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CITROËN FINANCIAL LEASE
ALTIJD DE BESTE DEAL
Als zelfstandig ondernemer of freelancer bent u gewend de zaken zelf in de hand te houden. Ook als het om uw bedrijfsauto(’s)
gaat. Daarom bieden we met name voor zzp’ers en mkb’ers Citroën Financial Lease aan. U least de auto, maar zorgt zelf voor
het onderhoud en het beheer. Tegen een verrassend laag tarief.
CITROËN FINANCIAL LEASE WORDT AANGEBODEN DOOR PSA FINANCE, DE LEASE- EN FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ VAN CITROËN.
DE VOORDELEN VOOR U OP EEN RIJ:
• U BENT ECONOMISCH EIGENAAR VAN UW PERSONEN- OF BEDRIJFSAUTO
• U KRIJGT EEN AUTO OP MAAT TEGEN EEN AANTREKKELIJK RENTEPERCENTAGE
• U HEEFT RECHT OP TERUGVORDERING VAN DE BTW
• U BENT VERZEKERD VAN LAGE MAANDLASTEN BIJ EEN SLOTTERMIJN
• U PROFITEERT BIJ AANSCHAF VAN (EEN) BEDRIJFSAUTO(’S) MET HET LABEL
‘ZEER ZUINIG’ VAN DE INVESTERINGSAFTREK
• U HEEFT ÉÉN CONTACTPERSOON VOOR AL UW MOBILITEITSZAKEN
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EEN GOEDE DEAL VOOR SLIMME ONDERNEMERS
Grote investeringen, zoals een bedrijfsauto, kunnen een behoorlijke stempel drukken op uw werkkapitaal.
Met Financial Lease hoeft een investering voor een auto geen aanslag te zijn op de liquiditeit van uw
onderneming. De nadruk ligt bij Financial Lease tenslotte op de financiering. De auto blijft op uw balans
staan en de fiscus kan ook nog een handje meehelpen. Bij aanschaf van een bedrijfsauto of zeer zuinige
auto profiteert u namelijk van de investeringsaftrek. Vraag uw accountant of financieel adviseur naar de
voorwaarden die voor u van toepassing zijn.
UW CITROËN-DEALER ALS AANSPREEKPUNT
Als u een Citroën wilt leasen, dan bent u bij PSA Finance, onze eigen lease- en financieringsmaatschappij, aan het
juiste adres. Bij PSA Finance krijgt u een compleet leasepakket op maat. Omdat uw Citroën-dealer in samenwerking
met PSA Finance deze producten verzorgt, profiteert u altijd van een persoonlijke benadering en een scherp
rentetarief. Wij denken graag met u mee en met al uw vragen kunt u terecht bij één aanspreekpunt. Dat is wel zo
helder en makkelijk. Natuurlijk kunt u ook voor onderhoud en reparaties gewoon terecht bij uw eigen vertrouwde
Citroën-dealer.
HELDER EN OVERZICHTELIJK
Bij Financial Lease bestaan de maandtermijnen uitsluitend uit rente en afschrijving. Omdat de rente die u betaalt
vooraf wordt vastgesteld, betaalt u een vast bedrag per maand, gedurende de gehele looptijd. Zo weet u vooraf
exact waar u aan toe bent.
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REKENT U EVEN MEE?
Stel, u heeft uw oog laten vallen op de Citroën Nemo. De verkoopprijs van dit model bedraagt € 12.000,- (excl.
btw). U financiert op basis van Financial Lease over een periode van 48 maanden en u gaat uit van een slottermijn
van € 4.760,-.
REKENVOORBEELD
Verkoopprijs auto (excl. btw)
€ 12.000,Te financieren bedrag
€ 12.000,Slottermijn
€ 4.760,Looptijd in maanden		
48
Nominale jaarrente		 6,9%
U betaalt per maand slechts
€ 199,U kunt uw Financial Lease-contract uitbreiden met een servicepakket. Vraag uw dealer naar de voorwaarden.
OOK DE FISCUS HELPT EEN HANDJE MEE
U kunt uw bedrijfsauto tot maximaal de aanschafprijs, exclusief de btw, leasen. Zodra uw auto op de balans
is opgenomen geniet u direct van fiscale voordelen als btw-teruggaaf, fiscale afschrijving, investeringsaftrek of
startersaftrek. Vraag uw accountant, financieel adviseur of uw Citroën-dealer naar de mogelijkheden.
WANNEER KUNT U INVESTERINGSAFTREK TOEPASSEN?
De investerings- of startersaftrek is een bedrag dat u kunt aftrekken van de winst als u heeft geïnvesteerd in
bedrijfsmiddelen, zoals een bedrijfsauto. Door de investeringsaftrek wordt uw winst lager en betaalt u dus minder
belasting. De kans is groot dat u als (startende) ondernemer van deze regelingen kunt profiteren. U heeft recht
op investeringsaftrek als u voor meer dan een bepaald bedrag investeert in bedrijfsmiddelen. U investeert in een
bedrijfsmiddel in het jaar waarin u het aanschaft en daarmee een betalingsverplichting aangaat. In dat jaar kunt u de
investeringsaftrek toepassen. Vraag uw accountant, financieel adviseur of uw dealer naar de mogelijkheden.
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EEN SLOTTERMIJN, LAGERE MAANDLASTEN
Door Financial Lease met een slottermijn af te sluiten blijven uw maandlasten extra
laag. U hoeft dan niet het volledige kredietbedrag af te lossen. Zo betaalt u per
maand een stuk minder vergeleken met de standaard financieringsmogelijkheden.
Een financiering met een slottermijn is gebaseerd op de restwaarde van uw auto.
Door de slottermijn lager vast te stellen dan de inruilwaarde, ontstaat er aan het
eind van het contract financiële ruimte en bent u na het voldoen van de slottermijn
direct juridisch eigenaar van de auto. Deze financiële ruimte kunt u weer gebruiken
bij de aanschaf van een volgende Citroën, met Financial Lease. Blijft u liever in uw
huidige Citroën rijden? Ook dat is mogelijk; u kunt gewoon de slottermijn voldoen of
herfinancieren.
MEER DAN ALLEEN UW LEASECONTRACT
U kunt zowel de financiële als de praktische afhandeling van uw wagenpark aan ons
overlaten. Dit is vooral interessant als u een wat grotere onderneming heeft.
AANPASSINGEN AUTO
Ook voor de financiering van de inrichting en/of aanpassing(en) van uw bedrijfsauto(’s)
kunt u terecht bij PSA Finance. U kunt zelf of samen met uw Citroën-dealer bepalen
wat u nodig heeft en wat u wilt meefinancieren. Van het plaatsen van een imperiaal,
sidebars of een trekhaak tot de inrichting en betimmering van uw bedrijfsauto, het
plaatsen van een dubbele cabine of het plaatsen van een laadklep.
BELETTERING
Heeft u al gedacht aan de belettering van uw bedrijfsauto(’s)? Ook dit mag u
meefinancieren binnen uw Financial Lease-contract. Zo creëert u op makkelijke wijze
en zonder een al te grote investering een stukje herkenbaarheid en naamsbekendheid
binnen uw doelgroep.
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CITROËN ASSURANCE
Al bent u nog zo voorzichtig, een ongeluk zit in een klein hoekje. Exclusief voor Citroën-rijders bieden we de beste
autoverzekering voor een heel scherpe premie. Kijk voor meer informatie in de brochure Citroën Assurance. Of kijk op
www.citroen.nl/assurance.
GEMAKKELIJK TANKEN MET DE ZAKELIJKE BRANDSTOFPAS
Handig als u veel op de weg bent: de brandstofpas. Dit is een brandstofpas waarmee u bij vrijwel ieder tankstation in Nederland
kunt tanken. Even de pincode en kilometerstand invullen en u en/of uw medewerkers kunnen tanken zonder zelf te betalen.
Maandelijks ontvangt u de tankgegevens van ons, zodat u in één oogopslag kunt zien wat het brandstofverbruik per auto is.
Hiermee is de brandstofpas niet alleen een handig betaalmiddel, maar ook een effectieve manier voor brandstofmanagement
die u kosten kan besparen. Zelfs bij één auto!
BENIEUWD NAAR UW DEAL?
Maak eens een vrijblijvende afspraak met uw Citroën-dealer, of neem contact op met PSA Finance, telefoon
+31 (0)88 20 12 600. Of stuur een e-mail naar zakelijk@psa-finance.com. Zij vertellen u graag wat de mogelijkheden zijn voor u.
Of kijk op www.citroen.nl/zakelijkelease.

Citroën Financial Lease is een product van PSA Finance en wordt aangeboden door PSA Financial Services Nederland B.V. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen voorbehouden. Informatie over Operational Lease vindt u in onze brochure Zakelijke Lease, ook verkrijgbaar bij uw Citroën-dealer of via www.citroen.nl.
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