
Samen het verschil maken. Dat is de winst van DAK.

De 7 voordelen van Private Lease

Een veel voorkomende misvatting is dat Private 
Lease duurder is dan het kopen van een auto. 
Tegenwoordig kun je met eenvoudige tools 
gemakkelijk de maandelijkse kosten vergelijken 
tussen een nieuwe auto, een tweedehandsauto 
en privé leasen. De ANWB-autokosten-module 
laat zien dat een auto privé leasen via DAK 
Mobiliteit de voordeligste optie is! Zo rijd je een 
nieuwe auto, tegen de laagste maandelijkse 
kosten zonder financieel risico. 



De 7 voordelen van Private Lease

1. Goedkoper dan kopen
Met Private Lease ben je vaak goedkoper uit dan wanneer je een auto koopt. Leasemaatschappijen krijgen namelijk hoge 
kortingen op aanschaf, onderdelen en onderhoud. Zij krijgen deze kortingen omdat ze op grote schaal inkopen. 

2. Lage verzekering en geen onverwachte kosten
Omdat leasemaatschappijen de fabrieksgarantie beter op waarde kunnen schatten en het allrisk deel zelf verzekeren valt de 
autoverzekering lager uit voor particulieren. Bovendien zijn alle onderhoudskosten opgenomen in het leasecontract, en dus 
voor rekening van de leasemaatschappij. Zo heb je dus altijd een nieuwe auto en krijg jij geen onverwachte rekeningen van  
de garage. 

3. Gebruikssporen zijn acceptabel
Je hoeft niet bang te zijn dat je ieder krasje zelf moet betalen, want de leasemaatschappij geeft aan welke gebruikssporen 
acceptabel zijn. Grote schade door iemand anders wordt verhaald op diens verzekering. Als grote schade door jouzelf 
veroorzaakt wordt, hoef je alleen je eigen risico te betalen.

4. Bouw schadevrije jaren op 
Bij de leasemaatschappij kun je aan het einde van je 
leaseperiode een leaseverklaring opvragen, waarmee 
je kunt aantonen dat je al die jaren geen schade hebt 
gereden. Deze verklaring kun je gebruiken bij het 
afsluiten van een nieuwe verzekering. 

5. Heb zelf de kosten in de hand
Rijd je meer kilometers dan je afgesproken hebt? Dan 
betaal je niet de hoofdprijs voor iedere kilometer, 
maar schuif je op naar een hoger jaarkilometrage. Je 
betaalt alleen het verschil tussen het oorspronkelijke 
en de nieuwe jaarkilometrage. Rijd je minder 
kilometers? Dan krijg je het verschil vergoed.

6. Iedereen mag in je auto rijden
Je mag zelf bepalen wie je in je auto laat rijden, 
zolang die persoon maar een geldig Nederlands 
rijbewijs heeft. Wel blijf jij verantwoordelijk en het 
aanspreekpunt voor de leasemaatschappij.

7. Opzeggen kan wél
Bij overlijden zijn leasecontracten altijd makkelijk, 
per direct en zonder extra kosten op te zeggen. 
Bij andere vervelende privéomstandigheden zoals 
ontslag, arbeidsongeschiktheid of scheiding kun je 
dit vaak als extra voorwaarde laten opnemen. Ook 
zijn er mogelijkheden flexibel te leasen, met de 
mogelijkheid voortijdig te ontbinden ongeacht de 
situatie.

“Onze adviseurs kunnen als beste kijken én adviseren welke 
oplossing er past binnen de financiële situatie van onze 
klanten. Zo komen we altijd tot een passende oplossing.”
- Marc de Ruijter, Manager Sales DAK Mobiliteit
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Hyundai i20 Comfort  
Smart met Metallic Lak

Nieuw Occasion (6jr.) Private Lease

Aanschaf € 22.130 € 12.900 n.v.t.

Restwaarde € 10.471 € 4.250 n.v.t

Afschrijving € 11.659 € 8.650 n.v.t.

Waardevermindering

Afschrijving / mnd € 194 € 144 n.v.t.

Vaste kosten

Verzekering WA+ € 54 € 44 Check

MRB € 41 € 34 Check

Overige € 25 € 25 Check

Vaste kosten / mnd € 120 € 103 n.v.t.

Variabele kosten

Reparaties € 48 € 78 Check

Banden € 11 € 90 Check

Variabele kosten / mnd € 59 € 90 n.v.t.

Totaal / mnd € 374 € 337 € 302

Bron: Kosten volgens ANWB Autokosten Calculator


