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Wilt u als ondernemer profiteren van de voordelen van de Honda e, maar gebruikt u uw eigen vermogen liever om te ondernemen?
Dan is Financial Lease van Honda Financial Services iets voor u. U rijdt de 100% elektrische Honda e en geniet van alle fiscale voordelen 

van Financial Lease voor een vast bedrag per maand. Zonder dat dit ten koste gaat van uw liquiditeit.

Met Financial Lease van Honda Financial Services 
profiteert u van: 
- een vaste scherpe rente van 4,1%, speciaal voor Honda EV's.
- een vaste looptijd van 12 tot en met 72 maanden.
- een lager maandbedrag door de mogelijkheid van een slottermijn.
- fiscaal aftrekbare afschrijving en rente.

Daarnaast profiteert u met de Honda e mogelijk van de Milieu-investerings-
aftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).

Hoe werkt het?
-  Bij Financial Lease koopt u in feite de auto, maar wel pas na afloop van het Financial 

Lease-contract.
-  In de tussentijd betaalt u Honda Financial Services elke maand een vast bedrag. Honda 

Financial Services is 'juridisch eigenaar' van de auto, u bent 'economisch eigenaar'. Dit 
betekent dat u de auto kunt gebruiken alsof hij van u is. Bovendien profiteert u van de 
fiscale regelingen die gelden voor de aanschaf van een elektrisch voertuig (EV).

-  Aan het einde van de looptijd – als u alle termijnbedragen hebt betaald – wordt u 
volledig eigenaar van de leaseauto.

Aankoopbedrag
excl. BTW

Aanbetaling  
& inruil

Totaal
kredietbedrag Slottermijn Maand termijn Debetrente 

op jaarbasis
Looptijd

in maanden
Totaal te

betalen bedrag

€ 29.198,- € 6.350,- € 22.848,- €  8.175,- € 299,- 4,1% 60 € 26.104,-
€ 29.198,- € 6.350,- € 22.848,- € 10.803,- € 309,- 4,1% 48 € 25.655,-
€ 31.678,- € 6.350,- € 25.328,- €  8.175,- € 345,- 4,1% 60 € 28.851,-

Vraag uw Honda-dealer naar meer informatie of kijk op www.hondafinancialservices.nl

Meer informatie op hondafinancialservices.nlΔ Zeer beperkte beschikbaarheid.

Ofschoon deze prijslijst met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden,  
terwijl wijzigingen blijven voorbehouden. Verantwoordelijke uitgever: Honda Motor Europe Ltd. Netherlands Branch -  Rivium Boulevard 201-234 (Level 11)  
- 2909 LK Capelle aan den IJssel. BTW-nummer: NL851865367B02

Dit is een aanbod van Honda Financial Services, een label van Findio B.V. Kijk voor meer informatie op www.hondafinancialservices.nl

Financial Lease 
vanaf € 299,   

per maand

WLTP

Honda e kW/pk CO2
 

(g/km)

Gemengd 
verbruik

(kWh/100 km)

Zuinigheids
categorie BPM 2020

Consumenten
prijs 

excl. btw

Consumenten
prijs 

incl. 21% btw

Consumentenprijs 
incl. 21% btw en 
rijklaarkosten*

Bijtelling 
2020

Maandbedrag
vanaf

BaseΔ 100/136 0 17,2 A € 0,- € 28.512,- € 34.500,- € 35.330,- 8% € 299,-
Advance 16" 113/154 0 17,2 A € 0,- € 30.992,- € 37.500,- € 38.330,- 8% € 345,-
Advance 17" 113/154 0 17,8 A € 0,- € 30.992,- € 37.500,- € 38.330,- 8% € 345,-

* De rijklaarkosten van € 830 omvatten poetsen, afleveringscontrole, kentekenplaten, ruitenwisservloeistof, handling 
(transport, gevarendriehoek, veiligheidsvest), ontvetten, recycleringsbijdrage en leges (kosten tenaamstelling en kosten aanvraag kenteken).


