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Auto leasen 
zonder je baas

EEN SERIEUS ALTERNATIEF

Gek op de geur van een nieuwe auto? Met private 
 lease hoef je daarvoor niet je spaarrekening te 

 plunderen. Nu nog de juiste keuze maken.

PRIVATE LEASE

TIPS
• Ga alleen in zee 
met een aanbieder 
die het Keurmerk 
Private Lease 
voert.

• Staar je niet blind 
op actiemodellen. 
Ze zijn vaak voor
delig, maar ook 
sober uitgevoerd.
Informeer naar de 
prijs voor meer
kilometers. Is deze 
relatief hoog, kies 
dan liever een te 
ruime dan een te 
krappe kilometer
bundel.

• Veel schadevrije 
jaren opgebouwd? 
Dan is private 
lease meestal niet 
voordelig. Kies 
in ieder geval een 
korte looptijd, 
want na drie jaar 
vervallen de scha
devrije jaren bij de 
autoverzekering.
Let op de hoogte 
van het eigen risi
co. Dit speelt niet 
alleen een rol bij 
schade gedurende 
de looptijd, maar 
ook bij het inleve
ren van de auto. 

€219
Per 

maand.
Alleen

nog 
tanken!
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Tot begin dit jaar moest je goed 
oppassen bij het afsluiten van een 
private leasecontract. Bij sommige 
aanbieders zaten bepaalde kosten als 
motorrijtuigenbelasting en onder-
houd niet in de leaseprijs. Moest je 
tussentijds het contract opzeggen, 
dan kon dat flink in de papieren 
lopen. Ook was het afwachten hoe 
hoog de rekening was die de lease-
maatschappij bij het inleveren van 
de auto presenteerde. Gelukkig is er 
nu het Keurmerk Private Lease. Na 
overleg met de Consumentenbond 
is dit op 1 februari 2016 van kracht 
geworden. Het Keurmerk biedt een 
stuk meer zekerheid. Toch blijft het 
belangrijk om goede afwegingen te 
maken bij het privé leasen van een 
auto. Daarom antwoord op tien pran-
gende vragen over private lease. 

1 WAT IS PRIVATE  
LEASE?

Bij private lease ben je geen eige-
naar van de auto, maar huur je hem 
voor een periode van minimaal 12 
tot maximaal 60 maanden, voor een 
vast maandbedrag. Dat is inclusief 
de kosten voor afschrijving, allrisk-
verzekering, motorrijtuigenbelasting, 
reparatie, onderhoud en banden. 
Benzine, parkeerkosten en boe-
tes zijn voor eigen rekening. Na de 
afgesproken leaseperiode worden 
de gereden kilometers en nog niet 
gemelde schades verrekend. Er is 
geen fiscale bijtelling; die geldt al-
leen voor werknemers met een auto 
van de zaak.

2 VOOR WIE IS HET 
INTERESSANT? 

In ieder geval voor degenen die geen 
spaargeld hebben, maar toch een 
nieuwe auto willen rijden. Ook voor 
wie wel spaargeld heeft, kan het 
interessant zijn, bijvoorbeeld als je 
graag vooraf wilt weten wat je maan-
delijks kwijt bent aan autokosten of 
geen gedoe wilt met onverwachte 
garagerekeningen en het inruilen of 
verkopen van de auto. Voor senioren 
die nog een paar jaar zorgeloos in 

een nieuwe auto willen rijden, kan het 
ook een uitkomst zijn. Ouderen kun-
nen vaak niet of moeilijk geld lenen. 

3  VOOR WIE IS HET NIET 
INTERESSANT? 

Wie vooral goedkoop wil rijden en 
een jonge auto niet belangrijk vindt, 
is goedkoper uit met een occasion 
die zo ver mogelijk wordt ‘opgere-
den’. Ook bij plannen om een huis  
te kopen, is leasen geen goed idee. 
 De bank brengt namelijk 65% van 
de maandelijkse leasetermijn in  
mindering op het bedrag dat je 
maandelijks aan woonlasten kwijt 
mag zijn. Dat geldt ook als je een 
lening afsluit voor een auto. 
Voor automobilisten die maar weinig 
rijden, is lease ook minder interes-
sant. De meeste leasebedrijven gaan 
uit van een minimum van 10.000 of 
12.000 kilometer. Je krijgt meestal 
geen vergoeding voor niet gereden 
kilometers. Heb je de maximale 
no-claimkorting opgebouwd bij de 
autoverzekering, dan is private lease 
vaak ook niet de beste keus. Zelf 
een auto kopen en daarvoor lenen is 
dan vrijwel altijd voordeliger, mits de 
auto voorlopig geen schade heeft. 
Bovendien gaan na drie jaar zonder 
eigen auto de opgebouwde schade-
vrije jaren meestal verloren.

4   WAT ALS IK MEER 
KILOMETERS RIJDT 

DAN AFGESPROKEN?
De kilometerbundels beginnen 
doorgaans bij 10.000 kilometer per 
jaar. Wie meer rijdt dan afgespro-
ken, moet aan het einde van het jaar 
bijbetalen. Meestal zijn de meerkilo-
meters duurder dan de kilometers in 
de bundel. Bij exact 11.000 gereden 
kilometers is een bundel van 11.000 
km voordeliger dan een bundel van 
10.000 km plus 1000 meerkilome-
ters. Maar bij 10.500 km per jaar kan 
een bundel van 10.000 km voordeli-
ger uitpakken. Waar het omslagpunt 
ligt is per aanbieder en per auto 
verschillend (zie consumentenbond.
nl/auto/auto-leasen). >>

Maatschappij

Kopen 
met ge-
leend 
geld

Kopen 
met 

eigen 
geld

ALD Automotive

Ford Lease -4% 6%

Nissan Bus Finance 14% 27%

Kia Autolease 17% 31%

Opel Leasing -7% 4%

Oscar Lease -4% 9%

Renault Bus Finance -3% 8%

Volvo Car Lease 4% 17%

Alphabet Private Lease -21% -12%

Arval 8% 20%

Athlon Privé Lease -7% 3%

Autoplanning 5% 18%

Broekhuis Lease -9% 1%

DirectLease -4% 7%

FCAC Budget 1% 14%

Friesland Lease 5% 16%

Ikrij 9% 22%

Lease’m 9% 22%

LeasePlan -2% 9%

LeasePlan ANWB -3% 8%

Oostendorp Autolease 7% 20%

Privatelease.com -11% -1%

Privelease.nl -3% 8%

PSA

PSA Citroën -8% 2%

PSA DS -19% -10%

PSA Peugeot -6% 5%

SternLease -3% 8%

Vallei Autolease -1% 11%

Volkswagen Leasing

Audi -16% -7%

Seat 2% 14%

Skoda 8,6% 21%

Volkswagen -7% 4%

XLEasy -12% -2%

ZONDER KEURMERK

HK Autolease 4% 17%

Justlease -4% 6%

Mijndomeinauto -5% 6%

Smilease 7% 19%

Toyota Financial Services 9% 21%

WagenPlan 4% 15%

WagenPlan/Centraal Beheer -12% -2%

PRIJSVERSCHIL TUSSEN 
LEASEN EN LENEN/KOPEN 

Peildatum: 15 oktober. De percentages geven weer 
hoeveel leasen goedkoper ( ) of duurder is dan 
kopen met geleend en kopen met eigen geld. 
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PRIVATE LEASE
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 De meeste 
leasemaatschappij-
en vergoeden niets 
voor 'niet gebruikte' 
kilometers”

MEER ZEKERHEID
Het Keurmerk Private Lease biedt 
veel bescherming, omdat je niet met 
onverwachte en onredelijke extra 
kosten kunt worden geconfronteerd. 
Alleen brandstof, parkeerkosten en 
bekeuringen zijn voor eigen rekening. 
Ook mag de leasemaatschappij tijdens 
de looptijd van het contract de maand-
termijn niet verhogen. Het keurmerk 
regelt ook de maximale kosten die de 
leasemaatschappij mag rekenen bij 
schade, het inleveren van de auto en 
het voortijdig opzeggen van het con-
tract. Ook geldt er een maximum voor 
een borgsom. Na het afsluiten van het 
contract is er 14 dagen bedenktijd en 
geschillen met de leasemaatschappij 
kun je voorleggen aan de Geschillen-
commissie Private Lease (070-3105310 
of degeschillencommissie.nl/ contact). 
Meer informatie over private lease 
en het keurmerk: zie consumen-
tenbond.nl/auto/auto-leasen en 
keurmerkprivatelease.nl

8 IK BEN AL OP LEEFTIJD. 
KAN IK DAN NOG WEL 

EEN PRIVATE LEASE
CONTRACT AFSLUITEN?
Dat kan: ongeveer de helft van de 
aanbieders hanteert geen maximum 
leeftijdsgrens. Bij de meeste andere 
geldt een grens van 75 jaar of hoger. 
Alleen Foxlease hanteert een veel 
lagere minimumgrens van 65 jaar. De 
leaseovereenkomst kan op z’n laatst 
ingaan op de genoemde eindleeftijd 
minus de looptijd van het contract. 

9 BIJ WELKE AANBIEDERS 
BEN IK VOORDELIG UIT?

Je kiest geen leasemaatschappij, maar 
een specifieke auto. Vervolgens kijk je 
bij welke maatschappij hij voordelig 
te leasen is. Let daarbij op het aantal 
kilometers per jaar en de leaseperiode. 
We hebben voor een aantal modellen, 
looptijden en kilometrages berekend 
of het voordeliger is om te kopen, 
lenen of leasen (zie de tabel op pagina 
65). Dat kan flink verschillen. Alphabet 
Lease is in onze vergelijking de voor
deligste aanbieder. De totale kosten 
per maand zijn gemiddeld 12% lager 
dan wanneer je de auto nieuw koopt 
met eigen geld en bijna 21% lager dan 
wanneer je ervoor leent. Ook PSA DS, 
Volkswagen Leasing Audi, XLEasy, 
Privatelease.com en Broekhuis Lease 
zijn in onze berekeningen gemiddeld 
voordeliger dan zelf kopen met eigen 
geld. Dit geldt ook voor WagenPlan, 
als de werkgever een overeenkomst 
heeft met Centraal Beheer.

10 IS HET SLIM OM OP 
AANBIEDINGEN IN  

TE GAAN?
Regelmatig staan in de kranten en op 
internet acties voor private lease. Let 
er altijd op dat de leasemaatschappij 
het Keurmerk Private Lease heeft. 
Meestal zijn het financieel aantrek
kelijke aanbiedingen, maar het gaat 
vaak wel om kleine stadsauto’s en het 
aanbod geldt alleen voor de aangebo
den, vaak ‘uitgeklede’, versie. Wil je 
een completer exemplaar, dan schiet 
de prijs omhoog. <<

5 EN WAT ALS IK MIN
DER KILOMETERS RIJD?

De meeste leasemaatschappijen 
vergoeden niets voor de ‘niet ge
bruikte’ kilometers. Als ze het al 
doen, dan is het bedrag per kilome
ter vaak lager dan de kilometerprijs 
in de bundel. Het Keurmerk Private 
Lease bepaalt wel dat op de eind
datum de betaalde meerkilometers 
worden verrekend met de minder
kilometers. 

6  WAT IS MIJN EIGEN  
RISICO BIJ SCHADE?

Bij een schade die de leasemaat
schappij niet kan verhalen op de 
‘tegenpartij’, is het eigen risico 
maximaal €500. Bij 2 schades 
 binnen 12 maanden is dit het 
dubbele. De meeste aanbieders 
rekenen lagere bedragen. De 
hoogte van het eigen risico is ook 
belangrijk als er bij het inleveren 
van de auto nog nietgemelde 
schades zijn. Het eigen risico geldt 
per schade.

7 WAT KOST HET ALS IK 
TIJDENS DE LOOPTIJD 

STOP MET HET LEASE 
CONTRACT?
Het keurmerk geeft regels voor de 
maximale kosten die de leasemaat
schappij mag rekenen als je het 
contract niet uitdient. Stel, Karel 
least een Opel Mokka van €25.000, 
voor 4 jaar. Het maandbedrag is 
€449. Al na 24 maanden levert hij 
de auto in. De maatschappij kijkt 
dan wat het maandbedrag zou 
zijn geweest als Karel bij aanvang 
voor 24 maanden had gekozen. 
Dat is in dit geval €548: €99 per 
maand meer. De boete bedraagt 
dan €99 x 24 maanden = €2376. 
Het keurmerk bepaalt dat bij over
lijden van de contractnemer het 
contract kosteloos kan worden 
beëindigd. Heeft de partner ook 
getekend, dan geldt dat pas als ook 
de partner overlijdt. Een deel van 
de aanbieders hanteert soepelere 
regels (zie de tabel). 
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Aanbieder
Keurmerk 

Private 
Lease

Maximum 
eind-

leeftijd

Eigen 
risico 
WA-

schade

Eigen 
risico 
casco-
schade

Waar-
borg-
som

Minimum 
aantal 
km per 

jaar

Jaarlijkse 
verrekening 
minder km

Kosteloos 
voortijdig 

beëindigen

Ongeval-
leninzit-
tenden 
verze-
kering

Schade-
verzeke-
ring voor 
inzitten-

den

Verkeers-
rechts- 

bijstands-
verzekering

ALD Automotive √ geen €0 €150 √ 10.000 O2 √ √

Alphabet Private Lease √ geen €450 €450 soms 10.000 O2

Arval √ geen €225 €225 10.000 √ O1 √

Athlon Privé Lease √ 75 €300 €300 0 E, O2 ,W √ √

Autoplanning √ 75 €300 €300 √ 10.000 O1 √

Broekhuis Lease √ geen 0 €150 soms 10.000 √ O2

DirectLease √ geen €150 €300 √ 12.000 O1

FCAC Budget √ 75 €200 €200 √ 10.000 O2

FCAC Smart √ 75 €0 €200 10.000 O2

FCAC Top √ 75 €0 €0 10.000 √, lager A, E, O2, W √ √

Friesland Lease √ geen €0 €300 √ 10.000 √, lager E, O1, W √ √

Ikrij √
75 + 

looptijd €300 €300 √ 10.000 O2 √

Lease’m √ 79 €0 €350 √ 10.000 O2 √ √

LeasePlan √ geen €0 €300 10.000 A, E, O1, W √

LeasePlan ANWB √ geen €0 €300 10.000 A, E, O1, W √ √

Oostendorp Autolease √
85 (kleine 

auto: 
geen)

€300 €300 √ 10.000 O2 √

Privatelease.com √ geen €250 €250 10.000 √, lager     O2 ** √

Privelease.nl √ geen €0 €225 √ 12.000 √, vanaf 
12.000 O2

PSA √ 78 €0 €450 soms 5.000 O1

SternLease √ geen €300 €300 √ 10.000 O2 √ √

Vallei Autolease √ 78 €0 * 10.000 O2 √

Volkswagen Leasing √ 78 €0 €500 5.000 √, lager O2 √

XLEasy √ geen €0 €500 0 √, lager O2

ZONDER KEURMERK

Foxlease 65 €250 €350 √ 10.000 O2 √ √

HK Autolease kandidaat geen €0 €275 √ 10.000 A, O1, W √

Justlease kandidaat 80 €0 €300 √ 12.000 O2 √

Mijndomeinauto geen €300 €300 12.000 √, vanaf 
12.000 O2 √

Smilease
eigen 

klanten: 
geen

€100 €100 √ 5.000 √

Toyota Financial Services kandidaat 81 €0 €300 7.500 A, E, O1, W √

WagenPlan kandidaat 75 €300 €300 10.000 √, vanaf 
10.000 E, O1, W √ √

WagenPlan/Centraal Beheer kandidaat 75 €300 €300 10.000 √, vanaf 
10.000 E, O1, W √ √

Voorwaarden private lease

Peildatum: 15 oktober * Eigen risico cascoschade Vallei Autolease: hoogte afhankelijk van waarde auto.
Jaarlijkse verrekening minder km: √, lager betekent dat de vergoeding voor minderkilometers lager is dan de extra kosten voor meerkilometers.
Kosteloos voortijdig beëindigen: A = arbeidsongeschiktheid, E = echtscheiding, O1 = overlijden van één van de contractnemers, O2 = overlijden tweede contract-
nemer, W = werkloosheid. ** Privatelease.com: bij A, E, O1 en W maximaal €500 aan kosten.
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