Financial Lease…
…voor een efficiënte bedrijfsvoering

Met Financial Lease kunnen ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
bedrijfsmiddelen leasen. Zoals nieuwe en gebruikte auto’s, maar ook
computers en machines. Financial Lease is er ook voor de (semi)overheid.
Dankzij Financial Lease kunt u grote investeringen doen zonder
de liquiditeitspositie van uw organisatie aan te tasten. Zo behoudt u
uw werkkapitaal én kredietfaciliteiten voor andere noodzakelijke uitgaven.
Dit betekent dat u uw financiële mogelijkheden optimaal benut.
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+ Hoe werkt Financial Lease?
+ Wie sluiten de overeenkomst?
+ Wie is de eigenaar van het
bedrijfsmiddel?
+ Hoe verloopt de aanvraagprocedure?

Let op!
De informatie in deze brochure
is niet toegesneden op uw
persoonlijke situatie. Laat u
goed informeren over de lening
en de voorwaarden via uw
tussenpersoon.
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1. DEFAM

Wanneer u investeert in
uw organisatie, wilt u
zeker weten dat alles goed
geregeld is. DEFAM is dan
een betrouwbare keuze.
DEFAM is onderdeel van
ABN AMRO en heeft ruim
dertig jaar ervaring in het
verstrekken van leningen.

Wie is DEFAM?			
DEFAM B.V. is één van de grootste financieringsmaatschappijen van Nederland
en is opgericht in 1982. DEFAM biedt verschillende kredietproducten aan:
Doorlopend Krediet, Persoonlijke Lening en Financial Lease. DEFAM is
onderdeel van Alfam Consumer Credit, dat op haar beurt 100% dochter is van
ABN AMRO. DEFAM is lid van de Vereniging van Financieringsondernemingen
in Nederland (VFN), staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten en
beschikt over een vergunning om consumptief krediet te mogen aanbieden.
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Hoe werkt DEFAM?
U kunt de producten van DEFAM alleen afsluiten via onze zorgvuldig geselecteerde, professionele tussenpersonen. Zij geven u een verantwoord advies dat
aansluit bij uw wensen en financiële situatie. Ook is uw tussenpersoon uw
aanspreekpunt waar u terecht kunt met al uw vragen. Voor administratieve
zaken kunt u terecht bij DEFAM.

Waar staat DEFAM voor?
Een bedrijfsmiddel leasen is een
beslissing waar u goed over na
moet denken. Om die reden is het
belangrijk dat u persoonlijk advies
krijgt over uw financiële mogelijkheden. Waar kunt u bij ons op
rekenen?
+ U krijgt een verantwoord
advies dat aansluit bij uw
wensen dankzij onze deskundige tussenpersonen.
+ U leaset tegen een scherpe
rente en onder heldere
voorwaarden.
+ U bent verzekerd van een
verantwoorde leaseconstructie.
Ons motto is niet voor niets:
‘DEFAM, specialist in verantwoord
lenen’.
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2. Financial
Lease

Hieronder leest u in het kort
wat Financial Lease inhoudt.
Ook hebben we de voordelen
van de leaseconstructie voor
u op een rijtje gezet.

Wat is Financial Lease?
Met Financial Lease kunnen ondernemers in het midden- en kleinbedrijf
bedrijfsmiddelen leasen, zoals nieuwe en gebruikte auto’s maar ook
computers en machines. Ook de (semi)overheid kan bedrijfsmiddelen
financieren met Financial Lease van DEFAM. Dankzij Financial Lease kunt u
grote investeringen doen zonder de liquiditeitspositie van uw organisatie aan
te tasten. Zo behoudt u uw werkkapitaal én kredietfaciliteiten voor andere
noodzakelijke uitgaven. Dit betekent dat uw financiële mogelijkheden optimaal
worden benut.

Waar kan Financial Lease voor gebruikt worden?
U gebruikt Financial Lease voor roerende zaken zoals nieuwe en gebruikte
auto’s en andere nieuwe bedrijfsmiddelen als computers en machines.
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Wat zijn de voordelen?
Dit zijn de voordelen van Financial Lease van DEFAM:
+ U kunt rekenen op een snelle afhandeling van uw aanvraag.
+ U heeft zekerheid dankzij de vaste rente en leasetermijn gedurende de hele
looptijd.
+ U leaset tegen zeer aantrekkelijke tarieven.
+ U bent verzekerd van deskundig advies en een uitstekende begeleiding
dankzij onze professionele tussenpersonen.
+ Bij vragen krijgt u snel antwoord dankzij onze deskundige medewerkers.
+ Uw adviseur regelt alles rechtstreeks met DEFAM; u hoeft nergens naar
om te kijken.
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3. Zo werkt het

Natuurlijk wilt u graag
zekerheid, flexibiliteit en
goed advies. DEFAM zorgt
hiervoor. Samen met uw
adviseur zorgen wij voor
een goed advies op maat.
Hieronder leest u waar u op
kunt rekenen als u kiest voor
Financial Lease. Ook leest u
hoe de aanvraagprocedure
werkt.

Hoe werkt Financial Lease?
Met Financial Lease leaset u bedrijfsmiddelen met een aanschafwaarde vanaf
€ 5.000,- tot 100% van de aanschafprijs (exclusief btw). Gedurende de looptijd staan de rente en de maandelijkse leasetermijnen vast. Het is bovendien
mogelijk de looptijd van de lease af te stemmen op de economische levensduur
van het bedrijfsmiddel. En bij leasing van auto’s kunt u de leasetermijn omlaag
brengen door de restwaarde van de auto in de lening te betrekken. Verder is het
onder bepaalde voorwaarden mogelijk om het geleasete bedrijfsmiddel nog
tijdens de looptijd om te ruilen.
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Wie sluiten de overeenkomst?
Bij Financial Lease is er sprake van een driepartijenovereenkomst tussen
u als ‘lessee’, de leverancier van het bedrijfsmiddel en DEFAM als ‘lessor’.
Deze drie partijen ondertekenen de leaseovereenkomst. Uw adviseur
verzorgt voor u de gehele financiële afhandeling met DEFAM. Het enige
wat u hoeft te doen is de benodigde stukken aanleveren bij uw adviseur.
Als de overeenkomst ingaat, zorgt DEFAM voor een rechtstreekse betaling
aan de leverancier. Ook hier heeft u dus geen omkijken naar.

Wie is de eigenaar van het bedrijfsmiddel?
Gedurende de looptijd ligt het economisch eigendom van het object bij
u. Dit betekent dat de kosten voor onderhoud, verzekering en eventuele
belastingen voor uw rekening komen. Ook betekent het dat u gebruik kunt
maken van de normale afschrijvingsfaciliteiten en dat u in aanmerking kunt
komen voor investeringsaftrek en andere fiscale regelingen. Informeer
naar de mogelijkheden bij uw belastingadviseur. Na betaling van de laatste
leasetermijn of de restwaarde gaat het juridisch eigendom automatisch op
u over.
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Hoe verloopt de aanvraagprocedure?
Aanvraag

Nadat u met uw adviseur heeft overlegd over de beste
constructie voor uw onderneming, vult u samen het aanvraagformulier in. Uw adviseur levert dit bij ons aan, samen
met een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van
Koophandel en overige benodigde stukken (bijvoorbeeld
een recente jaarrekening van uw onderneming).

Beoordeling

DEFAM beoordeelt vervolgens de aanvraag. Bij de
beoordeling spelen de hoogte van het kredietbedrag en het
onderpand een rol. Verder is het belangrijk of het gaat om
financiering van auto’s of overige bedrijfsmiddelen.
Voor de laatste gelden namelijk andere acceptatienormen.
De uitslag van de beoordeling hoort u bij DEFAM zeer snel.
Als de aanvraag volledig is, streeft DEFAM ernaar de uitslag
al binnen één werkdag door te geven aan uw adviseur.

Overeenkomst

Bij goedkeuring wordt op basis van de afleveringsfactuur
de overeenkomst opgesteld. Nadat u en de leverancier de
overeenkomst ondertekend hebben, wordt deze samen met
de benodigde stukken naar DEFAM gestuurd.

Afhandeling

Na controle van de stukken maakt DEFAM het leasebedrag
direct over aan de leverancier. Tot slot handelt DEFAM de
leaseovereenkomst administratief af en bevestigt dit aan u
en uw adviseur.
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Bureau Krediet Registratie
DEFAM is als deelnemer

Financial Lease in zeven
stappen

aangesloten bij de Stichting

1. U vult samen met uw adviseur

Bureau Krediet Registratie (BKR)
in Tiel. Het doel van het BKR
is onder meer overcreditering
door kredietnemers voorkomen
en risico’s voor kredietgevers

het aanvraagformulier in.
2. Uw adviseur stuurt de aanvraag, samen met de benodigde
stukken, naar DEFAM.
3. Is de aanvraag volledig?

beperken. Het BKR registreert

Dan krijgt u al binnen één

gegevens van natuurlijke per-

werkdag de uitslag.

sonen die een financiering zijn

4. Is de uitslag positief?

aangegaan. Deelnemers van het

Dan maakt DEFAM op basis

BKR zijn verplicht iedere krediet-

van de afleveringsfactuur

aanvraag te toetsen en de bij hen

de overeenkomst op.

afgesloten overeenkomsten en

5. U en de leverancier tekenen

eventuele achterstanden, groter

de overeenkomst en sturen

dan twee maanden, te melden bij

deze met de benodigde

het BKR.

stukken naar DEFAM.
6. Na controle van de stukken
maakt DEFAM het bedrag over
aan de leverancier en handelt
de leaseovereenkomst
administratief af.
7. U kunt direct beschikken
over uw auto of ander
bedrijfsmiddel.
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Vragen?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Financial Lease voor uw
organisatie? Neem dan contact op met uw adviseur.
Heeft u op dit moment een leaseovereenkomst van DEFAM en heeft u
administratieve vragen zoals een adreswijziging, dan kunt u contact
opnemen met onze Klantenservice. Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar
via telefoonnummer: (030) 659 66 00.

DEFAM B.V.
Postbus 178
3980 CD Bunnik
T (030) 659 66 00
E info@defam.nl
www.defam.nl
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