KIA Lease is de operationele leasingformule voor de
zakelijke KIA klant. KIA Lease streeft ernaar de klant
optimale dienstverlening te bieden tegen de meest
voordelige prijs. De KIA Lease klant ontvangt slechts
één factuur per maand waarin alle autokosten
opgenomen zijn. De klant kan zich volledig toeleggen
op zijn core business want alle administratie en
risico’s betreffende autoverzekeringen, schadebeheer,

verkeersbelasting en taksen, vervangwagens of
onderhoudsfacturen worden voor hem beheerd en
afgehandeld. Het leasetarief wordt berekend op basis
van het verwachtte aantal jaarlijks te rijden kilometers
en de door de klant gekozen looptijd. De klant kan er
zelfs voor kiezen om een brandstofkaart bij de wagen
te voorzien of winterbanden op te nemen in de vaste
maandelijkse kost.

De KIA Lease formule omvat:
Afschrijving
Verkeersbelasting
Belasting op Inverkeerstelling
Intrest
Administratiekosten
Schadebeheer

Onderhoud en herstellingen
Banden
Assistance in binnen- en buitenland
Verzekeringspakket (Perfecta, BA, RB, PoB)
Vervangwagen

De voordelen van deze volledige en eenvoudige formule zijn duidelijk:
•
•
•
•
•
•
•
•

Financiering van de wagen door Arval.
Geen voorfinanciering van de btw, verzekeringspremies of taksen.
U betaalt enkel btw op het verschil tussen nieuwprijs en restwaarde.
Maximale restwaarde zorgt voor lage maandelijkse huurkost.
Duidelijke budgettering en spreiding van uw kosten.
U neemt geen operationeel risico.
Eenvoudige administratie en tijdsbesparing door één factuur per maand.
Uw dealer is uw centrale aanspreekpunt.

www.kia.com

KIA Lease richt zich naar professionele KIA klanten
die hun voertuigen op een optimale manier willen
beheren, zowel op het vlak van kostenbesparing als
geleverde service. Iedere zelfstandige of beoefenaar
van een vrij beroep kan een KIA Lease formule
aanvragen; kredietacceptatie wordt bevestigd binnen

Vergelijking

de 24 uur. Omwille van schaalvoordelen kunnen de
operationele kosten verlaagd worden voor de klant
en het gebruiksgemak wordt gewaarborgd door een
volledig pakket aan te bieden waarbij de klant geen
operationeel risico meer draagt en geen tijd meer hoeft
te investeren in het wagenpark.

Aankoop

Financiële Leasing

Operationele Leasing

Juridisch

Koper wordt eigenaar.

Leasemaatschappij is eigenaar Leasemaatschappij is
tot huurder de koopoptie licht. eigenaar, klant is huurder.

Boekhoudkundig

Aankoop op bedrijfsbalans
waardoor eigen middelen
beperkt worden.

Aankoop op bedrijfsbalans
waardoor eigen middelen
beperkt worden.

Geen impact op eigen
middelen en schuldratio;
buiten-balansoperatie.

Aankoopoptie

n.v.t.

Ja

Nee. Overname kan tegen
marktwaarde.

Voorfinanciering btw en BIV

Ja

Nee

Nee

Risico herverkoopwaarde

Ten laste van koper.

Ten laste van leasenemer
want restwaarde <
herverkoopwaarde.

Ten laste van
leasemaatschappij.

btw

Btw op aankoop en kosten
is voor maximum 50%
recupereerbaar. 26,75%
taksen op omniumverzekering.

Btw op huurgeld en op
kosten is voor maximum 50%
recupereerbaar.
26,75% taksen op
omniumverzekering.

Btw op huurgeld en op
kosten is voor maximum 50%
recupereerbaar.
Slechts 10,5% btw op
verzekering Eigen Schade.

Voordelen

• Juridisch eigenaar
• Geen intrestlasten

• Gedeeltelijke

•
•
•
•
•
•

kostenspreiding

Tijdsbesparing
Eenvoudig budgetteren
Volledige kostenspreiding
Schaalvoordeel leasefirma
Geen exploitatierisico
Efficiënt wagenbeheer

Workflow KIA Lease
•
•
•
•
•
•

Samen met de klant wordt de wagen samengesteld en de gewenste looptijd en kilometrage bepaald. Klant
kan winterbanden of tankkaart aan contract toevoegen.
De leaseprijs wordt berekend op de webtool. Offerte en Algemene Voorwaarden kunnen door de klant
afgedrukt en ondertekend worden.
Na ontvangst van de getekende offerte wordt kredietaanvraag verwerkt en wordt wagen door Arval
besteld bij de dealer.
Wagen wordt ingeschreven door Arval en afgeleverd door dealer.
Dealer volgt klant op gedurende contract en voert onderhoud en herstellingen uit.
Klant levert wagen na contract in bij Arval of dealer.

www.kia.com

