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Leasing heeft heel wat voordelen 

U bent ondernemer, zelfstandige of beoefenaar 
van een vrij beroep en u overweegt een 
investering in een nieuwe personenwagen,
bestelwagen, vrachtwagen of nieuw materieel. 
Maak dan een afspraak in uw Fintro-agentschap, 
wij luisteren graag naar uw plannen.

In vele gevallen zal leasing via uw kantoor de aan-
gewezen financieringstechniek zijn voor de aankoop 
van een nieuwe wagen of nieuw materieel. Leasing 
heeft heel wat voordelen: voor deze soepele
kredietformule zijn geen bijzondere waarborgen of 
formaliteiten vereist, u hoeft geen eigen middelen 
aan te spreken, uw kredietlijn blijft gevrijwaard …

NV ES Finance, leasingmaatschappij binnen de 
groep van BNP Paribas, gekend onder
de commerciële benaming BNP Paribas Leasing 
Solutions, financiert de btw. Immers: zou u als
btw-plichtige de investeringen met eigen middelen 
of via een klassieke financiering financieren, dan 
zou u de btw op het aankoopbedrag gedurende 2 à 
5 maanden dienen voor te financieren. Deze
voorfinancieringskosten zouden u ± 0,5% van de 
investering gekost hebben. Door de gespreide 
betaling van de leasingbedragen vermijdt u deze 
voorfinancieringskosten.

Leasing, de aangewezen 
financieringstechniek



Juridisch of economisch eigenaar? 

Leasing is een financieringstechniek waarbij de 
leasemaatschappij op vraag van de leasingnemer 
(klant) een investeringsgoed aankoopt.

Dit goed geeft de leasemaatschappij in 
huur (leasing) aan de leasingnemer. De 
leasemaatschappij is juridisch eigenaar terwijl de 
leasingnemer economisch eigenaar is. Hij heeft 
immers het gebruik van het materieel.

De looptijd van het leasingcontract is gelijk aan de 
economische levensduur.
Na afloop van de leaseperiode kan de 
leasingnemer eigenaar worden van het materieel 
door de aankoopoptie te lichten. 

Wat is 
leasing? 



Hij heeft ook de mogelijkheid om het 
leasingcontract met één of twee jaar te verlengen.

Leasen is een vorm van krediet en is onder 
voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag

Definitie roerende leasing

Leasing is in België wettelijk geregeld door het KB 
55 van 10 november 1967 dat het juridisch kader 
rond de roerende leasing schetst. De krijtlijnen
van dit KB zijn de volgende:

• het geleasede materieel is bestemd voor 
professioneel gebruik;

• de huurder kiest het materieel;
• de duur van het leasingcontract stemt overeen 

met de vermoedelijke economische levensduur;
• het huurprijsprogramma is zo opgebouwd 

dat de huurprijzen het investeringsbedrag 
wedersamenstellen;

• de lessee kan eigenaar worden van het materieel 
door het lichten van de aankoopoptie.

Leasingcontract

Lessor Lessee
(leasemaatschappij) (leasingnemer)

Aankoopcontract  Keuze van het materieel
- betalingsvoorwaarden  - levering
- factuur  - leveringsattest
- betaling  - garantie leverancier

Leverancier



Leasing verruimt de kredietmogelijkheden
en laat de weg naar de klassieke 
financieringsbronnen vrij: de kredietlijnen en 
beschikbare zekerheden van de leasingnemer 
blijven vrij voor andere investeringen. Leasing is
ook de enige financieringsvorm met een «off 
balance» mogelijkheid.

Meer dan een financiële beslissing: ook een 
keuze voor de boekhoudkundige verwerking

Financiële leasing of financiële huur?

NV ES Finance, leasingmaatschappij binnen de 
groep van BNP Paribas, gekend onder
de commerciële benaming BNP Paribas Leasing 
Solutions, biedt u twee mogelijkheden: financiële 
leasing (on balance) of financiële huur (off balance).

Bij financiële leasing bedraagt de aankoopoptie 
minder dan 15% van het investeringsbedrag. U
schrijft het investeringsgoed af en u brengt de 
interesten, vervat in de leasingbedragen, in 
rekening.

Bij financiële huur bedraagt de aankoopoptie meer 
dan 15% van het investeringsbedrag. U boekt de
huurfacturen als algemene kosten op uw 
resultatenrekening. Dit is een zogenaamde 
«buiten-balans» formule.

Leasing : 
de kwalitatieve voordelen



De voordelen van een scherp geprijsde leasing 
met een optimale dienstverlening er bovenop
 
Na afloop van het contract kunt u altijd eigenaar 
worden door de aankoopoptie te lichten. Uw
kantoor informeert u graag over de meest 
voordelige keuze. 

Welke formule u ook kiest, NV ES Finance, 
leasingmaatschappij binnen de groep van BNP 
Paribas, gekend onder de commerciële benaming 
BNP Paribas Leasing Solutions, waarborgt u een 
maximum aan
service en voordelen.

Onder professionele klanten verstaan wij
zelfstandigen, beoefenaars van vrije beroepen en
vennootschappen voor professionele 
beroepsdoeleinden

Leasing is mogelijk voor alle materieel 
(personenwagens, bedrijfswagens, heftrucks, 
bedrijfsmaterieel, informaticamaterieel,
medisch materieel …) dat gebruikt wordt door 
professionele klanten.

U hebt de keuze uit verschillende looptijden en 
aankoopopties. De looptijd van het contract stemt
over het algemeen overeen met de economische 
levensduur van het goed. Dit kan gaan van 2 
à 3 jaar voor IT materieel tot max. 5 jaar voor 
bedrijfswagens.



Bij de leverancier van uw keuze kiest u het 
materieel dat u wenst

U onderhandelt met de verkoper over de aankoop-
prijs, net alsof u het materieel voor eigen rekening
zou aankopen of financieren. Zodra u met de 
verkoper een overeenkomst bereikt hebt, neemt u 
contact op met uw kantoor voor een offerte op
basis van alle elementen die u met de verkoper 
bent overeengekomen. Na analyse en aanvaarding 
van het dossier wordt de offerte in een contract 
omgezet. NV ES Finance bevestigt dan de bestel-
ling met de leverancier volgens alle afspraken en 
voorwaarden die u met hem afgesproken hebt.

Indien nodig betaalt NV ES Finance ook 
voorschotten

NV ES Finance, leasingmaatschappij binnen 
de groep van BNP Paribas, gekend onder de 
commerciële benaming BNP Paribas Leasing 
Solutions, financiert de totale aankoopprijs van
de investering (incl. de btw).  Zij betaalt de factuur 
van uw investering en blijft juridisch eigenaar tot de 
einddatum van de overeengekomen leaseperiode.

Leasing in de praktijk : 
materieel aankopen
na een leasing



Gedurende de loop van het 
leasingcontract

Pas nadat u het materieel in ontvangst genomen 
hebt, start het leasingcontract en betaalt u een 
leasingbedrag. 

Het leasingbedrag wordt berekend in functie van:
• de nettoprijs van de investering;
• de duur van de leasingperiode;
• de aankoopoptie. 

Op het einde van het leasingcontract
 
Bij afloop van het leasingcontract
kunt u kiezen uit verschillende opties:
• u licht de aankoopoptie en wordt eigenaar van 

het materieel. Eventueel kunt u uw aankoopoptie 
overlaten aan een derde persoon;

• u zet de leasing van uw materieel gewoon verder;
• u geeft het materieel terug aan NV ES Finance, 

leasingmaatschappij binnen de groep van 
BNP Paribas, gekend onder de commerciële 
benaming BNP Paribas Leasing Solutions.



Leasing in vraag en antwoord.

Kan tweedehandsmaterieel geleased
worden?
Ja, onder bepaalde voorwaarden (o.a. beperking 
looptijd). Contacteer uw Fintro-agent

Welke verzekering wordt afgesloten?
NV ES Finance, leasingmaatschappij binnen 
de groep van BNP Paribas, gekend onder de 
commerciële benaming BNP Paribas Leasing 
Solutions, vraagt de leasingnemer een 
omniumverzekering af te sluiten.

Wat is een sale & lease back operatie?
Dit is een techniek waarbij een ondernemer een 
investeringsgoed dat hij bezit, verkoopt (sale) aan 
de leasemaatschappij en terug in leasing (lease 
back) neemt. Bij deze techniek moeten een aantal 
administratieve formaliteiten nauwlettend gevolgd
worden.

Is een eigen inbreng mogelijk?
Leasing is 100% financiering, doch eigen inbreng is 
mogelijk via een verhoogd eerste leasingbedrag
(max. 33% van de investering).

Leasing is 100% financiering

Meest gestelde vragen 



NV ES Finance,een waardevolle 
zakenpartner.

Als maatschappij die deel uitmaakt van de groep 
BNP Paribas specialiseert NV ES Finance (ook 
gekend onder de commerciële benaming BNP 
Paribas Leasing Solutions) zich in de leasing van
investeringsgoederen voor professionele
doeleinden, zoals: personen- en bedrijfswagens, 
computers, productiemachines, medisch materieel 
en gebouwen.

NV ES Finance biedt ook, op maat van zowel 
de verhuurders als de huurders, de verkopers 
en de klanten een uitgebreid gamma van 
leasingproducten aan.

Het gamma gaat van leasing van onroerende 
goederen, materieel en voertuigen tot vendor 
leasing

BNP Paribas
Leasing Solutions 



NV ES Finance biedt financieringsoplossingen
op maat voor grote ondernemingen, middelgrote 
bedrijven, professionals, kleine bedrijven en
lokale overheden.

NV ES Finance is actief op de Belgische markt voor 
klanten van BNP Paribas Fortis via hun kantoren.
BNP Paribas Leasing Solutions biedt in België 
tevens leasingformules aan via vendoren en 
leveranciers van investeringsgoederen.

Met 40 jaar ervaring beschikt NV ES Finance 
over heel wat professionele knowhow

Advies?
Informatie?
Verrichtingen?

Kom langs in in uw Fintro-agentschap en maak een 
afspraak met uw Fintro-agent.

Surf naar www.fintro.be
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Uw Fintro-agentschap


