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INTRODUCTIE 
LAND ROVER 
FINANCIAL SERVICES

Het is 1947. Een man schetst het silhouet van een  

auto in het zand in Wales. Die auto is de Land Rover.  

Robuust en onverschrokken gaat die auto geschiedenis 

schrijven, elk terrein overwinnen en over de hele wereld 

geschiedenis schrijven.

 

De Land Rover is een eigenzinnige SUV die u probleemloos 

over asfalt en uitdagender terrein loodst. Tegelijkertijd is 

de Land Rover door zijn uitstraling en royale maten ook 

een praktische gezinsauto en representatieve zakenauto. 

Bij Land Rover Financial Services vinden wij dat u diezelfde 

veelzijdigheid van ons mag verwachten bij de financiering 

van uw nieuwe auto.  

Deze brochure informeert u uitgebreid over de diverse 

financiële oplossingen die wij u bieden. U leest een uitleg 

over de kenmerken en voordelen van deze producten.  

Vervolgens kiest u het product dat het beste aansluit bij  

uw wensen en mogelijkheden. 

Uw Land Rover dealer is uw contactpersoon. Hij geeft 

u graag extra uitleg over onze producten, beantwoordt 

uw vragen en helpt eventuele onduidelijkheden uit de 

wereld. Mocht u toch liever rechtstreeks contact met ons 

willen opnemen, dan staan wij u graag te woord.

Met vriendelijke groet,

Land Rover Financial Services
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U leent geld voor de aankoop van een Land Rover en lost 

deze lening af in een door u gekozen looptijd, met vaste 

en gelijkblijvende maandbedragen. De hoogte van het 

bedrag en de looptijd worden afgestemd op uw budget 

en op de aanschafprijs en verwachte gebruiksduur van de 

auto. U bent economisch eigenaar van de auto en activeert 

deze op uw balans.

HOE WERKT HET?

Kies uw Land Rover en bepaal de door u gewenste 

looptijd. Uw eventuele aanbetaling en/of inruilwaarde 

van uw huidige auto brengen wij in mindering op de 

aanschafprijs. Het restant plus de rente betaalt u terug 

gedurende de gekozen looptijd, met vaste en gelijk-

blijvende maandbedragen.

KENMERKEN

De auto staat op uw balans. U bent direct economisch 

eigenaar van de auto. Verder bent u ook juridisch eigenaar 

na betaling van alle maandbedragen.

VOORDELEN FINANCIAL LEASE

–  Direct economisch eigenaar van de auto, 

de auto staat op uw balans;

– Geen beslag op werkkapitaal;

– Vaste rente, gedurende de gehele looptijd;

– Vaste maandbedragen voor overzichtelijk budgetteren;

– Mogelijkheid tot fi scale afschrijving.

VOORDELEN LAND ROVER FINANCIAL SERVICES

– Scherpe rentetarieven;

– Mogelijkheid tot inbouwen slottermijn;

– Vervroegde afl ossing is altijd mogelijk.

FINANCIAL LEASE MET SLOTTERMIJN

Deze constructie heeft één verschil ten opzichte van

Financial Lease. U lost het geleende bedrag maandelijks 

af tot een vooraf vastgesteld bedrag, de zogenoemde 

slottermijn. Deze slottermijn is gebaseerd op de waarde van 

uw Land Rover aan het einde van de looptijd. Na betaling 

van de slottermijn bent u ook juridisch eigenaar van de auto. 

Voordeel is dat de maandbedragen aanzienlijk lager zijn.

FINANCIAL LEASE
EEN BETAALPLAN VOOR ONDERNEMERS DIE GEMAK EN ZEKERHEID WILLEN

maandelijkse
betalingen

slottermijn

maandelijkse
betalingen

eventuele 
aanbetaling/inruil

eventuele 
aanbetaling/inruil

FINANCIAL LEASE

FINANCIAL LEASE MET SLOTTERMIJN
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U leent geld voor de aankoop van een Land Rover en

lost deze lening af in een door u gekozen looptijd.

Maandelijks blijven de bedragen gelijk, waardoor u precies 

weet waar u aan toe bent. Samen met u stemmen wij de 

hoogte van het maandbedrag en de looptijd van de lening 

zo goed mogelijk af.  Dit doen we op basis van uw budget, 

en de aanschafprijs en verwachte gebruiksduur van de 

door u gekozen Land Rover. 

HOE WERKT HET?

Kies uw Land Rover en bepaal de looptijd van de lening. 

Ruilt u uw huidige auto in of doet u een aanbetaling? 

Dan brengen wij dezen in mindering op de aanschafprijs. 

Het restant plus de rente betaalt u terug gedurende de 

gekozen looptijd, met vaste en gelijkblijvende 

maandbedragen.

KENMERKEN 

Het Afl opend Krediet is een zogenoemde huurkoopover-

eenkomst. Dit houdt in dat de auto het onderpand is voor 

het geleende bedrag. 

VOORDELEN AFLOPEND KREDIET

– Direct economisch eigenaar van de auto;

– Vast gefi nancierd bedrag;

– Vaste rente, gedurende de gehele looptijd;

– Vaste maandbedragen voor overzichtelijk budgetteren.

VOORDELEN LAND ROVER FINANCIAL SERVICES

– Scherpe rentetarieven;

– Mogelijkheid tot inbouwen slottermijn;

– Uw Land Rover dealer is en blijft uw aanspreekpunt.

AFLOPEND KREDIET MET SLOTTERMIJN

Deze constructie heeft één verschil ten opzichte van het 

Afl opend Krediet: u lost het geleende bedrag maandelijks 

af tot een vooraf vastgesteld bedrag – de zogenoemde 

slottermijn. Deze slottermijn is gebaseerd op de verwachte 

waarde van uw Land Rover aan het einde van de looptijd. 

Als uw Land Rover goed is onderhouden en niet excessief 

veel kilometers heeft gereden, zal de waarde in vrijwel alle 

gevallen hoger zijn dan de slottermijn. Na betaling van de 

slottermijn bent u ook juridisch eigenaar van de auto. Als u 

een slottermijn hanteert dan heeft dit als voordeel dat de 

maandbedragen aanzienlijk lager zijn.

AFLOPEND KREDIET
EEN BETAALPLAN OP UW LAND ROVER MET ZEKERHEID EN GEMAK

eventuele 
aanbetaling/inruil

slottermijn

AFLOPEND KREDIET MET SLOTTERMIJN

eventuele 
aanbetaling/inruil

maandelijkse
betalingen

maandelijkse
betalingen

AFLOPEND KREDIET
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2. Houden: u blijft in uw Land Rover rijden en betaalt de 

gegarandeerde inruilwaarde.

3. Teruggeven: u levert uw Land Rover in bij de dealer en 

heeft verder geen verplichtingen meer.

KENMERKEN

Het Formula-programma is een huurkoopovereenkomst. 

Dit betekent dat de auto het onderpand is voor het 

geleende bedrag. Formula is alleen van toepassing op 

nieuwe auto’s. Uw aanbetaling en/of de inruilwaarde 

van uw huidige auto ligt tussen 10 en 20 procent van de 

aanschafprijs van de nieuwe Land Rover. Is dit meer? 

Dan betalen wij het verschil aan u uit. U rijdt jaarlijks 

maximaal 30.000 kilometer met een benzineauto of 

35.000 kilometer met een dieselauto.

VOORDELEN

–  Iedere 2, 3 of 4 jaar in een nieuwe Land Rover rijden 

met veel bijkomende voordelen, zoals fabrieksgarantie,

lage onderhoudskosten en de modernste techniek;

– De gegarandeerde inruilwaarde beschermt u tegen 

een mogelijk tegenvallende inruilwaarde;

– Flexibiliteit door opties aan het einde van het contract; 

– Vaste rente, gedurende de gehele looptijd;

– Vaste maandbedragen voor overzichtelijk budgetteren;

* Aan de conditie van de inruilauto worden eisen gesteld,
deze staan beschreven in de Algemene voorwaarden. 

FORMULA
IEDERE 2, 3 OF 4 JAAR EEN NIEUWE LAND ROVER

Net als bij het Afl opend Krediet leent u geld voor de 

aankoop van een Land Rover en lost u deze lening af in een 

door u gekozen looptijd. De maandbedragen blijven gelijk. 

Het unieke van Formula is dat wij rekening houden met de 

toekomstige inruilwaarde van de auto. U betaalt voornamelijk 

voor het gebruik van de auto. De inruilwaarde wordt

door de dealer aan u gegarandeerd*. Bij de inruil van uw 

Land Rover is verschil tussen de gegarandeerde inruilwaarde 

en de marktwaarde vervolgens vrijwel altijd voldoende 

voor de aanbetaling van een nieuwe Land Rover. Hierdoor 

rijdt u altijd een nieuwe Land Rover die voldoet aan de 

laatste eisen op het gebied van milieu, techniek, veiligheid 

en comfort. En dit alles voor een vast bedrag per maand. 

HOE WERKT HET?

Kies uw Land Rover en maak een keuze uit een twee-,

drie- of vierjarig contract. De verplichte aanbetaling en/of 

inruilwaarde van uw huidige auto brengen wij in mindering 

op de aanschafprijs. Het restant plus de rente betaalt u 

terug in de door u gekozen looptijd, met vaste en gelijk-

blijvende maandbedragen tot aan de gegarandeerde 

toekomstige inruilwaarde. Aan het einde van de looptijd 

heeft u drie opties: 

1. Omruilen: u ruilt uw Land Rover in voor een nieuwe 

Land Rover en profi teert opnieuw van de gunstige 

Formula-condities.gegarandeerde
inruilwaarde

verplichte
aanbetaling / inruil

maandelijkse
betalingen
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- WA + VOLLEDIG CASCO (ALL RISK)

Naast alle bovengenoemde evenementen zijn ook schades 

aan uw eigen voertuig gedekt die plotseling en onverwacht 

worden veroorzaakt. Ook als dit uw eigen schuld is.  

Denk bijvoorbeeld aan aanrijdingen, te water raken

en parkeerschades.

KEUZEDEKKINGEN

Naast de basisdekking kunt u aanvullende dekkingen 

opnemen in uw verzekering.

- RECHTSBIJSTANDVERZEKERING

Met deze verzekering wordt u bijgestaan bij het verhalen 

van schade en heeft u betere mogelijkheden om uw gelijk 

te halen in een juridisch geschil, dankzij vakkundige 

rechtshulp. Informeer naar de diverse mogelijkheden 

op het gebied van rechtsbijstand.

 

- SCHADEVERZEKERING INZITTENDEN

Verzekerd is de personenschade en schade aan lijfgoederen 

van de inzittenden als gevolg van een verkeersongeval met 

uw auto.

 

Uw Land Rover verzekert u bij Land Rover Insurance. 

Land Rover Insurance biedt u verzekeringen met unieke 

dekking en lage premies met een klantgerichte aanpak. 

Of het nu gaat om het aanvragen van een verzekering, 

wijzigen van gegevens of om het afwikkelen en herstellen 

van eventuele schades. 

BASISDEKKINGEN

Bij het afsluiten van een autoverzekering via Land Rover 

Insurance heeft u keuze uit drie basisdekkingen: 

- WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

Een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) is 

verplicht voor ieder voertuig. Land Rover Insurance 

geeft maar liefst een dekking van € 5.600.000,- voor 

personenschade en € 2.500.000,- voor materiële schade.

 

- WA + BEPERKT CASCO

Deze verzekering omvat, naast de bovengenoemde 

WA-dekking, onder andere dekking tegen schade als 

gevolg van brand, diefstal, inbraak, vandalisme, ruitbreuk, 

storm- en of hagelschade en aanrijdingen met wild of 

loslopende dieren.

 

Land Rover Insurance is een initiatief van Generali Schadeverzekering Maatschappij N.V. en FCA Capital Nederland B.V. en wordt via de officiële Land Rover dealer aangeboden.

- NO-CLAIM BESCHERMER

De No-claim beschermer is een extra service waarbij u 

éénmaal per jaar een schade kunt claimen zonder dat u 

daarvoor terugvalt in no-claimkorting. Bij twee of meer 

schades vindt gedempte terugval plaats.

- PECHHULPVERZEKERING

Ondanks de kwaliteit die u in huis haalt met de aanschaf 

van uw nieuwe Land Rover, kan het gebeuren dat u onver-

wacht pech heeft onderweg. Met de pechhulpverzekering 

kunt u waar u ook bent, 7 dagen per week, 24 uur per dag 

contact opnemen met de Pechhulp Alarmcentrale. U wordt 

dan direct geholpen. 

VOORDELEN LAND ROVER INSURANCE

–  Vijf jaar aanschafwaarde garantie 

– Geen eigen risico

– Scherpe premie

– Off-road dekking

– Direct uw polis en groene kaart

– Reparatie bij uw eigen Land Rover dealer met 

 originele Land Rover-onderdelen

– Gratis vervangende auto

– Dezelfde korting voor uw tweede auto

– No-claimbescherming is mogelijk

 

AUTOVERZEKERING
UNIEKE DEKKING, LAGE PREMIES
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ALGEMENE INFORMATIE 

Dat u met een Land Rover nét dat beetje meer in huis 

haalt, merkt u ook bij Land Rover Financial Services.

Met Land Rover kiest u voor een auto waarmee u alle

kanten op kunt. Letterlijk en figuurlijk. Het is een 

eigenzinnige SUV, die u probleemloos en veilig over het 

asfalt en uitdagender terrein loodst, maar die door zijn 

uitstraling en royale maten ook een praktische gezinsauto 

en representatieve zakenauto is. Bij Land Rover vinden we 

dat u diezelfde veelzijdigheid van ons mag verwachten bij 

de financiering van uw nieuwe auto.

LAND ROVER FINANCIAL SERVICES

Uw wensen en persoonlijke situatie vormen het uitgangs-

punt voor een financiering op maat. Vooraf brengt uw 

dealer samen met ons uw persoonlijke situatie en voor-

keuren in kaart en zet daar de uitgebreide mogelijkheden 

tegenover. Land Rover Financial Services is onderdeel van 

de Automotive Financieringsmaatschappij FCA Capital 

Nederland B.V en committeert zich aan de door de Vereni-

ging van Financierings-ondernemingen (VFN) opgestelde 

gedragscode. Oftewel, u loopt geen onnodig risico. U kunt 

zorgeloos genieten van uw Land Rover.

EEN PERFECTE START

Land Rover Financial Services combineert kennis van uw 

auto met allround kennis van autofinanciering. 

En... met een passie voor Land Rover. Land Rover Financial 

Services is onderdeel van de Automotive Financierings-

maatschappij FCA Capital.

 

U bent bij ons in goede handen.

VOOR EEN OP MAAT GEMAAKTE OFFERTE KUNT U 

RECHTSTREEKS CONTACT MET ONS OPNEMEN VIA:

LAND ROVER FINANCIAL SERVICES

Postbus 330 

1170 AH Badhoevedorp 

Tel.: 020 - 342 16 23 

E-mail: info@landroverfinancialservices.nl

Land Rover Financial Services is een handelsnaam van  
FCA Capital Nederland B.V. statutair gevestigd te Amsterdam,  
handelsregisternummer 30085071.



Registered Trade Marks of Jaguar Land Rover Ltd. licensed for use by FCA Capital Nederland B.V. and its associated companies.LR
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