
Kia Finance.
Jouw partner voor een  
autofinanciering op maat.



Financier je auto via Kia Finance, 
jouw specialist in autofinancieringen! 
Met een autofinanciering van Kia Finance kun je jouw favoriete Kia rijden 
zonder in één keer de totale aanschafwaarde te hoeven betalen.  
Je kunt hierbij rekenen op een scherp rentetarief met gunstige voorwaarden en 
betrouwbare service, waarbij je een vast bedrag per maand betaalt. 
Aan het einde van de looptijd is de de Kia helemaal van jou! 

Een Kia rijden zonder grote investering

Bij Kia Finance kies je voor een 
financieringsvorm met een vaste rente en 
looptijd. Je betaalt elke maand een vast 
bedrag – bestaande uit rente en aflossing – 
welke bij jouw wensen en persoonlijke 
financiële situatie past. 
Zo weet je gedurende de gehele looptijd 
precies waar je aan toe bent.

Kia rijden op een manier die bij je past! 

Naast de uitstekende kwaliteit en service profiteer je bij Kia 
Finance ook van lage kosten en maandlasten. Je kunt jouw 
maandlasten zo laag mogelijk houden door een aanbetaling 
te doen of een slottermijn af te spreken. De slottermijn is een 
vooraf vastgesteld bedrag dat je pas aan het einde van de 
looptijd hoeft te betalen. Deze slottermijn is gebaseerd op de 
verwachte restwaarde van jouw auto. Over deze slottermijn 
betaal je gedurende de looptijd alleen rente en géén aflossing. 
Dat scheelt je in de maandlasten.

Na betaling van de slottermijn is de Kia helemaal van jou. Je 
kunt er dan voor kiezen om de Kia te blijven rijden of in te 
ruilen en te gebruiken als aanbetaling voor een nieuwe Kia.



Hoe werkt het precies?

1.  Kies je favoriete nieuwe Kia of Kia occasion.

2.  Je Kia-dealer informeert je over de 
mogelijkheden op basis van jouw wensen 
en persoonlijke financiële situatie. 

3.  Je kiest een financiering die bij je past.

4.  De Kia-dealer maakt een vrijblijvende 
offerte voor je.

5.  Na jouw akkoord op de offerte start de Kia-
dealer het aanvraagproces.

6.  Je uploadt de gevraagde documenten via 
een beveiligde online portal van Kia 
Finance. 

7.  Kia Finance beoordeelt jouw aanvraag en 
vraagt indien nodig extra informatie bij je 
op.

8.  Na goedkeuring maakt de Kia-dealer dealer 
een afspraak met je om jouw auto op te 
halen. 

9.  Je rijdt weg in jouw nieuwe Kia of Kia 
occasion.

10.  Na betaling van het laatste maandbedrag 
en de eventuele slottermijn is de Kia 
volledig van jou. Uiteraard kun je de auto 
ook inruilen en gebruiken als aanbetaling 
voor een nieuwe Kia.

Waarom financieren 
via Kia Finance?
Met een autofinanciering van Kia Finance kun je jouw favoriete Kia rijden 
zonder in één keer de totale aanschafwaarde te hoeven betalen.  
Je kunt hierbij rekenen op een scherp rentetarief met gunstige voorwaarden en 
betrouwbare service, waarbij je een vast bedrag per maand betaalt. 
Aan het einde van de looptijd is de de Kia helemaal van jou! 

Je Kia-dealer als vast aanspreekpunt
Voor je nieuwe Kia ga je naar je Kia-dealer, maar ook voor aanvullende services 
als onderhoud en eventuele reparaties. Het is dan wel zo gemakkelijk om ook de 
financiën direct via jouw dealer te regelen bij Kia Finance.



De voordelen op een rijtje:

Altijd een financieringsvoorstel dat aansluit bij jouw wensen en financiële situatie

Een nieuwe Kia voor een vast bedrag per maand

Particuliere en zakelijke financieringen voor een aantrekkelijk laag maandbedrag.

Alles rechtstreeks geregeld via de Kia-dealer

Mogelijkheid tot boetevrij vervroegd aflossen

Transparante voorwaarden

Meer informatie?
Ben je benieuwd naar onze actuele rentetarieven en 
voorwaarden of wil je meer informatie? Je Kia-dealer helpt 
je graag verder. Een volledig overzicht van onze service en 
aantrekkelijke financieringsacties vind je ook op onze 
website:  www.kia.com/nl/kies-je-kia/financieren
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Disclaimer
Het aanbod betreft een niet-doorlopend kredietaanbod van Kia Finance, merk- en 
handelsnaam van Santander Consumer Finance S.A. – Branche Nederland. Toetsing 
en registratie BKR. Vraag naar de voorwaarden en standaard informatieblad in de 
showroom. Uw Kia-dealer treedt op als verbonden bemiddelaar van Kia Finance. Kia 
Finance en uw Kia-dealer geven geen advies. U dient zelf te bepalen of het door u 
gewenste financiële product aansluit bij uw wensen, behoeften en persoonlijke situatie.


