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Ook zonder Autosalon wil Beobank de partner voor alle 
mobiliteitsoplossingen zijn 

Traditiegetrouw biedt de bank daarom opnieuw het scherpste tarief voor een auto- 
en motolening, net als voor mobilhomes en elektrische fietsen. 
 

Brussel, 8 januari 2021 – Ook nu het jaarlijkse Autosalon niet doorgaat vanwege de coronacrisis, 
lanceert Beobank opnieuw het scherpste tarief op de markt voor een autolening. Zowel 
particulieren als professionelen kunnen bij Beobank een autolening afsluiten aan een interest van 
slechts 0,65% voor een bedrag tot 50 000 € en een maximale terugbetalingstermijn van 60 
maanden.1 Dit uitzonderlijk lage tarief is bovendien van toepassing op elk type voertuig. Beobank 
speelt daarmee in op de nieuwe mobiliteitsbehoeften die o.a. door de coronacrisis zijn ontstaan.  

Lening aan 0,65% 

Het Autosalon is voor veel Belgen de jaarlijkse afspraak om over te gaan tot de aankoop van een nieuw 
voertuig, of om dit op z’n minst te overwegen. Wagen, motor, bromfiets, e-bike enz., al dan niet in 
combinatie met het openbaar vervoer... De mogelijkheden worden steeds diverser en ecologischer, 
en ze worden ook steeds vaker gecombineerd. Naast een financiële partner wil Beobank daarom ook 
een partner inzake mobiliteit zijn. En biedt ze met 0,65% opnieuw het voordeligste tarief aan voor een 
voertuiglening voor particuliere klanten, alsook voor professionele klanten en ondernemingen via een 
beroepsfinanciering.  

Dit uitzonderlijke lage tarief is niet enkel van toepassing voor de aankoop van een elektrische, hybride 
of traditionele wagen. Ook e-bikes, motoren, bromfietsen, mobilhomes en caravans genieten dezelfde 
interessante voorwaarden. Het tarief geldt voor nieuwe voertuigen of tweedehandsvoertuigen tot 
twee jaar oud (uitgezonderd mobilhomes en caravans) en is van kracht vanaf 8 januari t.e.m. 31 maart 
2021, ongeacht de energiebron van het voertuig. Zo kunnen Beobank klanten de beste voertuigenmix 
voor hun mobiliteit samenstellen, zonder dit van rentevoeten te laten afhangen. Verder kunnen 
particulieren tot 120% van de aankoopwaarde van het voertuig lenen, om ook de verzekeringen zoals 
de omnium- en de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering en de belasting op inverkeerstelling te 
financieren. 

Veranderende mobiliteitsbehoeften door de coronacrisis 

Door dit lage tarief voor diverse types voertuigen aan te bieden, speelt Beobank in op de 
veranderende mobiliteitsbehoeften die de coronacrisis met zich meebrengt. Door de beperkingen op 
verplaatsingen en het wegvallen van het woon-werkverkeer lieten veel Belgen de auto aan de kant 
staan en ontdekten ze alternatieve vormen van mobiliteit zoals de elektrische fiets. Daarnaast 
investeerden veel Belgen in een mobilhome (+10%) om zo comfortabel mogelijk en coronaproof op 
reis te kunnen gaan. Ook de federale maatregelen en adviezen inzake reizen naar het buitenland 
stimuleerden de aankoop van een mobilhome of caravan om “staycation” in eigen land te organiseren.  
 
Dirk Verhaeghe, Head of Retail Products bij Beobank, verduidelijkt: “De toekomst van onze mobiliteit 
ligt in het multimodaal transport, waarbij het gebruik van traditionele voertuigen gecombineerd wordt 
met elektrische mobiliteitsoplossingen of het openbaar vervoer. Sowieso staat 2021 in het teken van 
opnieuw bewegen, ontdekken en reizen. Met dit ruime aanbod willen we onze klanten hierbij maximaal 
ondersteunen.” 
 
Maar dat is niet alles. Naast het uitzonderlijk lage tarief voor een lening voor auto’s, e-bikes, 
bromfietsen, motoren, mobilhomes en caravans, lanceert Beobank ook een speciale actie voor jonge 
gezinnen. Om nieuwe en toekomstige ouders een duwtje in de rug te geven, zal Beobank 20 
autostoelen van het merk Joie weggeven (dit merk behaalde de allerhoogte score tijdens 
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onafhankelijke testen) ) en 500 mobiliteitsboxen, bestaande uit een autospiegel, een opbergtas voor 
in de wagen en veiligheidsaccessoires voor fietsverplaatsingen.  
 
Valerie Lahaut, Head of Growth Marketing bij Beobank, over de actie: “Door de lockdown en de 
beperking van de sociale contacten voorspellen verschillende specialisten een babyboom in 2021. 
Hoewel 2020 voor velen een moeilijk jaar was, heeft het voor sommigen dan toch positieve gevolgen. 
☺ Deze actie is een kleine knipoog naar de situatie, maar we willen vooral de jonge gezinnen die een 
“lockdownbaby” hebben gekregen of er een verwachten, helpen om zich zo veilig mogelijk in het 
verkeer te begeven.” 
 
(Toekomstige) ouders die kans willen maken op een autostoel of mobiliteitsbox, kunnen van 15 januari 
t.e.m. 15 februari 2021 deelnemen aan de wedstrijd via de website www.beobank.be/babyboom.  
 
Voor elke onderschrijving van een nieuw verzekeringscontract voor een auto, motor of bromfiets van 
8 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 genieten klanten bovendien van een korting die 
overeenstemt met 2 maanden gratis verzekering.2 
 
 

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 uw dossier. Voor een maximumbedrag van 50.000€. De wettelijke maximale 
terugbetalingstermijn hangt af van het ontleende bedrag maar zal, voor deze rentevoet, niet meer zijn dan 60 maanden. 
Voor andere looptijden en bedragen, gelieve contact op te nemen met een Beobank agentschap.  Voorstel voorbehouden 
aan particulieren. Enkel geldig voor nieuwe voertuigen en tweedehandsvoertuigen jonger dan 2 jaar (auto, motor, bromfiets, 
scooter, quad of elektrische fiets). En nieuwe mobilhome en caravan. Op vertoon van een factuur of recente bestelbon 
ondertekend door beide partijen. 

 

Voorbeeld: lening op afbetaling van 18.200€ terugbetaalbaar in 60 maandaflossingen aan een 

Jaarlijks Kostenpercentage van 0,65% (vaste actuariële debetrentevoet: 0,65%). Dit betekent 

60 maandaflossingen van 308,35€, hetzij een totaal terug te betalen bedrag van 18.501€. 

Rentevoet geldig van 08/01/2021 tot en met 31/03/2021. 

 
2 Eén korting van 2 maanden gratis het eerste jaar, per afgesloten polis, op de totale jaarlijkse premie. Aanbod voorbehouden 

aan particulieren die nog geen Beobank Auto-/Motor-/Bromfietsverzekering hebben, behalve als het gaat om een extra te 
verzekeren voertuig. 

 
 
Informatie over Beobank als verzekeringstussenpersoon 
Beobank NV/SA, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0401.517.147, 
verbonden verzekeringsagent van Partners Verzekeringen NV voor de Beobank Woningverzekering. 

………………………………………………………………………….  
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Inge Everaert  
+32 (0)478 829 823 

inge.everaert@beobank.be  
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Over Beobank 

Beobank NV/SA is een Belgische bank, dochteronderneming van de Groep Crédit Mutuel Nord Europe, die 
gepersonaliseerde producten en diensten aanbiedt aan particuliere klanten, zelfstandigen en kleine 
ondernemingen. Beobank heeft een netwerk van 223 verkooppunten (eigen kantoren, zelfstandige agenten en 
PRO Centers) die de klanten helpen bij de realisatie van hun persoonlijke en professionele projecten. Zij kunnen 
er terecht voor flexibele en innovatieve betalingsoplossingen, spaaroplossingen, consumentenkredieten, 
verzekeringen en beleggingen. Bancaire en niet-bancaire producten en diensten worden steeds aangeboden 
met gevoel voor verantwoordelijkheid en respect. De PRO Centers bieden zelfstandigen en ondernemers 
bovendien ruimte om te werken, inspiratie op te doen en andere professionals te ontmoeten. Beobank telt 
vandaag 751.000 klanten en 1.500 medewerkers in België (cijfers op 31/12/2019). 
 
Meer info: www.beobank.be 

http://www.beobank.be/

