
1 
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zodat uw cliënt efficiënt kan ondernemen! 
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Welkom! 
Financial Lease: voor een efficiënte bedrijfsvoering! 

 
U komt als financieel adviseur, accountant, administrateur of fiscalist in aanraking met 
financieringsvraagstukken van uw cliënten uit het MKB. 
Of het nu een ZZP’er is, een zelfstandig ondernemer met een eenmanszaak, een V.O.F, 
maatschap of een B.V. of N.V., veelal is er een behoefte om bedrijfsmiddelen te financieren. 
  
U bent vaak het eerste aanspreekpunt voor advies omtrent een verantwoorde financiering 
als het gaat om de aanschaf van personenauto’s, bedrijfsauto’s. 
 
Financial Lease is een interessante optie: het stelt uw cliënt  in staat om grote investeringen 
te doen zonder de liquiditeitspositie van de organisatie aan te tasten. Zo behoudt de 
organisatie veelal het zo broodnodige werkkapitaal en kredietfaciliteiten voor andere 
noodzakelijke essentiële uitgaven t.b.v. het productieproces. 
 
Samenwerken 
U kent uw cliënt en het zou dan ook voor hen van toegevoegde waarde zijn indien u de 
leasebehoefte aan ons doorgeeft. Wij gaan aan de slag en u kunt toezien op verantwoorde 
financiering. 
 
CFSN Kredietendesk is al decennia lang actief voor bijna 1.200 assurantie- en hypotheek 
kantoren in de bemiddeling van consumptief krediet en financial lease. Wij willen onze 
expertise en ervaring graag bij u aanbieden. Als partner, om samen deze 
financieringsvraagstukken op te lossen voor uw cliënten. 
 
CFSN Kredietendesk heeft aantrekkelijke leaseconstructies voor ondernemers in het 
Midden- en Kleinbedrijf. In deze brochure leest u hoe makkelijk Financial Lease via CFSN 
Kredietendesk werkt, wat wij u bieden en wat u van ons kunt verwachten. 
Wij werken samen met alle relevante aanbieders van Financial Lease in Nederland, waardoor 
wij te allen tijde een passend en verantwoord voorstel aan u en uw cliënten kunnen doen. 
 
U heeft via CFSN Kredietendesk 1 loket en  direct toegang tot meerdere aanbieders die de 
aanvraag gaan bekijken, waardoor u ook meerdere voorstellen terug krijgt. Uw MKB cliënt 
kan rustig doorgaan met ondernemen terwijl alles voor hem geregeld wordt. 
 
Interesse in een samenwerking m.b.t. Financial Lease? 
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. 
Onze medewerkers staan u graag te woord. U kunt hen bellen via 088-237 6060. U kunt ons 
ook mailen; salessupport@cfsn.nl/contact  
 
CFSN Kredietendesk B.V. 

 

mailto:salessupport@cfsn.nl/contact
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Financial lease voor wie en wat? 
Voor welke bedrijfsvorm? 
- eenmanszaak 
- vennootschap onder firma (vof) 
- commanditaire vennootschap (cv) 
- maatschap 
- besloten vennootschap (bv) 
- naamloze vennootschap (nv) 
- vereniging* 
- coöperatieve en onderlinge waarborgmaatschappij* 
- stichting* 

(* uit de statuten moet blijken dat er financieringsverplichtingen aangegaan mogen worden) 

 
Wat kan men leasen? 

   Personenauto’s 
  - nieuw tot maximaal 3500 kg 
  - gebruikt tot maximaal 3500 kg en maximaal 10 jaar oud inclusief looptijd contract 

   Bedrijfsauto’s ( 
  - nieuw tot maximaal 3500 kg 
  - gebruikt tot maximaal 3500 kg en maximaal 10 jaar oud inclusief looptijd contract 

   Taxi’s 
  - nieuw tot maximaal 3500 kg 
  - gebruikt tot maximaal 3500 kg en maximaal 6 jaar oud inclusief looptijd contract 

   Touringcars 
  - nieuw en maximaal 75% van de aankoopwaarde wordt gefinancierd. Max €100.000 

 

Hoe kunt u een financial lease aanvragen? 
Dit kan middels het bijgevoegde aanvraagformulier achter in deze folder, telefonisch of op 
uw verzoek leveren wij u een digitaal aanvraagformulier aan. Indien het gaat om taxi en 
touringcar dienen ook de cijfers over de laatste 3 jaren aangeleverd te worden. Dit kan naar 
het volgende mailadres: kredieten@cfsn.nl 

Auto’s en bedrijfsauto’s worden in 1e instantie op basis van de aanvraag alleen beoordeeld, 

het kan zijn dat de leasemaatschappij vooraf toch aanvullende cijfers opvraagt. 

 

 

mailto:kredieten@cfsn.nl
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Over Financial Lease 
 

Wil uw cliënt investeren in bedrijfsmiddelen zonder de liquiditeitspositie aan te tasten? 

Met Financial Lease via CFSN Kredietendesk heeft u die mogelijkheid.  

Hierna leest u meer over Financial Lease. Wat is het? Hoe werkt het? Wat zijn de 

voordelen? 

Wat is Financial Lease? 
Met Financial Lease financiert men bedrijfsmiddelen, zoals een personenauto, 
bedrijfswagen, taxi of touringcar. Gedurende het leasecontract is de lessee economisch 
eigenaar van het vervoersmiddel. 
Men kan gebruik maken van de reguliere afschrijvingsfaciliteiten waardoor uw cliënt  in 
aanmerking kan komen voor investeringsaftrek en andere fiscale regelingen.  
U bent als adviseur volledig op de hoogte van deze regelingen en bent als geen ander de 
juiste persoon om uw cliënt hierin te begeleiden. Gedurende de leaseperiode wordt een vast 
bedrag per maand betaald aan rente en aflossing. Na betaling van het laatste 
leasetermijnbedrag gaat ook het juridisch eigendom over op uw cliënt. 
U kunt de leaseconstructie helemaal op maat maken. Zo wordt de looptijd van de lease 
afgestemd op de economische levensduur van het object. 
Verder kunt u het leasetermijnbedrag verlagen door uw cliënt een aanbetaling te laten 
doen. En bij leasing van auto’s kunt u de mogelijkheid bespreken het leasetermijnbedrag 
omlaag te brengen door de restwaarde van de auto in de lening te betrekken door middel 
van een slottermijn. Ook is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om het te leasen 
object nog tijdens de looptijd om te ruilen op het leasecontract. U kunt ons daar te allen 
tijde daar navraag over doen. 
 
Zo werkt het: 

 Men least vanaf € 5.000,- tot 100% van de aanschafprijs (excl. btw en evt. incl. BPM). 
 De lease aanbieder betaalt het bedrag rechtstreeks uit aan de leverancier. 
 Het gefinancierde bedrag wordt terugbetaald in vaste, maandelijkse termijnbedragen 
 De rente staat gedurende de gehele leaseperiode vast. 
 De duur van het leasecontract wordt afgestemd op de economische levensduur van 

het object. 
 Men kan het object onder bepaalde voorwaarden tijdens de leaseperiode omruilen. 

Vraag naar de mogelijkheden. 
 Gaat men een auto leasen? Dan is het mogelijk te bespreken om het maandelijkse 

leasetermijnbedrag te verlagen door middel van een aanbetaling of slottermijn. 
 
De voordelen: 

 Men weet waar hij aan toe is dankzij de vaste rente en vaste leasetermijnbedragen. 
 Men houdt het werkkapitaal vrij om te ondernemen. 
 Men kan 100% van het object (excl. BTW) financieren. 
 BPM kan meegefinancierd worden. Na 1e kwartaal, derhalve in de 4e termijn wordt 

deze geïncasseerd. (alleen bij ondernemingen in de taxi- en rijscholenbranche) 
 Men is na de laatste betaling zowel economisch als juridisch eigenaar. 
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Over CFSN Kredietendesk 
Wie zijn wij? 
CFSN Kredietendesk is het eerste en enige gespecialiseerde Financieel Service Center in 
Nederland met een uitgebreid dienstenpakket uitsluitend gericht op het gebied van 
consumentenkrediet en Financial Lease, mede ter ontlasting van adviseurs, banken en 
andere kredietaanbieders. Wij beschikken over decennia lange ervaring bij het 
ondersteunen en begeleiden van Assurantie-, Hypotheek- en Administratiekantoren op het 
specialistische terrein t.b.v. het realiseren van consumptieve kredieten en Financiële Lease 
voor hun cliënten. Dat kunnen zowel particulieren zijn als zelfstandigen maar ook 
rechtspersonen zoals o.a. een B.V. en N.V.. Denk bijvoorbeeld aan het voeren van een 
speciale Kredietacceptatiedesk waar wij u maximaal begeleiding en ondersteuning bieden bij 
uw krediet- of leaseaanvraag door kredietacceptanten die zowel bij banken als bij een 

intermediaire organisatie ervaring hebben opgedaan. Wij kennen dus uw belangen. 
Daarnaast bieden wij u met onze Intermediaire Servicedesk een goed platform om snel met 
ons in contact te komen voor het beantwoorden c.q. oplossen van al uw vragen of 
opmerkingen. 

Wij bemiddelen in Financial Lease voor ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf. 
Daarnaast bieden wij drie vormen van Consumptief Krediet aan particulieren: Persoonlijke 
Lening, Doorlopend Krediet (onder voorwaarden ook voor zelfstandigen) en WOZ- c.q. 
Woningvoordeel-Krediet. 
 
Men least via CFSN Kredietendesk vanaf € 5.000,- tot 100% van de aanschafwaarde (exc. Btw 
en evt. incl. BPM) van het object. Voor welk bedrag men kan leasen, hangt onder andere af 
van de bedrijfsresultaten en de waarde van het object dat uw cliënt  wil leasen. Men kan 
alleen een leasecontract afsluiten via een door ons zorgvuldig geselecteerde financieel 
adviseur, accountant, administrateur of fiscalist. 
 

Wat bieden wij u? 

Kiest u voor Financial Lease via CFSN Kredietendek, dan kunt u hieronder zien waarop u 

kunt rekenen. 

 

Deskundige en professionele organisatie 

Wij begeleiden en ondersteunen financieel adviseurs, administratiekantoren, accountants en 

fiscalisten bij de realisatie van financial lease producten. U verdiept zich in de wensen en 

situatie van uw cliënten en geeft de gegevens aan ons door. Zie het aanvraagformulier in de 

bijlage van deze prospectus. Op adequate en professionele wijze verwerken wij uw aanvraag 

in nauw overleg met u tot de realisatie van een leaseovereenkomst overeenkomstig de 

wensen van uw cliënt in overeenstemming met het gebruik en de gebruiksduur van het 

object. 
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Efficiënte processen 
Een  ondernemer wil geen kostbare tijd verliezen. Daarom verzorgen wij de financiële 
afhandeling voor u. U hoeft alleen de benodigde stukken aan te leveren. Verder krijgt u van 
ons een snelle reactie op uw aanvraag, en kan –als aan alle voorwaarden is voldaan – de 
overeenkomst binnen enkele dagen geregeld zijn.  
En heeft u vragen over een lopend leasecontract? Dankzij onze deskundige medewerkers 
krijgt u binnen 24 uur een antwoord. 
 
Voordelen: 

 Uw cliënt heeft alleen contact met u en kan verdergaan met ondernemen (in overleg 
kan CFSN Kredietendesk ook contact met uw cliënt opnemen) 

 Via CFSN Kredietendesk beschikt u over het ene loket van waaruit wij bij alle 
relevante lease aanbieders meerdere offertes opvragen  

 U en uw cliënt hebben de keuze uit de best passende offerte 
 U heeft één aanspreekpunt 

 
Duidelijkheid in goede tarieven 
Daar CFSN Kredietendesk met meerdere kredietaanbieders samenwerkt hebben wij een  
ruime keuze in mogelijkheden voor acceptatie en m.b.t. diverse producten en tarieven. Wij 
zijn er op gericht op basis van de wensen en behoeften van uw cliënten de beste 
combinaties te bewerkstelligen, zodat er een passend voorstel ontstaat. 
Gedurende de looptijd staat de rente en het maandelijkse leasetermijnbedrag vast.  
Uw cliënt  weet dus waar hij aan toe is. 
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Werkwijze 
U bent gebaat bij een efficiënte werkwijze waarbij u geen kostbare tijd verliest. 
Daarom nemen wij u graag zoveel mogelijk werk uit handen. Onze werkwijze is 
efficiënt en eenvoudig, van het gesprek met u als adviseur en eventueel met uw cliënt     
tot en met de administratieve afhandeling. Hieronder ziet u hoe de procedure verloopt. 
 
Advies 
De leaseovereenkomst start vaak met een persoonlijk gesprek tussen u en uw cliënt over zijn 
wensen en financiële situatie. Vanuit uw functie adviseert en denkt u mee en bepaalt samen 
o.a. de duur van de lease, het bedrag, een eventuele aanbetaling of het meenemen van de 
restwaarde (slottermijn). Zo bespreekt u een maatwerkoplossing. Wij denken graag met u 
mee. Indien gewenst nemen wij met uw cliënt contact op. 
 
Aanvraag 
Nadat u samen met uw cliënt de beste constructie voor zijn onderneming heeft 
doorgesproken, vult u samen het aanvraagformulier in. U levert deze bij CFSN Kredietendesk 
aan, eventueel samen met overige benodigde stukken, zoals – indien nodig – een recente 
jaarrekening van de betreffende onderneming. In sommige situaties kan de bank extra 
informatie vragen. (CFSN Kredietendesk kan de aanvraag ook met uw cliënt doornemen)  
 
Beoordeling 
Onze lease acceptanten beoordelen persoonlijk de aanvraag. Bij de beoordeling spelen o.a. 
de hoogte van het kredietbedrag, het object, het gebruik ervan en eventueel de jaarrekening 
en de volledigheid van de aanvraag een belangrijke een rol. 
Het bestedingsdoel is belangrijk. Gaat het om de financiering van personen- of 
bedrijfsauto’s, taxi’s of een touringcar. Voor bepaalde bestedingen  gelden namelijk 
specifieke acceptatienormen. In sommige gevallen is het verplicht een BKR-toetsing te doen. 
In bijna alle gevallen ontvangt u binnen één werkdag de beoordeling retour vergezeld van 
meerdere aanbiedingen. 
 
Overeenkomst 
Nadat u met uw cliënt de aanbiedingen besproken heeft kan de gekozen overeenkomst 
worden opgesteld op basis van de afleveringsfactuur. Na ondertekening door evt. de 
leverancier en uw cliënt wordt de overeenkomst samen met de benodigde stukken ter 
afwikkeling naar CFSN Kredietendesk opgestuurd. 
 
Afhandeling 
De leaseaanbieder controleert nogmaals de stukken en, als alles akkoord is, wordt het 
leasebedrag direct overgemaakt aan de leverancier. Zodra de betaling bij de leverancier 
binnen is, kan uw cliënt gebruikmaken van zijn aankoop. Hierna handelen wij de 
leaseovereenkomst administratief af. U ontvangt hiervan een bevestiging. 
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Financial Lease in zeven stappen 

1. U bespreekt met uw cliënt welke leaseconstructie bij hem past. 

2. Uw vult samen het aanvraagformulier in en mailt de aanvraag,     

         met de benodigde stukken, naar kredieten@cfsn.nl . 

3. U ontvangt binnen 24 uur de beoordeling van CFSN Kredietendesk. 

4. Bij een positieve beoordeling ontvangt u meerdere aanbiedingen waarna  

         u ons laat weten waar uw cliënt gebruik van wil maken. Op basis van de   
         door u aangeleverde aankoopfactuur maken wij de overeenkomst op. 

5. Uw cliënt evenals de leverancier tekenen de overeenkomst. U stuurt deze     

         met de benodigde stukken naar CFSN Kredietendesk op. 

6. Na controle en akkoord van de stukken maakt de leasemaatschappij het  

         bedrag over aan de leverancier en handelen de leaseovereenkomst   
         administratief af. 

7. Uw cliënt kan direct gebruik maken van zijn aankoop. 
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Vraag & Antwoord 

Welke objecten kan men leasen? 
Men kan bijna elk object leasen.  
Een aantal voorbeelden zijn: nieuwe en gebruikte personenauto’s, 
bestelwagens, bedrijfsauto’s en vrachtwagens tot 3500kg. 
Voor taxi’s en touringcars gelden strengere acceptatienormen. 

Wie ondertekenen de leaseovereenkomst? 
Er is sprake van een drie-partijenovereenkomst tussen ‘lessee’ (kredietnemer), de 
leverancier van het bedrijfsmiddel en de leasemaatschappij als ‘lessor’. Deze drie partijen  
ondertekenen de leaseovereenkomst. 
 
Wie is de eigenaar van het object? 
De leasemaatschappij is juridisch eigenaar van het object. De lessee is economisch eigenaar. 
Dit betekent dat uw cliënt de rente en kosten kan afschrijven en gebruik kan maken van 
investeringsaftrek en andere fiscale regelingen. Het betekent ook dat de kosten voor 
onderhoud, verzekering en eventuele belastingen voor rekening van uw cliënt komen. Na 
betaling van het laatste leasetermijnbedrag of de slottermijn is de lessee ook juridisch 
eigenaar geworden. 
 
Wat is de slottermijn? 
Als men een auto leaset, kunt u de mogelijkheid met uw cliënt bespreken om de restwaarde 
in de financiering te betrekken door middel van een slottermijn. Over dit bedrag wordt 
tijdens de leaseperiode geen aflossing betaald maar wel rente. Zo verlaagt uw cliënt zijn 
maandelijkse leasetermijnbedrag. Het bedrag dat aan het einde van de leaseperiode nog 
openstaat – de slottermijn – betaalt men in één keer, uiterlijk één maand na het laatste 
leasetermijnbedrag. 
 
Wat is de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)? 
Bij het investeren in bedrijfsmiddelen kan men in aanmerking komen voor de 
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Uw cliënt kan van deze aftrek gebruik maken omdat 
men bij  Financial Lease economisch eigenaar is. Eén van de voorwaarden is wel dat de 
bedrijfsmiddelen waarin uw cliënt in investeert onder de regeling voor investeringsaftrek 
valt. U bent als adviseur op de hoogte van deze regeling. Meer informatie vindt u op de 
website: www.belastingdienst.nl.  
 
 
 
 
 
 

 

http://www.belastingdienst.nl/
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Specialist in verantwoord lenen en leasen. 

Hazenweg 80 

             7556 BM Hengelo 

Postbus 574 

             7550 AN Hengelo 

T. 088-237 60 60 
             E. kredieten@cfsn.nl 
             I.  www.cfsn.nl  
             I.  www.mijnleenadvies.nl  
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FINANCIAL LEASE AANVRAAGFORMULIER      
E-mail:         kredieten@cfsn.nl 
Telefoon:     088-2376060 

Bedrijfsgegevens 

Naam bedrijf : ........................... 

Adres : ........................... 

Postcode : ........................... 

Vestigingsplaats : ........................... 

Telefoon : ........................... 

Directeur / Eigenaar : ........................... 

Geboortedatum : ........................... 

Inschrijfnr. KvK : ........................... 

Bank / Giro : ........................... 

Gegevens Accountant / Boekhouder  

Naam : ........................... 

Contactpersoon : ............................ 

Objectgegevens 

Soort object : ............................ 

Merk : ............................ 

Type : ............................ 

Bouwjaar : ............................ 

Kenteken : ............................ 

Meldcode : .......................... 

Gegevens Leverancier 

Naam leverancier : ............................ 

Vestigingsplaats : .......................... 

Bankrekening : .......................... 

Verwachte leverdatum : ............................ 

Financiering 

Aankoopprijs ex. BTW : €.......................... 

Te leasen bedrag: €.......................... 

Looptijd: ............Maanden 

Gewenste slottermijn: €.......................... 

                    
Opmerkingen:..............................................................................................................................................................                          

 

                   Aanvraagformulier kan gemaild worden naar: kredieten@cfsn.nl  
  

mailto:kredieten@cfsn.nl

