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Privé Leaseauto

De voordelen van Privé Leaseauto

 Vast bedrag per maand.  Transparante voorwaarden  
 met passende looptijd.

 Kosteloos opzegbaar 
 mogelijk.

Voor iedereen van toepassing
Met Privé Leaseauto van Friesland Lease kunt u voor een vast bedrag per maand 

on bezorgd een nieuwe of jong gebruikte auto rijden. In het vaste bedrag per maand 

zijn bijna alle kosten opgenomen, alleen de brandstof en verkeersboetes komen voor 

uw eigen rekening.

Privé Lease van Friesland Lease is eigenlijk voor iedereen van toepassing. Voor uw 

persoonlijke situatie maken wij graag een passend voorstel, dat is een + voor u van 

Friesland Lease. Ook als uw persoonlijke situatie gedurende de looptijd verandert, 

maken wij graag een passend voorstel of kunt u zelfs de auto kosteloos inleveren. Dat 

is ook een + voor u van Friesland Lease.

Als u kiest voor Privé Lease van Friesland Lease kunt u rekenen op de beste voor

waarden. Dat noemen wij “Alle zekerheden van Privé Lease met de + van Friesland 

Lease”. Wilt u meer informatie hebben of een passend voorstel voor uw situatie, 

neemt u dan contact op met ons Team Privé Lease op telefoonnummer 0512384060 

of vraag ons om u terug te bellen op een voor u passend tijdstip via: 

priveleaseauto@frieslandlease.nl.

Alle zekerheden van Privé Lease 
met de + van Friesland Lease
Friesland Lease beschikt sinds 1 augustus 2016 over het Keurmerk 

Private Lease waardoor u profiteert van de 5 zekerheden van het  

keurmerk:                                                                                         

+ Eerlijke voorwaarden                                                                                                     

+ Compleet product                                                                                                         

+ Bescherming tegen te hoge financiële lasten                                                                              

+ 14 dagen bedenktijd                                                                                                      

+ Zekerheid bij klachten.                                                                                                  

De + van Friesland Lease vindt u onder 

andere terug in:

+ Persoonlijk advies van onze Privé Leasespecialisten

+ Vast aantrekkelijk maandbedrag, dus geen grote investering

+ Transparante voorwaarden met passende looptijd

+ Alle autokosten inbegrepen, alleen tanken betaalt u apart

+ Kosteloos opzegbaar bij scheiding, ontslag en overlijden

+ Vervangend vervoer al na 24 uur in binnen en buitenland

+ 24 uurs pechhulp in binnen en buitenland

+ Volledige verzekering met schadeverzekering inzittenden en 

verhaalsrechtsbijstand verzekering

+ Vooraf helderheid over de leaseprijs als u meer of minder rijdt

+ Alle merken en modellen mogelijk

+ Eerste recht van koop
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