Partner in
Financial
Lease

Wie zijn wij
Jouw Partner in Financial Lease

Wat is Financial Lease?

Dagelijks helpen wij vele autobedrijven met de verkoop van hun
autovoorraad. Als jouw Partner in Financial Lease weten we extra
verkoopkansen te creëren. Dit doen we door een scherpe Financial
Lease oplossing te bieden voor ondernemers. Bij 9 van de 10 aanvragen weten wij een goedkeuring te verkijgen en in veel gevallen
is de deal al binnen één dag rond! Zelfs bij een afwijzing elders
kunnen wij een financiering verstrekken.

Financial Lease is dé oplossing voor iedere ondernemer die een
auto nodig heeft voor de onderneming. Het is de enige leasevorm
waarbij de ondernemer profiteert van fiscale voordelen, zonder
een grote investering te doen én direct eigenaar is van de auto!
De aankoopsom van de auto wordt door de bank overgemaakt
naar de rekening van het autobedrijf. De ondernemer hoeft in de
showroom dan alleen nog een eventuele aanbetaling te doen.
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Binnen één werkdag is de aanvraag rond!
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Wat houdt een samenwerking in?

€

Showroom

Online

Financial Lease Partner is dé partner in Financial
Lease. Dagelijks ontzorgen wij tientallen autobedrijven, door de klant in de showroom te voorzien van
een Financial Lease offerte. Hierbij staat service,
vertrouwen, kwaliteit en persoonlijk contact voorop!

Een samenwerking met Financial Lease Partner
biedt veel mogelijkheden! Zo adverteer je gratis met
de auto’s die je in voorraad hebt staan op FinancialLease.nl, maar kun je ook de eigen voorraad voorzien
van leaseprijzen met de voorraad module. Daarnaast
wordt er ook kosteloos geadverteerd op diverse
autoportalen, zoals Marktplaats.nl en Gaspedaal.

Dankzij onze snelheid en ervaring met de verkoop
van auto’s, kunnen wij de verkoper helpen en de
marges op de auto’s tot wel 50% verhogen.

Interesse?
Neem dan telefonisch contact met ons op via
085 043 17 77 of via onze website.
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Hoe doe je een aanvraag?
1. Aanvraag indienen

2. Het voorstel

3. Het contract

Vul samen met de klant het aanvraag
formulier in op FinancialLeasePartner.nl.

De aanvraag wordt aangeboden bij
onafhankelijke banken, waarmee wij
al jaren nauw samenwerken. Hierdoor
kunnen wij snel een passend voorstel
aanbieden. In 9 van de 10 gevallen
kunnen wij zelfs tijdens de proefrit al
een voorstel doen.

Gaat de klant akkoord met het voorstel?
Dan zijn er extra klantgegevens benodigd om het contract in orde te maken.
Zodra wij deze hebben ontvangen,
wordt het contract opgemaakt en
kunnen jullie beiden tekenen.

Liever direct een aanvraag indienen?
085 043 17 77
verkoop@financiallease.nl

4. De betaling

5. Ontvang provisie

Nadat wij alle documentatie retour
hebben ontvangen, wordt het contract
aan het autobedrijf uitbetaald. Let op!
De klant zorgt zelf voor de eventuele
aanbetaling.

Contract uitbetaald? Dan ontvang je
2% provisie, waarmee je de winstmarge tot wel 50% kan verhogen!
Je spaart automatisch Lease Credits
welke je kan inwisselen voor leuke cadeaus en uitjes.
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Oostland Automobielen
Er wordt altijd meegedacht
om het contract zo snel en
voordelig mogelijk op te stellen.

Koppeling met jouw voorraad

Koppeling

Publiek bereik

Middels een koppeling met de auto
voorraad op jouw eigen website,
kunnen wij al jouw auto’s tonen op
FinancialLease.nl.

Maandelijks meer dan

Ook adverteren we jouw voorraad
gratis op andere autoportalen en
social media. Wij nemen deze leads
geheel kosteloos in behandeling en
leveren de klant inclusief financiering
bij jou aan.

Gratis adverteren

2 8 5 0 0 0
unieke bezoekers
op FinancialLease.nl

Meer info
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Meer info

Leaseprijzen op jouw website
Leasecalculator

Voorraadmodule

Wil je de autovoorraad op jouw website voorzien van actuele
leaseprijzen? Dat kan met onze leasecalculator. Op deze manier
kunnen klanten direct zien wat hun leasemogelijkheden zijn.

De voorraadmodule is een aparte pagina op jouw website waarin
de autovoorraad wordt getoond en voorzien is van een maandelijkse Financial Leaseprijs. Het verschil met de leasecalculator is
dat deze module een uitgebreide zoekfunctie biedt.

Aanschaf

€

20000

Leasebedrag

€

20000

Slottermijn

€

4000

Looptijd

60 maanden

€ 330 p/m

Leasetermijn
Vrijblijvende offerte

Bel mij

Plaats de voorraadmodule op jouw website en bekijk samen met
de klant alle Financial Lease mogelijkheden voor de auto van
zijn of haar keuze. Je stemt samen de looptijd en hoogte van het
maandbedrag af i.c.m. een eventuele aanbetaling.

Via de leasecalculator kunnen klanten een aanvraag doen, waarbij
hun gegevens rechtstreeks bij Financial Lease Partner terecht komen. Wij pakken de aanvraag direct op, en koppelen binnen een
korte tijd een passend voorstel terug aan jou en de klant.
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Prijsvergelijker verkoopkanalen
Deze vergelijkingstabel geeft inzicht in de kosten die door diverse online platformen gehanteerd worden bij het adverteren van de autovoorraad. Onderstaande advertentiekosten zijn gebaseerd op een aanbod van vijftig auto’s. De calculatie geeft de verschillen in prijsopbouw weer.
Onderstaande prijzen zijn gebaseerd op een momentopname en onderhevig aan mogelijke prijsstijgingen of typefouten.

AutoScout24

AutoTrack

Gaspedaal

Marktplaats

viaBOVAG
Pay per lead

Kosten p/m
voor 50 auto’s

€ 700,-

€ 228,-

€ 480,-*

€ 400,-

€ 0,24 per klik

€ 8,- per auto

€ 7515,-*

Gratis

STAFFEL

Calculatie

€ 14,- per auto

20 auto’s
€ 182,-

50 auto’s
€ 228,-

Klik: doorverbinden
naar eigen website
*Gemiddeld 40 kliks
per auto

75 auto’s
€ 240,-

Exclusief omhoog
plaatsen

€ 15,- p.m. tot
60 verkochte auto’s

Kosten vanuit
de advertentie:
Telefoongesprek: €22,50
Email:
€20,Webchat:
€20,-

*Op basis van 3 mails,
4 telefoons per auto

100 auto’s
€ 251,-
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Gratis

De voordelen

€

€
Autobedrijf

Klant

S
 nelle acceptatie, ook bij afkeuring elders

 iscale voordelen zoals investeringaftrek, renteaftrek en afschrijF
ving

V
 erhoog de winstmarge met 50% d.m.v. provisie en cadeaus
Geen kilometerbeperking
G
 ratis adverteren van de autovoorraad
Acceptatie zonder jaarcijfers is mogelijk
P
 ersoonlijk contact met een vast contactpersoon
Behoud vermogen binnen de onderneming
W
 ij verzorgen alle administratie rondom het leasecontract
Flexibel van auto wisselen
D
 irecte uitbetaling van het volledige bedrag
G
 een extra risico t.o.v. reguliere verkoop

 epaal zelf de hoogte en looptijd van het contract d.m.v. aanbeB
taling of slottermijn

M
 inimale kans op onderhandelen. Focus ligt op maandtermijn.

Ook als starter mogelijkheden (korter dan 1 jaar)
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Sparen met Lease Credits

Spaarprogramma

Voetbaltafel
TacTic?

Lease Credits is hét spaarprogramma
van Financial Lease Partner. Spaar nu
voor de mooiste cadeaus en leukste
activiteiten. Voor het hele bedrijf, je
team, je gezin, of gewoon... lekker
voor jezelf.
Naast dat je provisie kunt krijgen over
de uitbetaalde contracten, kun je nu
ook Lease Credits sparen. Per uitbetaald contract ontvang je een aantal
Lease Credits, waarmee je kunt sparen
voor één van de mooie cadeaus zoals een dagje Zandvoort, een nieuwe
smartphone of een soundbar!

Meer info
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Racen in Zandvoort?

Promotiemateriaal

Laat in de showroom zien dat
je Financial Lease mogelijk
heden biedt!

Kleyweg Bedrijfsauto’s B.V.
De samenwerking tussen Financial lease en Kleyweg
bedrijfsauto’s is een fijne en zakelijke relatie. We praten
met elkaar als zakelijke belanghebbende met als einddoel
de klant-bestuurder van het voertuig op een zo goed
mogelijke manier op de weg te krijgen. Er blijft geen vraag
onbeantwoord, en je wordt door ervaren mensen te woord
gestaan wat vertrouwen wekt.

Wij hebben gratis promotiemateriaal beschikbaar.
Door extra informatie te verstrekken over Financial Lease
voor ondernemers, realiseren
we samen meer verkopen!

C. de Bruin Personenauto’s BV

Zo kun je bijvoorbeeld
flyers in de showroom
neerleggen of een roll-up
banner plaatsen.

De ervaringen met financial lease kan ik alleen maar als heel
positief ervaren, vooral de gevulde koeken die we regelmatig
mogen ontvangen. De medewerkers zijn uitermate vriendelijk
en professioneel, en de afhandeling snel en correct.
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Contact
Bisonspoor 3002
3605 LT Maarssen

085 043 17 77

verkoop@financiallease.nl

FinancialLeasePartner.nl

