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Lease - aanvraag
Kredietvoorstel
Dealership:

DAF en PACCAR Financial
De snelle weg naar financiering
PACCAR Financial zorgt voor de financiering die
het best aansluit op uw behoeften. Geen
bandwerk, maar financiering op uw maat.

Uw investering veilig in onze handen
Met meer dan 40 jaar ervaring in de transportindustrie is PACCAR Financial
onderdeel van PACCAR Inc, een van de drie grootste truckfabrikanten ter wereld.
PACCAR fabriceert en verkoopt trucks van hoge kwaliteit onder de merknamen DAF,
Kenworth en Peterbilt. PACCAR Financial Belux biedt u een duidelijk advies,
creatieve oplossingen en maatwerk. Alles is erop gericht uw financiële flexibiliteit te
verhogen.
Geen zorgen meer over financiële zaken
Als transportonderneming hebt u het al druk genoeg. Elke dag moeten de goederen
intact op de juiste tijd op de juiste plaats komen. U wilt de beste financiële beslissing
nemen, gebaseerd op de goede gebruiken in de praktijk. Dat is waar een rol is
weggelegd voor PACCAR Financial. Wij kunnen u helpen de financiële belasting van
uw bedrijf uit te spreiden zodat u meer winst kunt maken.
Gelijke aandacht
We hebben een duidelijk beleid dat voor heel Europa geldt over hoe wij zaken doen.
Dit is met name een voordeel voor klanten die vestigingen in verschillende landen
hebben. Daardoor wordt het gemakkelijker Europese overeenkomsten te sluiten. En
het is eenvoudig om op lokaal niveau met ons te werken. Wij beschikken overal over
kantoren en regionaal gerichte verkoopmedewerkers die bekend zijn met uw
specifieke omstandigheden.

Maatwerk in financiering
meer ruimte voor ondernemen
Full Service Lease
Alles wat met een Full Service Lease te maken heeft komt niet in uw balans, enkel in
de resultatenrekening. U maalt dus kilometers zonder zorgen dankzij de Full Service
Lease terwijl PACCAR Financial alles aan uw wagenpark verzorgt: herstellingen,
onderhoud, banden vervangen, belastingen, verzekeringen…Op die manier is uw
wagenpark niet enkel optimaal onderhouden – wat u niet alleen een optimale
mobiliteit oplevert – u betaalt ook een lagere maandelijkse huurprijs. Met een Full
Service Lease heeft u bovendien een klare kijk op de prijs per kilometer. Elke maand
ontvangt u een enkele factuur met een vast bedrag voor alle diensten die inbegrepen
zijn in de overeenkomst.
Operational Lease
Een operational lease bij PACCAR Financial biedt alle voordelen en pluspunten van
de Full Service Lease overeenkomst, wanneer u zelf wenst in te staan voor het
onderhoud en de eventuele herstellingen. Alle overige kosten zitten in de huursom.
Als u dat wenst, worden alle overige kosten- zoals belastingen, verzekeringen….verrekend in de maandelijkse gedetailleerde huursom die deel uit maakt van de
huurovereenkomst op vaste termijn.

Bedrijfsnaam:

Vennootschapsvorm:

Oprichtingsdatum:

Ondernemingsnummer:

Maatschappelijke zetel:

Eigendom:

Ja

Nee

Adres uitbatingszetel:

Eigendom:

Ja

Nee

Nummer vervoersvergunning:

Adres website:

Contactpersoon:

Telefoonnummer:

Faxnummer:

Functie contactpersoon:

Mobiel nummer:

E-mail:

Omschrijving van de activiteit:
Vervangings- of uitbreidingsinvestering (specifieer aantal van elk):
Product

Periode:

36, 48, 60, 72 maanden

Full Service Lease

Periode

maanden

Operationele Lease

Periode

maanden

Financiële Lease

Periode

maanden

Combi Lease

Periode

maanden

Type voertuig:

Aantal

voertuigen

Geschatte aantal jaarkilometrage:

km per jaar

Object

PACCAR Financial biedt
een groot aantal financiële
producten en diensten:
Full Service Lease
Off-balance,instrument tot kostprijsbeheersing,
wagenparkbeheer wordt uitbesteed aan vakmensen
(herstellingen, onderhoud, verzekeringen, etc),

Financial Lease
Als u een vlotte financiering wilt, is de Financial Lease van PACCAR Financial vast en
zeker de ideale oplossing. PACCAR Financial kan u zelfs bijstaan bij de bepaling van
de formule die het best aansluit bij uw budgettaire verwachtingen. Dit gecombineerd
met een passend dienstenpakket. Anderzijds laat de formule u toe eigenaar te
worden van de wagen – die ook voor de volle 100% in uw balans wordt opgenomen
– waarbij u bepaalde fiscale aspecten kunt benutten De koopoptie is kleiner of gelijk
aan 15% van de investering

Verkoper:

premies en belastingen worden over 12 maanden
gespreid, huur is volledig fiscaal aftrekbaar.
Operational Lease

Kostprijs chassis:

€

Kostprijs opbouw:

€

Aanbetaling / Waarborg:

€

Inruil:

€

Lijst van de belangrijkste klanten:
1.
2.
3.
4.
5.
Overzicht van het huidige wagenpark:
vrachtwagens

Off-balance, flexibele termijn mogelijk, premies en

trekkers

belastingen worden over 12 maanden gespreid, huur

opleggers

is volledig fiscaal aftrekbaar.

aanhangwagens

Financial Lease

Combi Lease
De Combi Lease maakt het mogelijk de voordelen van een Financiële lease met deze
van een Operationele lease te combineren. Concreet betekent het dat een eventuele
meerwaarde op het voertuig steeds naar uw bedrijf kan terugvloeien. Op het einde
van de verrichting beschikt u immers over een koopoptie -groter dan 16% van de
investering- die uiteraard geen verplichting inhoudt. Enkel het te verwachten
waardeverlies van het voertuig tijdens de duurtijd van de verrichting dient immers te
worden terugbetaald. De verrichting blijft bovendien buiten uw jaarrekening, zodat
de schuldgraad van uw onderneming er niet door beïnvloed wordt. De periodieke
huursom verwerkt u fiscaal als een aftrekbare som.

100% financiering, flexibele terugbetaling mogelijk,

Financiële gegevens mee te leveren met dit voorstel:

Voertuig wordt uw eigendom op het einde van het

- Jaarrekening vorig boekjaar

contract, interestvoet doorzichtig uitgedrukt.

- Voorlopige balans en resultatenrekening huidig boekjaar
- Starters:

* uitgebreid financieel plan

Combi Lease

* bewijs van minimaal twee jaar ervaring als chauffeur van een voertuig van minimaal 7.5 ton

100% financiering, flexibele terugbetaling mogelijk,

* copy van identiteitskaart en rijbewijs

interestvoet doorzichtig uitgedrukt, flexibiliteit

* bevestiging van opdrachtgever

m.b.t. de aankoop van het voertuig op het einde van
het contract.
Speciale acties
Speciale acties. Voor meer informatie, contacteer
PACCAR Financial of uw plaatselijke dealer.
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Nog vragen?
Kopen of leasen, nu investeren of nog een jaar wachten? Heeft u nog vragen over financiering
contracten en opvragen kentekenbewijzen? Wij zijn blij om uw vragen over onze producten en diensten
te beantwoorden. Niks simpeler dan vullen dit formulier en verstuur het via fax of e-mail.

Offerte - aanvraag
Naam dealer

Gegevens klant
Naam
Contactpersoon
Adres
Woonplaats
Telefoon
Fax
BTW-nummer
Branche

Naam verkoper

Gegevens voertuig
Trekker - Bakwagen
Type:
Configuratie:
Vermogen:
H.T.G.:
Wielbasis:
Type cabine:

Gegevens opbouw
Type:
gesloten laadbak
open laadbak
geïsoleerde laadbak
laadklep zonder c.s.
laadklep met c.s.
kipper
kraan
containersysteem
afzetbaksysteem
koelgroep
andere

Opties:
luchtvering
dakspoiler
fenders
nachtverwarming
radio-cassette
zonnepet
Egas
airco
ZF Intarder
DEB
PTO
ADR

Lease-aanvraag
Type:
Financial Lease
Operational Lease
Full Service Lease
Combi Lease
Extra diensten:
verzekering
verkeersbelasting
Eurovignet
ROC voertuig
Banden

Lengte opbouw
Breedte opbouw
Hoogte opbouw

Verder kijken
PACCAR Financial is een van de langstbestaande financieringsconcerns die zich
hebben toegelegd op de transportsector. Maar net als iedere andere goede partner
moeten we onszelf steeds weer aan u bewijzen. Daarom is ons motto: "We doen er
alles aan om u als klant te krijgen, maar nog meer om u als klant te houden"

In het belang van voortdurende
productontwikkelingen behoudt
DAF Trucks zich te allen tijde het
recht voor om zonder voorbericht
specificaties of producten
te wijzigen.
Voor exacte en recente informatie
kunt u zich wenden tot de DAFdealer in uw regio.

PACCAR Financial Belux BVBA
Luxemburgstraat 17
9140 Temse, Belgium

BEF / EUR

Soort weg
steeds op werf
onverhard <10%
onverhard 11-50%
onverhard >50%
steeds vaste weg

Aantal
Banden
merk
type

Opmerkingen

Reken op een veilige financiële partner
Door uw trucks te financieren met PACCAR Financial beschikt u over een ervaren
partner die weet hoe u uw transportwinst kunt maximaliseren. Wij kunnen u helpen
werkkapitaal vrij te maken voor kernactiviteiten. Onze toegewijde mensen en onze
grondige aanpak maken het verschil voor uw bedrijf.

Tel.: 03-710 14 76

Prijs opbouw
BEF / EUR

Ervaren partner
Door onze jarenlange ervaring in de transportindustrie heeft u met PACCAR Financial
Belux een partner die de behoeften van uw bedrijf echt begrijpt. Wij kennen uw
bedrijfstak als geen ander; het is immers ook onze bedrijfstak.

Specificaties:
restwaarde
looptijd
jaarkilometrage
PTO-uren/dag

Inzetgegevens:
lokaal / distributie
nationaal
internationaal

Prijs voertuig

Aantal

PACCAR Financial:
aangestuurd
door uw succes

Fax: 03-710 14 68
pfb.info@paccar.com

Dedicated to Transport

DAF en PACCAR Financial:
De perfecte combinatie
첸

Traditie

첸

Passie

첸

Transport Know-How

첸

Flexibiliteit

첸

Internationaal

driven by quality

Environmental
Management
System

Luxemburgstraat 17
9140 Temse
Tel.: 03-710 14 76
Fax: 03-710 14 68
pfb.info@paccar.com

