET SHARING

BESCHIKBAAR IN 3 VERSIES:
PACK 1
Wagenparkbeheer

PACK 2
Pack 1
+ Eco-Drive

PACK 3
Pack 2
+ Geolokalisatie

Om uw verplaatsingskosten te drukken, is ons multimerkenaanbod voor carsharing een
efficiënt alternatief voor kilometervergoedingen, verhuur op korte termijn en taxiritten.
Free2Move Fleet Sharing optimaliseert het gebruik van uw carpoolvoertuigen.
• Een praktische tool voor online reserveringen.
• Autonome bestuurders die via hun badge of smartphone toegang
hebben tot de voertuigen.
• Een oplossing die compatibel is met alle voertuigtypes en -merken.
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V O O R M E E R I N F O R M AT I E Z I E

WWW.OPELFINANCE.BE

V.U.: Opel Finance BVBA, Bourgetlaan 20/3, 1130 Brussel

Voor al onze producten en diensten:
vraag een vrijblijvende
offerte aan uw Opel-dealer

