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Krediet is een schaars goed, dus…
 

…benut de beschikbare bronnen
optimaal!

Nederlandse Vereniging
van Leasemaatschappijen



Leasing is…

 

…onvoldoende bekend bij ondernemers

 

…een goed alternatief voor bankleningen

 

…niet duurder dan bank

 
 
 
 



Slechts 25% van de Nederlandse ondernemingen
gebruiken leasing, tegenover 40% in Europa



Nederlandse ondernemers zijn teveel
gefocust op banken

Onderzoek uitgevoerd bij 500 ondernemers door EIM/Panteia in opdracht van MinEZ,
NVL, VNA, FAAN – gepubliceerd maart 2013

 
Bancair krediet

Autolease
Algemene lease

Intern binnen groep
Privé vermogen
Aandeelhouders

Vrienden of familie
Informal investors

Factoring
Overige

 

 



Werkkapitaal
Vaste maandelijkse kost

Gemak
Betalen in termijnen

Flexibiliteit
Off Balance

Gebruik, geen bezit
Geen

Overige
 

 

Wat zijn volgens ondernemers de
voordelen van leasing?

Onderzoek uitgevoerd bij 500 ondernemers door EIM/Panteia in opdracht van MinEZ,
NVL, VNA, FAAN – gepubliceerd maart 2013



Twee basisvormen

• Financial Lease

à Onderneming is eigenaar van object

à Extra mogelijkheden, bijv. slottermijn
 

• Operational Lease

à Leasemaatschappij is eigenaar
(restwaarderisico)

à Eventueel extra diensten (verzekering,
onderhoud,…)



Kenmerken Leasing (i)

• 100% financiering  werkkapitaal blijft vrij
beschikbaar

 

• Vaste maandelijkse termijnen

 

• Het object = zekerheid



Kenmerken Leasing (ii)

Slottermijn
van 55%

 

Door-
huur Restwaarde

van 25%



Typologie Leasemaatschappijen

• Bankdochters

• Vendor ‘Captives’

• Onafhankelijke leasemaatschappijen

 

 



Niet duurder dan bankleningen!

• Bank(groepen): Leasing is ‘asset based finance’

   Basel III: minder equity nodig

   Basel III: voordeelregime voor MKB?

• Vendoren: funding van ‘Captive’ leasemaatschappijen

andere bronnen dan banken

 

 



Voor Contractvervoerders

• Breng in beeld wie de opdrachtgever is
 

• Deze bepaalt deels het risicoprofiel van uw
onderneming

 

 



Leasing heeft ruimte voor groei

0!

1.000!

2.000!

3.000!

4.000!

5.000!

6.000!

7.000!

200
1!

200
2!

200
3!

200
4!

200
5!

200
6!

200
7!

200
8!

200
9!

201
0!

201
1!

201
2!

€2 miljard
beschikbaar!



Te onthouden

• Met leasing hou je je werkkapitaal beschikbaar

 

• Alles wat leasebaar is zou je moeten leasen

 

• Breng de ‘keten’ in beeld

 



Vragen uit de zaal?



Hartelijk dank voor uw aandacht!

• Peter-Jan BENTEIN

• NVL

• info@nvl-lease.nl


