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PRIVATE LEASE ONDERWEG

Veel mensen denken bij private 
lease aan een auto van de zaak. 
Maar wist je dat je ook privé 
een auto kunt leasen? En dat is 
goed nieuws voor jou, want deze 
nieuwe manier van autorijden 
kan (financieel) erg aantrekkelijk 
zijn. Hoog tijd om de wereld van 
private lease te ontdekken.

Zorgeloos autorijden 
met private lease

Kopen, doorrijden of leasen?
Dat is al snel de vraag als je graag in een 
nieuwe auto wilt rijden. Maar wat de beste 
keuze voor jou en je portemonnee is, hangt af 
van je situatie. Productmanager Ayse Celik: 
‘Daarom staat er op anwb.nl/privatelease een 
Kopen of Leasen Tool. Die tool berekent wat 
een auto je per maand kost, zoals ook de 
marktprijzen voor private lease zijn samenge-
steld. Op die manier kun je zelf berekenen of 
(nieuw) kopen, doorrijden of leasen voordeli-
ger is in jouw situatie. Appels met appels ver-
gelijken zeg maar.’

Rekenvoorbeeld
Stel: je wilt de smart forfour voor vier jaar lea-
sen. Je gaat uit van 10.000 kilometer per jaar 
en hebt acht of meer schadevrije jaren. Of dit 
financieel voordeliger is, hangt af van jouw 
situatie:

1 • Ga je je huidige auto vergelijken met pri-
vate lease, of dat tweedehandsje op Markt-
plaats? Met de rekentool check je eenvoudig 
je maandelijkse kosten van je huidige auto of 
occasion voor een eerlijke vergelijking. De 
Smart kost je dan zo'n €225,- per maand.  
2 • Nieuwe auto kopen bij de dealer? Zoek dit 
model op in de rekentool, zodat deze te her-
leiden is naar een maandbedrag. In de check 
hanteren we de gebruikelijke leasetermijnen, 
zodat je het goed kunt vergelijken met lea-
sen. Voor een gloednieuwe Smart ben je 
€255,- per maand kwijt. 
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Iets voor jou?

Nomie Gijsman in haar Fiat 500: 

'Dankzij ANWB  Private Lease kan ik mijn 
droomauto rijden.'

3 • Tot slot kun je bij verschillende
aanbieders van private lease de prijzen
vergelijken en jouw lease samenstellen. Met 
private lease betaal je €198,- per maand voor 
een Smart.

Kijk op anwb.nl/privatelease voor 
meer informatie.

Wat is private lease?
In een notendop: onbezorgd in een gloednieuwe 
auto rijden tegen een vast bedrag per maand. De 
huurperiode bepaal je zelf – meestal tussen de 12 
en 60 maanden – en de kosten zijn inclusief:
• Reparatie en onderhoud
• Allriskverzekering 
• Motorrijtuigbelasting (wegenbelasting) 
•  Bandenvervanging, schadeherstel  

en glasreparatie 
• Afleveringskosten en verwijderingsbijdrage 
• Afschrijvingskosten 
• Pechhulp
Kortom, alleen de benzine betaal je zelf. Geen fis-
cale bijtelling? Nee. En als het contract is afgelo-
pen lever je gewoon de auto in en kun je weer een 
splinternieuwe bolide leasen.

‘Heldere voorwaarden 
en goede prijs’
Voor veel mensen biedt de tool een 
handige uitkomst in de onoverzichte-
lijke rekenjungle. Zoals voor Casper 
Neeteson. Hij koos na een vergelij-
kend warenonderzoek voor een 
Toyota Aygo bij ANWB Private Lease. 
‘Ik wilde goedkoop kunnen rijden, 
vond dit een leuk model en wilde niet 
mijn spaargeld aanspreken. De prijs 
was heel interessant. Bovendien 
hanteert de ANWB heldere voor-
waarden.’ Ook Nomie Gijsman was 
na de prijscheck om. ‘De Fiat 500 is 
mijn droomauto, maar daar had ik 
helemaal geen geld voor. Dankzij 
ANWB Private Lease kan ik er wel in 
rijden. En dat de Wegenwacht 
Service erbij zit, is een mooie extra.’

Voordelen ANWB Private Lease
‘Private lease zien wij als een interessante optie om te voor-
zien in de mobiliteit van onze leden’, vertelt productmanager 
Ayse Celik. ‘Daarom zijn we samen met LeasePlan ANWB 
Private Lease gestart. Zo geven wij onze leden de kans om 
in een gloednieuwe auto te rijden, inclusief de vertrouwde 
service van de Wegenwacht.’ Maar er zijn meer voordelen:

•  Heldere voorwaarden, geen onverwachte kosten
• Korting bij schadevrije jaren
•  Opzegbaar bij persoonlijke omstandigheden: direct en 

zonder extra kosten
• Geen maximum leeftijd
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