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Autosalon 2020: Beobank biedt opnieuw scherpste tarief voor auto-,
motor- en fietslening
Brussel, 10 januari 2020 – Naar aanleiding van de 98ste editie van het Autosalon lanceert Beobank
terug het scherpste tarief op de markt voor een autolening. Zowel particulieren als professionelen
kunnen bij Beobank een autolening afsluiten met een interest van slechts 0,65% voor een bedrag
tot 50 000 € en een maximale terugbetalingstermijn van 60 maanden.1 Leningen voor motoren,
bromfietsen en elektrische fietsen genieten dezelfde interessante voorwaarden. Daarnaast biedt de
bank ook auto, motor- en bromfietsverzekeringen aan zeer gunstige voorwaarden.
Lening tegen 0,65%
Het Autosalon op de site van Brussels Expo is voor veel Belgen de gelegenheid bij uitstek om een
nieuwe wagen, motor, bromfiets of e-bike aan te schaffen en te genieten van uitzonderlijke
saloncondities. De aankoop van een voertuig is voor veel gezinnen en ondernemers een belangrijke
investering die vaak wordt gefinancierd met een lening. Beobank kiest er dan ook voor om tijdens het
Autosalon een extra inspanning te doen voor diegenen die op dit moment een financiering voor hun
voertuig nodig hebben. Ook dit jaar is de Beobank lening aan 0,65% opnieuw de voordeligste op de
markt voor particuliere klanten, alsook voor professionele klanten en ondernemingen via een
beroepsfinanciering.
Negotieer apart over een autolening
Beobank raadt aan goed te vergelijken bij het kiezen van de financiering voor een wagen, motor,
bromfiets of e-bike. Zo wordt de lening van autodealers soms aangeboden tegen 0%, maar gaan
andere voordelen verloren, zoals een korting op het aankoopbedrag of een hoge premie bij de
overname van de oude wagen.
De meeste kopers van een nieuw voertuig kiezen nog steeds voor een financiering bij de bank. Wie
een lening bij een bank afsluit, heeft dan ook meer speelruimte om het bedrag en de looptijd zelf te
bepalen zonder gebonden te zijn aan de voorwaarden van de autodealer. De koper heeft zo een betere
onderhandelingspositie bij de autodealer over de aankoopprijs.
Beobank partner in mobiliteit
In België kiest men steeds vaker voor alternatieve vervoersmiddelen zoals de motor, bromfiets en ebike, al dan niet in combinatie met de wagen. Met haar volledige gamma aan financieringen van
nieuwe en tweedehandswagens, motoren en elektrische fietsen, beantwoordt Beobank aan deze
veranderende behoeften. Bovendien breidde de bank haar gamma autoverzekeringen uit met een
aanbod voor motor- en bromfietsverzekeringen. Elektrische fietsen vallen onder de Beobank familiale
verzekering.
Dirk Verhaeghe, Head of Retail Products bij Beobank, verduidelijkt: “We willen een volledige
mobiliteitsoplossing bieden aan onze klanten en hen op een eenvoudige manier informeren en
begeleiden in het mobiliteitsverhaal. Daarom kiezen we bewust voor één rentevoet voor leningen voor
nieuwe voertuigen, ongeacht of de wagen al dan niet elektrisch of hybride is, en één aanbod voor de
verzekering van het voertuig. Na het succes van de vorige jaren hopen we met dit aanbod weer te
beantwoorden aan de behoeften van onze klanten, en dat in overeenstemming met de huidige
markttendensen.”
Het uitzonderlijk lage tarief voor de lening voor nieuwe auto’s, bromfietsen en motoren is van kracht
vanaf 10 januari t.e.m. 31 maart 2020, op vertoon van een factuur of recente bestelbon ondertekend
door beide partijen. Particulieren kunnen tot 120% van de aankoopwaarde van de wagen lenen om
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ook de verzekeringen zoals de omnium- en de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering, en de
belasting op inverkeerstelling te financieren.
Voor elke onderschrijving van een nieuw verzekeringscontract voor een auto, motor of bromfiets van
10 januari 2020 tot en met 15 april 2020 genieten klanten van een korting die overeenstemt met 2
maanden gratis verzekering.2
Meer informatie is beschikbaar op www.beobank.be

Let op, geld lenen kost ook geld
1 Lening op afbetaling tegen een Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) van 0,65% (vaste actuariële debetrentevoet: 0,65 %), onder

voorbehoud van aanvaarding van het dossier. Enkel geldig voor nieuwe voertuigen (wagen, caravan, mobilhome, motor,
bromfiets, scooter, quad of elektrische fiets) en tweedehandswagens jonger dan 2 jaar.

lening op afbetaling van 17.800€ terugbetaalbaar in 60 maandaflossingen aan een Jaarlijks
Kostenpercentage van 0,65% (vaste actuariële debetrentevoet: 0,65%). Dit betekent 60 maandaflossingen
van 301,57 €, hetzij een totaal terug te betalen bedrag van 18.094,20 €. Rentevoet geldig van 10/01/2020 tot en met
31/03/2020.
Voorbeeld:

2

Eén korting van 2 maanden gratis het eerste jaar, per afgesloten polis, op de totale jaarpremie. Aanbod voorbehouden aan
particulieren die nog geen Beobank Autoverzekering hebben op 10/01/2020, behalve als het gaat om een extra te verzekeren
wagen.

Beobank als verzekeringstussenpersoon
Beobank NV/SA, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0401.517.147, IBAN
BE77 9545 4622 6142, verbonden verzekeringsagent van Partners Verzekeringen NV.
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+32 (0)478 828 729
sandrine.robertidewinghe@beobank.be

………………………………………………………………………….
Over Beobank
Beobank NV/SA is een Belgische bank en dochteronderneming van de Groep Crédit Mutuel Nord Europe, een
sterke en stabiele bankgroep. Via haar netwerk van 224 verkooppunten (eigen kantoren, zelfstandige agenten
en PRO Centers) helpt Beobank haar cliënteel, dat bestaat uit particulieren, zelfstandigen en KMO’s, bij de
realisatie van hun persoonlijke en professionele doelstellingen. Ze kunnen er terecht voor flexibele en
innovatieve betaal- en spaaroplossingen, consumentenkredieten, verzekeringen en beleggingen. De producten
en diensten worden steeds aangeboden met gevoel voor verantwoordelijkheid en respect. Beobank telt 688 000
klanten en 1 535 medewerkers in België (cijfers op 31/12/2018).
Meer info: www.beobank.be
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