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Beobank lanceert gunstige autosalonvoorwaarden 
 

Brussel, 13 januari 2023 – Naar aanleiding van het autosalon kondigt Beobank vandaag haar tarieven 
voor autoleningen en autoverzekeringen voor particulieren aan en lanceert ze ook een nieuwe Eco-
autolening.  

Voor veel Belgen, en dus ook voor Beobank, is januari traditioneel een maand waarin 
mobiliteitsoplossingen centraal staan. “Heel veel Belgen wachten inderdaad tot januari om een nieuwe 
wagen te kopen. Daarom kiezen we ervoor om in deze periode een extra inspanning te doen voor de 
vele Belgen die de komende weken de aankoop van een nieuwe wagen overwegen”, legt Dirk 
Verhaeghe, Head of Retail Products bij Beobank, uit.  
 
Nieuw dit jaar bij Beobank: naast de voordelige rentevoeten voor alle mobiliteitsoplossingen, kunnen 
particulieren dankzij de nieuwe Beobank Eco-autolening voor elektrische of hybride wagens nu ook 
genieten van een interessante rentevoet van 2,49% (JKP). Met deze rentevoet neemt Beobank 
momenteel het voortouw in het segment van de elektrische en hybride wagens. 
   
“Via een voordelige financiering willen we ecologische wagens voor een zo breed mogelijke groep 
mensen toegankelijk maken. We merken immers dat het aantal nieuwe aangekochte wagens met een 
ecologische motor elk jaar stijgt, maar dat er toch nog altijd enige weerstand is. Dit komt o.a. door de 
hoge aankoopprijs, het rijbereik en het tekort aan laadpalen. Om onze huidige en nieuwe klanten te 
kunnen bijstaan in de transitie naar een duurzame mobiliteit, bieden we met onze nieuwe Eco-
Autolening een voordelige rentevoet aan bij de aankoop van een ecologische wagen. Daarbovenop 
bieden we ook een interessant verlaagd tarief aan op de verzekering voor ecologische wagens”, aldus 
Dirk Verhaeghe.  
 
Overzicht van de tarieven voor particulieren  
 

Product Tarief Voorwaarden 

Beobank Eco-autolening 2,49% (JKP)1 geldig op 
16/01/2023, onder voorbehoud 
van wijzigingen 

 Voor aankoop van nieuwe ecologische 
auto’s (elektrische auto of hybride auto)  

 Max 60.000 € 

 Max 60 maanden 

 Max 120% van de aankoopwaarde 

Beobank Autolening 2,99% (JKP)2 geldig van 
16/01/2023 tot en met 
28/02/2023 

 Voor de aankoop van nieuwe voertuigen 
of tweedehandsvoertuigen < 2 jaar (auto, 
motor, bromfiets, scooter, quad of 
elektrische fiets), en nieuwe mobilhome 
en caravan. 

 Max 50.000 € 

 Max 60 maanden 

 Max 120% van de aankoopwaarde 

Beobank Autoverzekering3 Van 12/01/2023 tot en met 
28/02/2023 twee maanden gratis 
op de Beobank Autoverzekering 
van Partners Verzekeringen NV 

 Voor alle type voertuigen bij 
onderschrijving van een nieuw Beobank 
Autoverzekeringscontract.  
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 Van toepassing op de 1ste jaarpremie, 

wordt onmiddellijk verrekend in de 
premie.  

20% korting op de verzekering 
voor ecologische wagens 

 Voor een ecologische wagen (elektrisch of 
hybrid, nieuw of tweedehands)  

 

Particulieren die een lening op afbetaling voor een hoger bedrag en/of een langere 
terugbetalingstermijn wensen af te sluiten, kunnen dit met een adviseur in een Beobank kantoor 

bespreken.  

Ook professionelen en ondernemers kunnen uiteraard bij Beobank terecht voor een oplossing op 
maat.  

 

Let op, geld lenen kost ook geld  
 

1 Beobank Eco-autolening: Lening op afbetaling tegen een Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) van 2,49% 
(vaste actuariële debetrentevoet: 2,49%), onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier. Voor 
een maximum bedrag van 60.000€. 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 ecologische auto’s (elektrische auto, 
hybride auto). Op vertoon van een factuur of recente bestelbon ondertekend door beide 
partijen.  Rentevoet geldig op 16/01/2023, onder voorbehoud van wijzigingen. Meer info op 
beobank.be 

Representatief voorbeeld: lening op afbetaling van 20.800€ terugbetaalbaar in 60 
maandaflossingen aan een Jaarlijks Kostenpercentage van 2,49% (vaste 

actuariële debetrentevoet: 2,49%). Dit betekent 60 maandaflossingen van 368,79€, 

hetzij een totaal terug te betalen bedrag van 22.127,40€. Rentevoet geldig op 16/01/2023, 
onder voorbehoud van wijzigingen. 

 
2 Beobank autolening: Lening op afbetaling tegen een Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) van 2,99% 
(vaste actuariële debetrentevoet: 2,99%), referentie rente = 3,40% JKP, 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. 
Representatief voorbeeld: lening op afbetaling van 20.700 € terugbetaalbaar in 60 
maandaflossingen aan een Jaarlijks Kostenpercentage van 2,99% (vaste 
actuariële debetrentevoet: 2,99%). Dit betekent 60 maandaflossingen van  

371,49€, hetzij een totaal terug te betalen bedrag van 22.289,40 €. Rentevoet geldig 
van 16/01/2023 tot en met 28/02/2023.  
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3 De Beobank Autoverzekering is een product van Partners Verzekeringen NV, 
verzekeringsonderneming naar Belgisch recht. Raadpleeg eerst het informatiedocument op 
www.beobank.be voor de voorwaarden, uitzonderingen, beperkingen en franchises vooraleer een 
verzekering te onderschrijven. Onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier. 
 
 

Verzekeringsmaatschappij 
Partners Verzekeringen NV Verzekeringsmaatschappij met de hoofdzetel in Koning Albert II-laan 2, 
1000 Brussel - RPR Brussel 0428.438.211 -  IBAN: BE43 3101 9596 0601 - BIC: BBRUBRBB - Tel. : + 32 
(2) 673 80 30 - E-mail : relations@partners.be - Website: www.partners.be. Toegelaten onder 
codenummer 0964 voor de taken 1a, 2, 3, 8, 9, 10a, 13, 16, 17   en onderworpen aan het toezicht van 
de NBB (Nationale Bank van België, Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be en de Autoriteit 
voor financiële dienstenen markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, www.fsma.be 
Partners Verzekeringen NV werkt samen met de bijstandsverlener Mondial Assistance NV (AWP P&C 
NV), Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, ondernemingsnummer 0837.437.919, toegelaten onder de 
code 2769, om tak 18 te verstrekken. 
 
Informatie over Beobank als verzekeringstussenpersoon 
Beobank NV/SA, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0401.517.147, verbonden 
verzekeringsagent van Partners Verzekeringen NV voor niet-leven verzekeringen. 

Beobank NV/SA, Kredietgever, Koning Albert II-laan 2, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 
0401.517.147 

………………………………………………………………………….  

 

Persdienst Beobank 

Inge Everaert  
+32 (0)478 829 823 

inge.everaert@beobank.be  
 

…………………………………………………………………… 

 

Over Beobank 

Beobank NV 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 213 agentschappen 
(Retail verkooppunten en PRO Centers). Haar 1 366 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 31/12/2021). 

Meer info: www.beobank.be 
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