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DS LEASE 
helpt u met het maken van de 

JUISTE KEUZE

Uw bedrijf is uw leven, het groeit met u mee. En met die groei staan er steeds 
meer auto’s voor de deur. Of misschien tijdelijk wat minder als de markt 

even niet meezit. Wat er ook gebeurt: bij DS bieden we u altijd de perfecte 
leasevorm. Een die bij uw bedrijf past én met u meegroeit.

Als ondernemer of beheerder van een wagenpark gaat u voor uitstraling, 
comfort en betrouwbaarheid. Op al deze punten scoort DS hoog als zakenauto. 

Maar ook onze interessante leasevormen passen in dat plaatje.

DE VOORDELEN VAN DS LEASE VOOR U OP EEN RIJ:
•  Altijd een leasevorm die bij u en uw bedrijf past.
•  Altijd een scherp leasetarief.
•  U regelt alles met uw eigen dealer.
• 24-uurs pechhulp met DS Lease Assistance.
• Uit te breiden met de DS Lease Travelcard, dé brandstofkaart voor elke  
 ondernemer.

DS
LEASE
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DS LEASE DENKT OOK 
OP ZAKELIJK GEBIED 

MET U MEE

Een auto leasen is een slimme keuze. Zo blijft uw financiële bewegingsvrijheid intact, 
zijn de kosten overzichtelijk en bent u veel minder tijd kwijt aan het beheer van uw 
wagenpark. Uw geld blijft in uw bedrijf en ook al is een DS nog zo scherp geprijsd, 

bij koop bent u altijd een aardig bedrag kwijt.

Als u least, betaalt u per maand een vaste vergoeding voor 
uw leaseauto(’s). Zo blijven de betalingen overzichtelijk. En 
omdat u weet wat u per maand betaalt, kunt u uw autokosten 
exact budgetteren.

GEEN ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP
Bij Operational Lease geeft u alle administratieve rompslomp 
uit handen. Geen tijd meer investeren in het beheer van uw 
wagenpark. DS Lease neemt alle verantwoordelijkheden 
van u over. Daar hebben we de (deskundige) mensen en de 
middelen voor. Leasing verhoogt dus de efficiency van uw 
eigen organisatie.

ALTIJD EEN JONG WAGENPARK
Het is aantrekkelijker om een jonge auto voor de deur 
te hebben staan. Al was het maar uit het oogpunt van 
representativiteit. Bij lease heeft u altijd een jong wagenpark. 
Bovendien bent u verzekerd van tijdig onderhoud. Een 
leaseauto is dus altijd in perfecte conditie!

GOEDE SERVICE VIA DS LEASE
Als u een DS wilt leasen, dan bent u bij DS Lease, onze eigen 
leasemaatschappij, aan het juiste adres. We kennen onze auto’s 
vanbinnen en vanbuiten, zowel technisch als economisch. 
Daarom kunnen wij bij DS Lease u net wat gunstigere 
voorwaarden bieden. Bovendien zijn we een leasemaatschappij 
die bekendstaat om haar comfort en service.

U REGELT ALLES IN DE SHOWROOM
Het voordeel van DS Lease zit niet alleen in de prijs. Uw 
dealer is namelijk meteen uw vaste contactpersoon voor 
de leaseovereenkomst. Met uw verkoper bespreekt u 
alle leasemogelijkheden en hij adviseert u over de meest 
interessante constructie voor u en uw bedrijf. Daarnaast 
regelt hij ook de overeenkomst tot in de kleinste details en 
uw auto blijft in onderhoud bij uw dealer. U kunt dus altijd 
rekenen op de meest betrouwbare DS-service. En heeft uw 
DS schade opgelopen? Uw dealer herstelt direct uw auto en 
regelt de complete afhandeling. Maar u kunt ook altijd een 
beroep doen op het landelijke DS-netwerk. U least dus niet 
alleen tegen het scherpste tarief, maar we staan ook 24/7 
tot uw beschikking.

Een auto
leasen is een slimme

keuze
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1. FINANCIAL LEASE,
EEN UITSTEKENDE DEAL VOOR ONDERNEMERS
Twijfelt u tussen kopen of leasen? Kies dan voor Financial 
Lease! Deze vorm is vooral voor starters of ondernemers in 
het MKB-segment vaak interessanter dan aanschaffen. De 
auto blijft op uw balans staan en met Financial Lease op 
bedrijfsauto’s en auto’s met het label ‘zeer zuinig’ profiteert 
u nog steeds van uw financieringsaftrek. Dit betekent dat u 
géén belasting hoeft te betalen over (een gedeelte van) het 
aanschafbedrag. Hoe groot uw voordeel is, hangt af van uw 
jaartotaal aan investeringen. Met Financial Lease kunt u de 
investering buiten uw normale bedrijfsfinanciering houden. 
U wordt direct economisch eigenaar en u kunt uw nieuwe 
DS op uw bedrijfsbalans plaatsen. De maandlasten worden 
op uw bedrijfssituatie toegespitst: u kiest zelf de looptijd die 
het beste bij de gebruiksperiode en de afschrijving van de 
auto past.

2. FINANCIAL LEASE MET EEN SLOTTERMIJN
Financial Lease met een slottermijn houdt uw maandlasten 
laag. U hoeft dan niet het volledige kredietbedrag af te 
lossen. Dit levert een stuk lagere maandlasten op dan de 
standaard financieringsmogelijkheden. Over de slottermijn 
betaalt u tijdens de looptijd van het contract namelijk alleen 
rente, geen aflossing. Door de slottermijn lager vast te 
stellen dan de inruilwaarde ontstaat er aan het eind van het 
contract financiële ruimte. Die kunt u dan gebruiken bij de 
aanschaf van een volgende DS, met Financial Lease. Blijft u 
liever in uw huidige DS rijden? Ook dat is mogelijk; u kunt 
de slottermijn voldoen of herfinancieren.

Nee NeeJa

Nee

WILT U DE AUTO OP DE BALANS?

Wilt u het beheer gedeeltelijk of geheel
in eigen hand houden?

Ja

Short LeaseFinancial Lease
Netto 

Operational Lease
Full Service

Operational Lease
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WELKE LEASEVORM 
PAST BIJ U?

Geen twee zakelijke rijders zijn gelijk. Daarom kunt u bij DS Lease kiezen uit verschillende
leaseproducten. Bovendien mag u ze helemaal aanpassen aan uw persoonlijke situatie.

GRAAG HELPEN WIJ U EEN KEUZE TE MAKEN UIT EEN VAN ONZE AANTREKKELIJKE LEASEVORMEN
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ONAFHANKELIJK
3. NETTO OPERATIONAL LEASE
Bij Netto Operational Lease kiest u ervoor de meeste 
praktische zaken voor uw eigen rekening te nemen. Denk 
aan het regelen van het onderhoud, eventuele reparaties 
en verzekeringen. Alle optionele diensten vallen dus buiten 
de overeenkomst. De voordelen blijven: u heeft van tevoren 
zekerheid over de vaste maandelijkse vergoeding. Zo weet u 
altijd waar u aan toe bent.

4. FULL SERVICE OPERATIONAL LEASE
Dit is de meest uitgebreide leasevorm en met name 
interessant voor de wat grotere bedrijven. Hiermee laat u 
zowel de financiële als de praktische afhandeling van uw 
wagenpark aan ons over. De verhouding eigen-vreemd 
vermogen wordt niet verstoord, omdat de auto(’s) niet op 
uw balans komt/komen. Voor een vast bedrag per maand 
nemen wij u alle zorg uit handen. Uw dealer maakt voor 
u niet alleen het leasecontract met daarin onderhoud en 
reparatie in orde, maar zorgt ook voor uw verzekering, 

wegenbelasting, Assistance en vervangend vervoer. Hierbij 
bepaalt u zelf wat er in het leasecontract wordt opgenomen. 
Optioneel kunt u hier nog winterbanden of vervangend 
vervoer aan toevoegen.

5. SHORT LEASE
Heeft u tijdelijk extra auto’s nodig? Bijvoorbeeld voor nieuwe 
medewerkers die nog in hun proefperiode zitten, of vanwege 
seizoensinvloeden in uw bedrijfsvoering? Dan is Short Lease 
de oplossing. U kunt Short Lease-overeenkomsten voor 
maximaal twaalf maanden afsluiten. Qua voorwaarden en 
prijs komt Short Lease overeen met Full Service Operational 
Lease. Het enige verschil is dat de maandelijkse vergoeding 
iets hoger ligt: de afschrijving van uw auto is in het eerste jaar 
immers het hoogst. Wel kunt u de Short Lease-overeenkomst 
na die twaalf maanden omzetten in een leasecontract voor 
langere tijd. Wij zorgen dan uiteraard voor een financieel 
gunstige regeling!
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DS Lease is een handelsnaam van PSA Financial Services Nederland B.V. Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden 
ontleend. Wijzigingen voorbehouden. De in deze brochure genoemde producten worden aangeboden aan zakelijke klanten. Particuliere 
consumenten verwijzen wij naar de brochure van DS Private Lease, ook verkrijgbaar bij uw dealer of via www.dsautomobiles.nl/privatelease.

DE
TAI
LSMEER INFORMATIE?

Uw dealer adviseert u graag
over de leasemogelijkheden die het beste

bij u passen, en maakt een
offerte op maat.

1110



Hoofdweg 256, 3067 GJ Rotterdam
Telefoon: +31 (0)88 20 12 600

dslease@psa-finance.com

DS LEASE


