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In een paar stappen op weg!
Subsidie brengt elektrisch rijden dichterbij, ook voor u als
Privé Lease klant van Friesland Lease. Per 1 juli 2020 kunt u
tot €4.000,- subsidie ontvangen op een nieuwe elektrische
auto en €2.000,- subsidie op een elektrische Occasion.
Jaarlijks stelt de Nederlandse Overheid een maximum
budget beschikbaar voor de Subsidieregeling Elektrische
Personenauto's Particulieren (SEPP). Deze budgetten zijn
beschikbaar gesteld van 2020 tot en met 2025. Het totale
budget bedraagt €250 miljoen.  

CR I TER IA  N IEUWE  LEASEAUTO

Per jaar stelt de Overheid een maximum bedrag beschikbaar
voor de SEPP. Het bedrag voor 2020 is op. Maar niet
getreurd! U kunt nog steeds via de reguliere wijze subsidie
aanvragen. U ontvangt de aangevraagde subsidie in 2021.

Een elektrische personenauto waarvan - volgens vermelding
van het kentekenregister van de RDW - gelijk zijn: datum van
toelating, datum kentekenregistratie én eerste
tenaamstelling. Wanneer u een nieuwe elektrische leaseauto
leaset bij Friesland Lease voldoet de privé leaseauto aan
bovenstaande criteria. 

Om in aanmerking te komen voor SEPP bij een elektrische
Occasion voldoet deze aan de volgende criteria:
oorspronkelijke cataloguswaarde (€12.000 tot €45.000),
minimale actieradius 120 km en tenaamstelling op aanvrager.
Bespreek met de Privé Leaseadviseur van Friesland Lease of
de elektrische Occasion voldoet aan de bovenstaande criteria
om in aanmerking te komen voor SEPP. 

CR I TER IA  OCCAS ION

CR I TER IA  LEASEOVEREENKOMST

Ook aan de leaseovereenkomst zijn een aantal voorwaarden
verbonden. Zo is het leasecontract niet gesloten voor 4-6-
2020. Is de looptijd van het leasecontract vanaf 12 maanden
(maximaal 48 maanden subsidie), staat de leaseauto 4 jaar
onafgebroken op uw naam en is het keurmerk Private Lease
van toepassing.

SUBS ID I EVERLEN ING

U vraagt binnen 60 dagen na het tekenen van de
leaseovereenkomst van Friesland Lease zelf de subsidie aan
via de website van Rijksoverheid:
 https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sepp

SUBS ID I EVASTSTELL ING

De vaststelling van de SEPP voor de nieuwe elektrische
leaseauto vindt binnen 18 maanden plaats en voor een
elektrische Occasion binnen 6 maanden. De uitbetaling van
de subsidieregeling geschiedt via een maandelijkse
uitbetaling op uw bankrekening direct aan u als lessee. 

GOED  OM  TE  WETEN :  

De verdeling van de subsidieregeling vindt plaats via een
verdelingsregime. Dit houdt in dat niet gehonoreerde
subsidieaanvragen worden doorgeschoven naar 1 januari
2021. Wanneer een nieuw subsidie budget door de Overheid
is vrijgegeven. 

WIJ  HELPEN  U  GRAAG  OP  WEG  

De behandeling van de aanvraag door de Overheid duurt
maximaal vier weken. Toch nog vragen? Neem contact op
met team Friesland Lease Privé. Wij helpen u graag op weg!

priveleaseauto@frieslandlease.nl           0512 - 38 40 60


