
 

 

Acceptatierichtlijnen PG Lease 
 Maximale leeftijd object / looptijd financiering / kilometerstand object 
 Leeftijd object + looptijd financiering maximaal 12 jaar / 144 maanden  
 (grijs/geel kenteken); 
 Geen slottermijn meer mogelijk na maximale leeftijd einde contract; 
 Maximale looptijd per contract is 72 maanden; 
 Kilometerstand: km stand bij aanvraag maximaal 250.000, uitzonderingen daargelaten (denk 

bijvoorbeeld aan courante en/of jonge objecten); 
 Bij een hogere km stand zal er rekening gehouden worden met de looptijd (korter) en/of 

slottermijn (lager). 

Slottermijnen 
Maximaal te hanteren slottermijn op basis van de aanschafprijs excl. BTW van het object (dit is een 
richtlijn dus hiervan  kan afgeweken worden): 

Leeftijd object einde contract % slottermijn (gebaseerd op prijs excl. BTW) 

12 maanden      65,0% 

24 maanden     55,0% 

36 maanden      50,0% 

48 maanden      40,0% 

60 maanden      35,0% 

72 maanden      30,0% 

84 maanden      25,0% 

96 maanden      20,0% 

108 maanden     15,0% 

120 maanden     10,0% 

132 maanden     5,0% 

Percentages zijn onder voorbehoud van acceptatie. Kwaliteit klant, branche en courantheid object 
zijn hierop van  invloed. Ook zal PG Lease beoordelen of zij de aanschafprijs excl. BTW (en dus ook de 
slottermijn) reëel acht. 

Risico branches en startende ondernemingen 

 



 
 

 

 

Bij ondernemingen met een kortere bestaansduur en/of actief in een risicovolle branche zal vaak een 
extra aanbetaling noodzakelijk zijn, en wordt de slottermijn verlaagd. Percentages afhankelijk van 
object en kwaliteit klant. 

Enkele andere overwegingen van de acceptant 

 Is het een “logische” aanschaf gezien de branche waarin de onderneming actief is? 
 Betreft het een startende onderneming met een bedrijfsauto of een luxe-object? 
 Is de investering reëel? 
 Is het een courant object? 
 Hoe verhoudt de verkoopprijs zich t.o.v. de handelswaarde? 
 Hoe ontwikkelt de waarde van het object zich gedurende de looptijd van de financiering? 
 Hoe verhoudt de leeftijd van de ondernemer zich tot het aan te schaffen object? 
 Is de gevraagde slottermijn reëel? 
 Is het een vervangings- of uitbreidingsinvestering? 

Overige opmerkingen 

Om tot een goede beoordeling te komen maakt PG Lease, naast interne informatiebronnen, ook 
gebruik van externe informatiebronnen om te beoordelen of een klant kredietwaardig is. Ook het 
online profiel (social media, google etc.) van een klant kan hier een rol in spelen. 

Daarnaast gebruikt PG Lease ook externe informatiebronnen om het object te beoordelen (prijs, 
handelswaarde etc.). 


