
 

Auto leasen of kopen ? 
Voor uw mobiliteit per auto heeft u de volgende keuzes: 
 

1. Een auto met eigen geld kopen 
2. Een auto met geleend geld kopen (wordt vaak ook financial lease genoemd) 
3. Een auto leasen (private lease, wordt ook wel operational lease genoemd) 

 
SmiLease koopt veel nieuwe auto’s, bij SmiLease kunt u auto’s leasen en u kunt bij 
SmiLease auto’s kopen. SmiLease heeft dan ook veel ervaring met auto’s en 
autokosten, op basis van deze ervaring adviseren wij u graag. 
 

Overzicht van de punten die u in de verschillende situaties 
wel of niet moet betalen of regelen: 

 
U betaalt / u regelt Koop auto met 

eigen geld 
Koop auto met 
geleend geld 

Private 
lease 

Onderhandelen over aanschaf en inruil V V  

Aanschafprijs betalen V   

Sparen i.v.m. toekomstige inruil V (1)  

Garanties afhandelen V V  

Verzekering betalen V V  

Toezien op schade afhandeling V V  

Wegenbelasting betalen V V  

Onderhoud en reparatie betalen en 
controleren 

V V  

Pech onder weg hulp regelen V V  

Vervangend vervoer bij schade regelen 
(binnen- en buitenland) 

V V  

Rente en aflossing betalen  V  

Leasetermijn betalen   V 

 
(1) Als de aflossing goed gekozen is dan komt bij een toekomstige inruil het bedrag van 
de restant schuld overeen met de inruilwaarde van uw auto. Als dit niet zo is, of als de 
nieuwe auto veel duurder is, dan moet u mogelijk een extra bedrag lenen. Als 
alternatief kunt u hier ook eerder al voor gaan sparen, of u kunt nagaan of u een hoger 
bedrag kunt lenen. 
 



 

Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt heeft u bij Private Lease het meeste gemak en 
de minste financiële risico’s. Vraag van u is dan natuurlijk wat betaal ik daarvoor? 
Private leasemaatschappijen kunnen niet van de wind leven, zij moeten 
vanzelfsprekend aan het leasen van auto’s verdienen. Als u een auto koopt dan 
moeten de garage, de verzekeraar en mogelijk de bank aan de auto verdienen. Hier zit 
dus weinig verschil in. 
 
Verschil is wel dat Private leasemaatschappijen hun winst halen uit de inkoop, als 
gevolg hiervan hoeven zij de leaseprijs voor u niet te verhogen met een winstopslag. 
Voordelen voor Private leasemaatschappijen zijn o.a.: 

 Extra inkoopkorting welke door de importeur aan de leasemaatschappij gegeven 
wordt, hierdoor lopen kortingspercentages op tot 30% van de aanschafwaarde 

 Korting op onderhoud 
 Kennis van onderhoud waardoor er geen onnodige kosten gemaakt worden 
 Het allrisk risico in eigen beheer waardoor er op verzekeringskosten besparingen 

tot wel 50% gerealiseerd worden 
 
SmiLease kan u dan ook gemak en zekerheid bieden zonder dat dit voor u tot hogere 
kosten leidt. Mocht u dit leuk vinden dan neemt SmiLease u echter ook iets af: 
bijvoorbeeld de onderhandelingen bij inruil en het overleg met garages over onderhoud. 


