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Beobank stelt voor het negende jaar op rij de beste rentevoet  
voor alle mobiliteitsoplossingen voor 

Naar goede gewoonte stelt Beobank opnieuw de beste rentevoet voor een auto- en 
motorlening voor, net als voor leningen voor mobilhomes en elektrische fietsen. 

 

Brussel, 14 januari 2022 – Voor het negende jaar op rij stelt Beobank de beste rentevoet voor een 
lening voor alle types personenvoertuigen voor. Zowel professionelen als particulieren kunnen bij 
Beobank een lening afsluiten aan een interest van 0,59% JKP.1 Met één gezamenlijk tarief wil 
Beobank de mobiliteitskeuze van haar klanten vergemakkelijken en niet laten afhangen van de 
financieringsmogelijkheden. Zo wil ze hen aanmoedigen om de beste mobiliteitsmix te kiezen.  

Lenen aan 0,59% JKP 

Al decennialang is januari de mobiliteitsmaand, veel Belgen kopen dan immers een nieuw voertuig. 
Het voordelige tarief van Beobank voor een lening is intussen een vaste waarde van deze traditie. Ook 
dit jaar stelt Beobank, voor het negende jaar op rij, het beste tarief voor. Zowel particulieren als 
professionele klanten en ondernemingen – via een beroepsfinanciering – kunnen bij Beobank een 
lening voor verschillende types voertuigen afsluiten: elektrische fiets, motor, bromfiets, scooter en 
auto, en dit aan een interest van slechts 0,59% JKP voor een bedrag tot 50 000€ en met een maximale 
terugbetalingstermijn van 60 maanden.  
Naast een beroepsfinanciering, kunnen professionele klanten ook opteren voor een leasing voor hun 
bedrijfsvoertuig.  
Particulieren kunnen bij de bank ook een lening aan dezelfde voorwaarden afsluiten voor een quad, 
mobilhome of caravan. Verder kunnen particulieren ook 120% van de aankoopwaarde van het 
voertuig lenen om de verzekeringen zoals de omnium- en de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering 
en de belasting op inverkeerstelling te financieren.  

Klanten aanmoedigen om de beste mobiliteitsmix te kiezen 

Dat de keuze voor een nieuw voertuig niet eenvoudig is, is nog zacht uitgedrukt. De mogelijkheden op 
het vlak van ecologisch en duurzaam rijden worden immers steeds diverser en ook alternatieve 
vervoermogelijkheden zoals een e-bike, bromfiets of motor, eventueel in gecombineerd gebruik met 
een (deel)wagen of openbaar vervoer, blijven aan populariteit winnen. En ook met de mobilhome of 
caravan op vakantie in eigen land of een buurland blijven populair. Kortom, de mobiliteitsmix wordt 
er allesbehalve eenvoudiger op en bovendien is elke situatie anders.  

Daarom kiest Beobank er opnieuw voor om één en hetzelfde interesttarief te bieden voor alle types 
voertuigen. Elektrische, hybride of traditionele wagens maar ook tweedehandsvoertuigen (tot 2 jaar 
oud), e-bikes, motoren, bromfietsen, mobilhomes en caravans genieten dezelfde interessante 
voorwaarden. 

Dirk Verhaeghe, Head of Retail Products bij Beobank, legt uit: “Bij de aankoop van een nieuw voertuig 
komt veel kijken. Je moet inzicht krijgen in de verschillende mobiliteitsopties en nagaan welke mix voor 
jou de beste is, de beschikbare modellen en de persoonlijke criteria overlopen, de verschillende 
aanbiedingen vergelijken, enz. Een diepgaande analyse die heel wat energie en tijd vraagt. Daarom 
zetten we bij Beobank opnieuw maximaal in op eenvoud binnen ons aanbod en bieden we één en 
hetzelfde tarief voor alle soorten voertuigen. Da’s alvast één kopzorg minder voor onze klanten.”  

Meer info op www.beobank.be. Het aanbod is van kracht vanaf 14 januari t.e.m. 28 februari 2022.  

http://www.beobank.be/
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Voor elke onderschrijving bij de bank van een nieuw verzekeringscontract voor een auto, motor of 
bromfiets van 14 januari tot en met 28 februari 2022 genieten particuliere klanten bovendien van een 
korting die overeenstemt met 2 maanden gratis verzekering.2  

 

LET OP, GELD LENEN KOST OOK GELD  
1 Professionele financiering tegen een nominale jaarlijkse rentevoet van 0,59%, onder voorbehoud van 
aanvaarding van uw dossier en mits wederzijds akkoord. Voor een maximum bedrag van 50.000€. Maximum 
duurtijd van de financiering is 60 maanden. Enkel geldig voor nieuwe voertuigen en tweedehandsvoertuigen 
jonger dan 2 jaar. Rentevoet geldig van 14/01/2022 tot en met 28/02/2022, onder voorbehoud van wijzigingen. 

Lening op afbetaling tegen een Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) van 0,59% (vaste actuariële debetrentevoet: 
0,59%), onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier. Voor een maximum bedrag 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, 
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. Meer 
info op beobank.be  

Voorbeeld: lening op afbetaling van 19.200€ terugbetaalbaar in 60 maandaflossingen aan een 

Jaarlijks Kostenpercentage van 0,59% (vaste actuariële debetrentevoet: 0,59%). Dit betekent 60 
maandaflossingen van 324,80€, hetzij een totaal terug te betalen bedrag van 19.488€. Rentevoet 

geldig van 14/01/2022 tot en met 28/02/2022.  
2 Raadpleeg eerst het informatiedocument in uw agentschap of op www.beobank.be.  

Actie geldig bij onderschrijving van een nieuw Beobank Autoverzekeringscontract van 14/01/2022 tot en met 
28/02/2022. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door de verzekeraar. De actie 2 maanden gratis 
is van toepassing op uw 1e jaarpremie, wordt onmiddellijk verrekend in uw premie en is niet cumuleerbaar met 
andere kortingen. De Beobank Autoverzekering is een product van Partners Verzekeringen N.V. verdeeld door 
Beobank, als verbonden verzekeringsagent van Partners.  

Partners Verzekeringen N.V., Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0428.438.211, IBAN 
BE43 3101 95960601, BIC BBRUBRBB, tel. +32(0)2 673 80 30, www.partners.be. Toegelaten onder code 0964, 
onderworpen aan het toezicht van de FSMA en de NBB. Voor tak 18 werkt Partners samen met Mondial 
Assistance NV (AWP P&C NV), Zwaluwenstraat 2, 1000 Brussel, BTW BE 0837.417.917, toegelaten onder code 
2769.  

Meer info op www.beobank.be 

Verzekeringstussenpersonen van Partners Verzekeringen N.V.: Beobank NV/SA, verzekeringsagent, Koning 
Albert II-laan 2, 1000 Brussel, BTW BE 0401.517.147, RPR Brussel, IBAN BE77 9545 4622 6142, BIC CTBKBEBX, 
of agenten of makelaars toegelaten door de FSMA als verzekeringstussenpersoon.  

 

………………………………………………………………………….  

 

Beobank NV/SA  
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Over Beobank 

Beobank is een Belgische bank die haar 742 000 klanten dagelijks bijstaat dankzij haar producten en diensten 
voor particulieren, zelfstandigen en KMO's en haar netwerk van 218 agentschappen (Retail verkooppunten en 
PRO Centers). Haar 1 446 medewerkers willen het leven van haar klanten vergemakkelijken met persoonlijke 
oplossingen. Daarbij bouwen ze samen met hun klanten een duurzame relatie uit om hen bij elke levensfase 
optimaal te kunnen begeleiden. Beobank is een dochteronderneming van de Groep Crédit Mutuel (cijfers op 
31/12/2020). 
 
Meer info: www.beobank.be 

http://www.beobank.be/

