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In samenwerking met BNP PARIBAS kan Keydollar B.V. u een zeer interessante 

leaseconstructie aanbieden. 

Onderstaand vindt u een rekenmodule en de kenmerken van deze constructie. 

 

Leasefactoren  

Nieuwe objecten     Factoren per € 1.000,-    

Looptijd (mnd) Factor klant 

24 43,74 

36 30,01 

48 23,21 

60 19,16 

 

Voorbeeld berekening: 

Investeringsbedrag: EUR 18.852,00  

Looptijd: 24 maanden 

factor: 43,74  

EUR 18.852,00 x 0,04374 = Maandtermijn EUR 824,59  

 
Voorwaarden:             

* Administratiekosten Eur 175,00 éénmalig.         

* 
Factoren zijn indicatief en gebaseerd op maandtermijnen bij 
voorafbetaling.       

* Minimale Netto verkoopprijs is Eur 10.000,00.         

* Afwijkende transacties zijn altijd bespreekbaar.         

* 
Leasevorm: Financiële 
Lease.           

* 
De BTW dient voor aanvang van het contract rechtstreeks te zijn betaald aan BNPP 
LS.     

* De factoren zijn onder voorbehoud van acceptatie door BNPP LS.       

* BNPP LS zal bij een rentefluctuatie van meer dan 0,2% (omhoog of omlaag) bovenstaande factoren aanpassen. 

* 
Koopoptie Eur 100,00 aan het einde van het 
contract.         
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Kenmerken Financial Lease 

Leaseovereenkomst 

De kenmerken van financial lease zijn vrijwel vergelijkbaar met koop op afbetaling en de 
standaard banklening. Eén groot verschil tussen lease en banklening is echter dat bij 
lease altijd 100% van de investering gefinancierd kan worden. 

Looptijd overeenkomst 

Bij financial lease is de looptijd vaak gelijk aan de standaard afschrijvingsperiode van de 
machine (bijvoorbeeld 5 jaar). 

Eigendom object 

Bij financial lease berust alleen de juridische eigendom bij BNP Paribas Leasing 
Solutions. De economische eigendom berust bij de klant. De klant activeert de machine 
op de balans en schrijft hier op af. De leasetermijnen worden in het jaarverslag gesplitst 
in kosten van rente en afschrijving.  

Objectfinanciering 

Lease is objectfinanciering en beslaat in het algemeen 100% van de investering. Bij 
financial lease is inruil en aanbetaling mogelijk, ook voor grotere bedragen. 

Leasetermijnen 

Bij financial lease dient het BTW-bedrag van de investering vooraf door de klant te 
worden betaald aan BNP Paribas Leasing Solutions. Dit betekent uiteraard dat de klant 
over de leasetermijnen geen BTW meer verschuldigd is. 

Aankoopfactuur 

De aankoopfactuur wordt direct op naam van BNP Paribas Leasing Solutions gesteld. 
BNP Paribas Leasing Solutions betaalt Keydollar BV de factuur, inclusief BTW.  

Einde overeenkomst 

Na afloop van de lease (en alleen als de klant niets meer aan BNP Paribas Leasing 
Solutions schuldig is) kan de klant de eigendom van de machine verkrijgen tegen EUR 
100,00 te vermeerderen met BTW. 

 
Fiscale regelingen 

Als de klant in 2015 een bedrag tussen Euro 2.300,00 en Euro 309.693,00 investeert in 
bedrijfsmiddelen, kan de klant in aanmerking komen voor de (kleinschaligheid) 
investeringsaftrek. Deze aftrek is een percentage van alle investeringen van de klant in 
2015. Hoe hoog het percentage is is afhankelijk van het geïnvesteerde bedrag.  

 

 


