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Bent u zich aan het oriënteren in de wereld van 
zakelijk leasen? Dan heeft u er goed aan gedaan om 
deze whitepaper te downloaden. 

In dit document geven we antwoord op de ‘wie, wat, 
waar, waarom en hoe-vragen’ rondom zakelijk leasen. 

Daarnaast geven we u tips over het kiezen van de 
juiste leasevorm en leaseauto. 

Na het lezen van deze whitepaper heeft u alle kennis 
in huis om een weloverwogen keuze te maken. 

Lees snel verder!



Hoe werkt zakelijk leasen?
Zakelijk leasen is een leasevorm voor ondernemers waarbij 
de auto in beheer blijft van de leasemaatschappij. Via een 
leasecontract neemt u de auto in gebruik voor een bepaalde 
periode. Benieuwd welke stappen u moet doorlopen om een 
auto zakelijk te leasen? Lees het hieronder!

Stap 1. Kies de juiste leasevorm
Pure Lease biedt diverse leasevormen, om zo goed mogelijk 
aan te sluiten bij uw specifi eke wensen. Het is belangrijk om 
goed na te denken welke leasevorm u het meeste voordeel 
oplevert. Verderop in de whitepaper leggen we uit hoe u de 
beste leasevorm kiest voor uw situatie.

Stap 2. Kies een leaseauto
Nog een belangrijke keuze: de leaseauto. Bent u op zoek 
naar een sportieve wagen, een ruime gezinsauto, of eerder 
een compacte stadsauto? Pure Lease biedt keuze uit een 
ruim aanbod modellen. Bij Pure Lease kunt u online zelf uw 
leaseauto samenstellen. Kies het merk, model en vergelijk 
eenvoudig de prijzen van diverse uitvoeringen.



Stap 3. Bepaal het maandtarief
Het maandtarief is afhankelijk van een aantal factoren. Zo zal 
het u niet verbazen dat het maandtarief van een BMW hoger 
is dan van een compacte stadsauto. Maar naast de keuze 
voor een leaseauto, is het maandtarief afhankelijk van nog 
drie andere factoren:

De looptijd: de duur van het contract is een belangrijke 
factor voor het berekenen van het maandtarief. Kiest u voor 
een looptijd van 5 jaar? Dan is het maandtarief lager dan bij 
een looptijd van 1 jaar.

Het aantal kilometers: bij het afsluiten van het leasecon-
tract legt u vast hoeveel kilometers u maximaal per jaar gaat 
rijden. Hoe meer kilometers u verwacht te maken, hoe hoger 
het leasetarief. Let op: maak niet de fout om het maximale 
aantal kilometers te laag in te schatten. Wanneer u dat
aantal kilometers overschrijdt, kunt u rekenen op extra 
kosten.

De gewenste componenten: wilt u brandstofkosten, winter- 
of all-season banden of vervangend vervoer bij pech 
meenemen in het leasecontract? Dan heeft dat uiteraard 
invloed op de hoogte van het maandtarief.



Voor wie is zakelijk leasen geschikt?
Twijfelt u of zakelijk leasen de beste optie is voor uw 
onderneming? Laat ons uw twijfels wegnemen. Zakelijk 
leasen is niet alleen interessant voor grote bedrijven met 
wagenparken, maar ook voor zzp’ers en mkb’ers. Het 
grote aanbod aan leasevormen zorgt ervoor dat er altijd 
een leasevorm is die aansluit bij uw wensen en situatie. 

Bent u bijvoorbeeld op zoek naar een contract voor een 
kortere periode? Dan is Shortlease een aantrekkelijke op-
tie. Bent u een startende ondernemer en heeft u behoefte 
aan een fl exibele oplossing? Kies dan voor Starters Lease en 
lease een nieuwe of jong gebruikte auto. Een voordelige 
oplossing waarbij rekening gehouden wordt met uw situatie.

Wilt u compleet ontzorgd worden? Dan is Full Operational 
Lease de beste keuze. U betaalt vooraf een vastgesteld 
leasetarief. Hierin zijn alle autokosten opgenomen, zoals 
onderhoud, afschrijving en rente. Dat is wel zo makkelijk!



Is zakelijk leasen écht voordeliger? 
Jazeker! Volgens ANWB is in 80% van de gevallen 
zakelijk leasen voordeliger dan kopen, ook wanneer
u jaarlijks weinig kilometers maakt. Hoe komt dat?

• Voor de kilometers die u met uw eigen auto rijdt, 
kunt u slechts negentien cent per kilometer 
declareren. Dit dekt niet alle kosten.

• Bij intensief gebruik van uw privé-auto, krijgt u 
hoogstwaarschijnlijk te maken met hoge 
onderhoudskosten. Bij zakelijke lease zijn deze 
kosten al inbegrepen in het maandtarief. U betaalt 
alleen de bijtelling voor privé gebruik. 

• Wanneer u een auto koopt, ligt het restwaarde-
risico van de auto bij uzelf. Kiest u voor zakelijk 
leasen, dan zijn deze risico’s voor Pure Lease.



Nog meer voordelen

Zonder grote investering in een nieuwe auto rijden
Zakelijk leasen geeft u de mogelijkheid om altijd in een 
nieuwe auto te rijden voor een vast maandtarief. Het grote 
voordeel is dat u de aanschaf, wat een fl inke kostenpost is, 
niet in één keer betaalt. U hoeft dus niet in één keer veel 
geld te investeren voor de aanschaf van de auto. Loopt het 
contract af? Dan kiest u gewoon weer een nieuwe auto uit.

Een vast en budgetteerbaar maandtarief
De fl exibiliteit van zakelijk leasen spreekt veel zakelijke 
rijders aan. U bepaalt de hoogte van het maandtarief op 
basis van de leaseauto, de looptijd, het aantal kilometers en 
eventuele andere wensen. Dit maandtarief blijft gedurende 
het hele contract hetzelfde, dus u weet precies hoeveel u 
per maand moet betalen.



Alle autokosten inbegrepen
Geen omkijken meer naar verzekering, wegenbelasting en 
onderhoudskosten? Bij een zakelijk leasecontract zijn alle 
autokosten inbegrepen in het maandtarief. Denk aan:

- Winterbanden
- Pechhulp in Nederland
- Verzekering
- Wegenbelasting
- Onderhoud
- Reparatie

Nog maar één factuurstroom
Een ander groot voordeel van zakelijk leasen: u heeft 
voortaan maandelijks nog maar één factuurstroom, 
doordat alle autokosten zijn inbegrepen in het maandtarief. 
Zo komt u nooit voor onverwachte kosten te staan. 



Wanneer kan ik een auto leasen en wat moet ik regelen?
U komt in aanmerking voor zakelijk leasen wanneer u staat 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

Wel vragen wij u om een aantal gegevens te tonen om 
zodoende een krediet controle te doen aan de hand van 
o.a. de meest recente jaarcijfers of uw IB aangifte. 



Hoe kies ik de juiste leasevorm?
Welke leasevorm voor u het meest geschikt is, is afhankelijk 
van een aantal factoren. Hoeveel kilometers wilt u 
bijvoorbeeld per jaar zakelijk rijden? En hoelang mag de 
doorlooptijd van het leasecontract zijn? Al deze factoren 
bepalen uw ideale leasevorm. Lees de kenmerken van de 
vier belangrijkste leasevormen en ontdek welke het beste 
bij u past.

• Full operational lease
• Shortlease
• Bedrijfswagen lease
• Starters lease

Full operational lease
Behoefte aan volledige ontzorging? Kies dan voor Full 
operational lease. Hiermee dekt u alle autokosten in één 
vooraf vastgesteld maandtarief. Van verzekeringen en 
wegenbelasting, tot aan reparatie en onderhoud.

Kenmerken:
• All-inclusive leasevorm
• Alle autokosten gebundeld in één leasetarief
• Ook voor jong gebruikte auto’s



Shortlease
Heeft u tijdelijk een leaseauto nodig? Dan is Shortlease de 
beste leasevorm. U kunt al een Shortlease-contract afsluiten 
vanaf 3 maanden! Zo zit u niet aan een langdurig lease-
contract vast, en betaalt u alleen wanneer u de auto écht 
nodig heeft.

Kenmerken:
• Flexibel leasecontract
• Korte looptijd: 3 tot 12 maanden
• Contract per maand opzegbaar

Bedrijfswagen lease
Bedrijfswagen(s) nodig voor uw onderneming? Met 
bedrijfswagen lease rijdt u voor een vast bedrag per maand 
in een gloednieuwe bedrijfswagen. Bij Pure Lease is het
mogelijk om bedrijfswagens zowel netto als full operational 
te leasen. Ook nemen wij de service van de bedrijfswagens 
voor u uit handen!

Kenmerken:
• Tegen een scherp tarief in nieuwe bedrijfswagens rijden
• Ook jong gebruikte bedrijfswagens inzetbaar
• Alle typen en modellen beschikbaar



Starters lease
Ook voor startende en/of zelfstandige ondernemers bestaat 
een interessante leasevorm: Starters lease. Hiermee leaset u 
nieuwe of jong gebruikte auto’s tegen soepele voorwaarden.

Kenmerken:
• Zakelijk leasen voor zzp’ers en starters
• Nieuw of jong gebruikte auto’s leasen
• Soepele acceptatie 



3 laatste tips! 

Houd rekening met de bijtelling bij privègebruik
Bent u van plan om de leaseauto ook voor privé ritten te 
gebruiken? Wanneer u per jaar meer dan 500 kilometer privé 
rijdt, krijgt u bij zakelijk leasen te maken met bijtelling. Anno 
2022 geldt een bijtellingspercentage van 22%. Rijdt u in een 
elektrische auto? Dan betaalt u 16% over de eerste €35.000. 
Over het resterende bedrag betaalt u 22%.

Lange levertijd? Vraag een voorloopauto aan
Occasions zijn vaak snel beschikbaar, maar nieuwe auto’s 
hebben meestal een langere levertijd. Is de leaseauto die u 
zoekt nog niet leverbaar? Dan kunt u in de tussentijd 
gebruik maken van een voorloopauto. 

Dit is voordeliger dan een huurauto. Zo kunt u zonder 
problemen toch naar zakelijke afspraken rijden. Houd er 
rekening mee dat u ook voor de voorloopauto bijtelling 
moet betalen voor privégebruik.

Zet eerst al uw wensen op een rij
Dit is niet alleen fi jn voor de ons, maar ook voor uzelf. 
Bedenk vooraf goed waar u precies naar op zoek bent, zodat 
u samen met de leasemaatschappij een leasevorm en -auto 
kunt kiezen die hier het beste op aansluit. Denk bijvoorbeeld 
aan:

• Budget 
• Looptijd

• Aantal kilometers
• Merk

• Brandstof of elektrisch



Stel uw eigen zakelijke leaseauto samen
Interesse in zakelijk leasen? Stel eenvoudig uw droomauto 
samen met onze lease calculator. Kies uw favoriete model, 
uitvoering en vergelijk de prijzen. Bereken direct online het 
maandtarief, zodat u precies weet wat u maandelijks voor 

de leaseauto gaat betalen. 

Behoefte aan advies? 
Onze lease adviseurs staan voor u klaar! 

Mark Slotemaker: mark@purelease.nl
Nick van der Oord: nick@purelease.nl

Sander van Rijnsoever: sander@purelease.nl

Bereken uw maandtarief


