De autoleasemaatschappij met een eerlijk geluid.

Over Claxion
Toonaangevend in autolease

Claxion is een eigentijds leasebedrijf voor de particuliere en
zakelijke markt in M
 idden- Nederland met een geheel eigen
geluid. Door het hoge serviceniveau, onze transparante en
persoonlijke manier van zakendoen en eerlijk, onafhankelijk
advies zijn wij in staat u altijd te voorzien van de best passende
(financiële) oplossing voor uw mobiliteitsvraagstuk.

Passende mobiliteit
en eerlijk advies
Claxion zorgt voor passende mobiliteit door op maat gesneden
contracten die naadloos aansluiten bij uw mobiliteitsbehoefte. Geen onoverzichtelijke standaardcontracten die eigenlijk
niet passen bij de wens van de ondernemer, maar écht oplossingsgericht maatwerk. Neem ook contact met ons op voor
onafhankelijk, p
 assend lease- advies. Wij helpen u graag.
Claxion: de autoleasemaatschappij met een eerlijk geluid.

Over Jurjen & Bert
Jurjen is ondernemer in hart en nieren. Na het succesvol
opzetten van een technisch uitzendbureau is het tijd voor een
andere uitdaging. Jarenlang heeft hij voor elke opdrachtgever
de kandidaat gezocht die het beste bij de functie past. Heeft
ervaren wat de waarde is van persoonlijk contact, weet als
geen ander wat er speelt binnen MKB- bedrijven en hoe deze
bedrijven perfect te bedienen.
Bert is een ervaren autotechnicus en al jaren de drijvende
kracht achter Bosch Car Service de Vallei. Met zijn ervaring en
kennis van alles wat rijdt bent u verzekerd van goed technisch
advies en gedegen onderhoud. Bert doet er elke dag alles aan
om u zorgeloos te kunnen laten rijden.

Alles over Autolease
in 2017
Sinds 1 januari 2017 geldt een nieuw standaard bijtellingspercentage van 22%,
voorheen was dit 25%. Het tarief van 25% blijft gelden voor alle auto’s met een
datum eerste tenaamstelling in 2016 of eerder.
Daarnaast profiteren alleen nieuwe auto’s met een CO2-uitstoot van 0
gram/km van bijtellingskorting. De bijtelling is in dat geval 4% van de
cataloguswaarde. Vanaf 2019 geldt dat percentage, behalve voor water
stofauto’s, alleen wanneer de catalogusprijs niet meer is dan €50.000.
Auto-eigenaren die in 2016 of eerder al gebruik hebben gemaakt van een
verlaagd bijtellingspercentage maken gebruik van een overgangsregeling,
waarmee de huidige 60-maandsperiode van de bijtellingskorting uitgediend
mag worden.

Vragen over autolease in uw situatie?
Meer weten over BPM, Motorrijtuigenbelasting of de actuele bijtellingsregels?
Of heeft u vragen over de regels die gelden voor uw leaseauto? Neem dan contact
met ons op via 0318- 252 040 of info@claxion.nl
Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

De belangrijkste
wijzigingen in 2017
Standaard bijtellingspercentage naar 22%
Alleen bijtellingskorting voor 		
auto’s zonder CO2- uitstoot
BPM en MRB omlaag

Waarom
leasen?

Lease vs kopen
Wanneer u overweegt een auto te leasen, is het van belang allereerst een inschatting te m
 aken
van de periode dat u de auto wilt gebruiken. Als u graag regelmatig een nieuwe auto wilt
rijden, kan het interessant zijn om een auto te leasen die u na afloop van het leasecontract
weer kunt inleveren en kunt kiezen voor een gloednieuw model.

Voor veel bedrijven is het uitblijven van een grote
investering de belangrijkste reden om een bedrijfsauto
te leasen. Wanneer u besluit een auto te leasen, betaalt
u namelijk een vast bedrag per maand en houdt u geld
over voor andere bedrijfsuitgaven. U hoeft uw leaseauto
niet te activeren op uw bedrijfsbalans, waardoor uw liquide
middelen beschikbaar blijven voor investeringen. Een ander
bijkomend voordeel is dat u als auto-eigenaar wel kunt profiteren
van rente- en afschrijvingskosten die fiscaal aftrekbaar zijn en kunt
u BTW terugvorderen met de aangifte omzetbelasting.

Leasen iets voor u?
Is het leasen van een bedrijfsauto iets voor u? Neem dan
direct contact op met Claxion en bepaal welke leasevorm bij
uw bedrijf past. Wij informeren u graag over de voorwaarden en mogelijkheden. Kies uit ons uitgebreide aanbod
de bedrijfsauto die u nodig heeft. Uw leaseauto wordt
goed onderhouden en snel geleverd voor
een aantrekkelijk, vast bedrag per maand.

Geen onvoorziene kosten
Wanneer u een auto leaset, blijft de leasemaatschappij eigenaar van de auto.
Dit betekent dat Claxion verantwoordelijk is voor reparaties, het onderhoud en
verzekering. U krijgt dus niet te maken met onvoorziene, bijkomende kosten of
andere risico’s.
Wanneer u besluit een bedrijfsauto te leasen, kunt u kiezen voor een gebruikte, maar ook voor een nieuwe auto. Bij een aantal leasevormen is de leasemaatschappij verantwoordelijk voor de verzekeringen, wegenbelasting en
eventuele onderhoudskosten. In dat geval kunt u dus zorgeloos genieten van
een comfortabele bedrijfsauto
zonder onvoorziene kosten.

Operational lease
Operational lease is de meest voorkomende vorm van zakelijk
leasen. Voor een vast bedrag per maand bent u altijd en overal
verzekerd van mobiliteit en service. Claxion blijft eigenaar van
de auto, terwijl u voordelig en zorgeloos profiteert van een
comfortabele auto. Met operational lease heeft u geen hoge
aanschaf- investering, geen risico op de restwaarde, blijft u
gewoon no claim korting opbouwen en beschikt u altijd over
een representatieve auto.

Autolease
Alle mogelijkheden in één overzicht
Full operational
lease

Netto operational
lease

Financial lease

Minimale looptijd (in maanden)

24

24

24

Maximale looptijd (in maanden)

60

60

60

Juridisch eigenaar

Financial lease
Financial lease is een financieringsvorm waarbij u als
ondernemer in maandelijkse termijnen het aankoopbedrag
van de leaseauto aan Claxion terugbetaalt. Wanneer alle
termijnen zijn voldaan, bent u eigenaar van de auto. Als
economisch eigenaar bent u verantwoordelijk voor eventuele
economische risico’s, zoals waardevermindering of veroudering van de auto. Ook de kosten voor onderhoud en reparatie
zijn voor uw rekening.

Economisch eigenaar

Wegenbelasting
Verzekering
Onderhoud

Occasion lease
Heeft u voor een korte periode een auto nodig of bent u op
zoek naar een betrouwbare auto voor een scherpe prijs?
Maak dan gebruik van de occasion lease van Claxion.
Ons aanbod bestaat uit goed onderhouden, tweedehands
auto’s die niet ouder zijn dan twee jaar en relatief weinig
kilometers hebben gereden.

Aanschaf
Afschrijving
Banden

In bovenstaand overzicht staat alle vormen van leasen, huren en kopen op een rijtje. Zo ziet u in één oogopslag of u zelf
verantwoordelijk bent voor zaken als afschrijving, onderhoud en verzekering, of de leasemaatschappij.

Private lease

Occassion lease

Shortlease

Private lease

Huren

Kopen

Wilt u als particulier voor een vast, laag maandbedrag een
gloednieuwe auto rijden? Een private leasecontract afsluiten
kan al vanaf twaalf maanden en doordat u tussentijds uw
contract kunt aanpassen, bent u zeer flexibel. Het belangrijkste voordeel: u hoeft niet in één keer een groot bedrag neer te
leggen voor de aanschaf van een nieuwe auto.

Shortlease
24

1

24

-

60

24

60

-

Soms heeft u tijdelijk een auto nodig, bijvoorbeeld voor een
kortlopend project of in verband met seizoensgebonden werk.
In die gevallen heeft u waarschijnlijk geen behoefte aan een
langlopend leasecontract, waarbij u de auto maar de helft van
de tijd gebruikt. Bij Claxion kunt u gebruikmaken van shortlease, waarbij u een auto leaset voor de periode dat u deze
daadwerkelijk nodig heeft.

Wagenparkbeheer
Niet alleen als u een auto wilt leasen kunt u bij Claxion
terecht. Ook als u al beschikt over een wagenpark zijn wij de
juiste partij om u veel werk uit handen te nemen.
Wanneer u besluit het wagenparkbeheer aan ons uit te
besteden, worden wij het aanspreekpunt van uw wagenpark.
Dat houdt in dat Claxion de uitwisseling van auto’s verzorgt.
Daarnaast houden we u op de hoogte van zowel juridische als
fiscale ontwikkelingen, zodat u daar direct op in kunt spelen.
Claxion

Berijder

Claxion
Toonaangevend in autolease
Claxion is een eigentijds leasebedrijf voor de particuliere en zakelijke markt in MiddenNederland met een geheel eigen geluid. Bij Claxion bent u verzekerd van echte service.
We plannen reparaties en onderhoud zoveel mogelijk op één moment, indien gewenst in
de avond of het weekend en altijd op één adres. Gratis haal- en brengservice bij onderhoud en reparatie en gratis wassen van uw leaseauto: standaardservice bij Claxion.
Claxion is merk- onafhankelijk en bij ons vindt u alles onder één dak: ons Bosch
Car Service garagebedrijf onderhoudt en levert al jaren nieuwe auto’s van alle
merken. Met een klein, hecht en loyaal team kennen we onze klant en de
Valleiregio als geen ander. Door deze persoonlijke benadering, service en
onafhankelijkheid zijn we toonaangevend in autolease.

Vier zekerheden van
leasen bij Claxion
Echte service
Merk- onafhankelijk
Persoonlijke benadering
Alles onder één dak

Stationsweg 8
6745 XM De Klomp

0318 - 252 040
info@claxion.nl

www.claxion.nl

