Financial lease
Belangrijk om te weten
Hieronder vind je de belangrijkste aandachtspunten bij het afsluiten van financial lease. Lees de volledige
voorwaarden voordat je financial lease afsluit. Op financial lease zijn de volgende voorwaarden van
toepassing:
•
•
•

Algemene bankvoorwaarden (PDF)
Algemene voorwaarden voor bedrijfsfinancieringen van de Rabobank (PDF)
Algemene voorwaarden voor verpanding van de Rabobank voor zakelijke financieringen (PDF)

Start van de lease
•

Je koopt zelf het gewenste bedrijfsmiddel – een machine, apparaat of voertuig – bij een leverancier naar keuze.

•

Het bedrijfsmiddel moet te identificeren zijn, bijvoorbeeld door middel van een kenteken of serienummer.

•

De lease moet starten binnen drie maanden nadat je het bedrijfsmiddel hebt aangeschaft.

Tijdens de looptijd
•
•
•
•
•
•

Je bent en blijft eigenaar van het bedrijfsmiddel.
Het bedrijfsmiddel zelf is doorgaans het enige onderpand voor de lening.
Je mag het bedrijfsmiddel niet zonder onze toestemming tussentijds mag verkopen, aanpassen of inbrengen als
onderpand voor een andere financiering.
Je bent als eigenaar van het bedrijfsmiddel zelf verantwoordelijk voor het onderhoud, reparaties en herstel van
eventuele schade.
Daalt de waarde van het bedrijfsmiddel meer dan normaal, zoals bij schade of een ongeluk? Dan moet je Rabo
Lease hierover informeren.
Je moet het geleasete bedrijfsmiddel zelf verzekeren en verzekerd houden bij een verzekeringsmaatschappij tegen
de gebruikelijke risico’s.

Betalingen
•
•
•

Elke maand betaal je een vast bedrag aan rente en aflossing.
De dag waarop je betaalt, hangt af van de ingangsdatum van de overeenkomst. Als de lease bijvoorbeeld start op de
16de van de maand, betaal je het maandbedrag altijd op de 16de.
Betaal je het maandbedrag niet op tijd? Dan kunnen wij extra kosten in rekening brengen. Ook mogen wij dan de
overeenkomst beëindigen, het resterende leasebedrag direct opeisen en het geleasete bedrijfsmiddel verkopen.

Vervroegd aflossen of beëindigen
•
•
•

Je gaat financial lease aan voor een vaste looptijd die we vooraf afspreken.
Je kunt de lease volledig of voor een deel vervroegd aflossen. Daarbij kan het zijn dat je ons vergoedingsrente
verschuldigd bent.
Of en hoeveel vergoedingsrente je moet betalen, hangt af van verschillende factoren. Je leest er meer over in de
algemene voorwaarden voor bedrijfsfinancieringen.

Het einde van de lease
•

Aan het einde van de looptijd is je financiering voor het bedrijfsmiddel in principe helemaal afgelost.

•

Je kunt kiezen voor een slottermijn. Je betaalt dit bedrag dan tegelijk met de laatste termijn van de lease, zodat je alles
hebt afgelost aan het einde van de looptijd.

•

Je bent na betaling van de laatste termijn vrij om met het bedrijfsmiddel te doen wat je wilt. Je kunt het blijven
gebruiken, maar er dan bijvoorbeeld ook voor kiezen het te verkopen.
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