Additional Lease

Dat schakelt makkelijk!

Smart business / great holidays
Rij ‘groot’ tijdens de vakantie en ‘klein’ gedurende de rest van het jaar met Additional Lease. Deze service draagt bij aan een flinke
besparing op uw wagenpark en u kunt tegelijk flexibel omgaan met de mobiliteitsbehoefte van uw medewerkers. Met Additional
Lease kiest u voor de mogelijkheid om uw medewerkers in een kleine zuinige auto te laten rijden, terwijl u ze een comfortabele
oplossing biedt voor de zomer- en wintervakantie. En daarmee besparen u en uw medewerkers fors op de leasekosten.
Voor Additional Lease zijn Volkswagen Pon Financial Services
en Pon een unieke samenwerking aangegaan met Euromobil.
Hiermee wordt ingespeeld op de behoefte van organisaties
om te besparen op hun wagenpark en werknemers zelf
invulling te laten geven aan hun mobiliteitsbehoefte.
Daarnaast kan Additional Lease een positief effect hebben
op uw duurzaamheidsdoelstellingen wanneer er door het
jaar heen gebruik wordt gemaakt van een kleine zuinige
auto. Additional Lease werkt als volgt: de berijder kiest
een kleinere/zuinigere leaseauto voor dagelijks gebruik
en voor vakanties stelt de leasemaatschappij een grotere
auto beschikbaar. De reguliere leaseauto moet tijdens de
vakantie worden ingeleverd in verband met de bijtelling. Als
werkgever betaalt u het leasetarief inclusief de vakantieauto,
maar u bespaart op de totale kosten, omdat uw werknemers

een goedkopere auto rijden voor regulier gebruik.
Voordelen voor u als werkgever
•	U w medewerkers kiezen voor een kleinere leaseauto,
dus lagere leasekosten
•	Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde
•	Positief effect op uw duurzaamheidsdoelstellingen
Voordelen voor uw medewerkers
•	S tructureel lagere bijtelling door de keuze voor een kleine
en zuinige auto
•	R uimere auto tijdens de zomervakantie en eventueel
wintervakantie
•	Additional Lease is voordeliger dan privé een grotere auto
huren tijdens de vakantieperiode

Rekenvoorbeeld Additional Lease
Model

VW Polo 1.2 TSI
3-deurs

VW Passat Variant 1.4 TSI VW Polo +
Comfortline Bluemotion VW Passat Variant
Techn 5d
vakantieauto

Kosten leaseauto per jaar

€ 4.850

€ 10.589

€ 4.850

Meerprijs vakantieauto 3 weken zomer
en 1 week winter

€ 1.655 +
€ 6.505

Voordeel werkgever per jaar
Bijtelling 20%/25% en 42% belasting
Voordeel werknemer per jaar

€ 4.084
€ 1.578

€ 3.348

€ 1.623

€ 1.725

De service is beschikbaar vanaf € 71,- per maand. Tarieven zijn exclusief brandstof en btw en inclusief navigatiesysteem.
Wintervakantieauto is inclusief winterbanden. Meerprijs trekhaak: zomer € 8,- per maand, winter € 5,50 per maand, zomer
en winter € 13,50 per maand exclusief btw.
Volkswagen Pon Financial Services en Pon bieden u verschillende mogelijkheden om invulling te geven aan Additional Lease.
Deze kunnen we volledig op maat op uw organisatie afstemmen. Uw accountmanager kan u daarover uitgebreid informeren.
Meer weten?
Bent u geïnteresseerd in Additional Lease, neem dan contact met ons op. We informeren u graag over de voordelen van
Additional Lease voor u en uw organisatie.

Volkswagen Pon Financial Services
Saturnus 1
3824 ME Amersfoort
033 454 9982
leasen@vwpfs.nl
www.vwpfs.nl

