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WELKOM BIJ LAND ROVER 
FINANCIAL SERVICES

Land Rover is een iconisch Brits merk dat zijn oorsprong 

vindt in het jaar 1978. Het merk staat al decennialang  

voor veelzijdigheid en kracht. Prestaties, rijplezier en 

duurzaamheid zijn hierbij belangrijke elementen.

Stelt u zich eens voor om in uw droom Land Rover  

te rijden. In comfort over een stuk verlaten asfalt.  

Dit hoeft niet alleen tot de verbeelding te blijven.  

U kunt dit eevoudiger realiseren dan u denkt,  

namelijk via Land Rover Financial Services. 

In deze brochure leest u over het aanbod van  

financierings- en leasingmogelijkheden voor uw  

Land Rover. Profiteer bij Land Rover Financial Services  

van flexibiliteit, helderheid en service die u van een  

premium merk mag verwachten.

Uw Land Rover dealer is uw contactpersoon. Zij informeren 

u graag verder over onze producten. Uiteraard kunt u ook 

rechtstreeks met ons contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

Peter Jan Vroege

Sales & Marketing Manager

Land Rover Financial Services

WAAROM KIEZEN VOOR  

LAND ROVER FINANCIAL SERVICES

1. Maatwerk

2. Premium Service

3. Snel en eenvoudig af te sluiten bij uw dealer

4. Uw Land Rover dealer als aanspreekpunt

5. Originele Land Rover onderdelen bij schade
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Private Lease

Aflopend Krediet
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Aflopend Krediet 
met slottermijn
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U bent eigenaar  
van de auto

Leasemaatschappij is 
eigenaar van de auto

Wilt totaal gefinancierde 
bedrag aflossen

Wilt totaal gefinancierde 
bedrag aflossen

Zakelijk

Particulier

Particulier

Financieren Leasen

Zakelijk Particulier Particulier

Geen vast aankoopbedrag nodig   
Vaste maandbedragen   
Vaste looptijd   
Voor nieuw (N) / gebruikt (G) N/G N/G N

Vast rentepercentage   
Slottermijn   
Alle kosten inclusief*   
Inclusief verzekering   
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optioneel

n.v.t.
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U wilt Land Rover rijden maar uw financiële middelen  

ook beschikbaar houden voor zakelijke doeleinden?  

Dat kan met Land Rover Zakelijke Financiering.  

U leent geld voor de aankoop van uw droomauto  

en lost dit bedrag af gedurende de looptijd. 

HOE WERKT HET? 

Kies eerst uw droom Land Rover en voeg de opties toe 

die u wenst.  Online kunt u alvast een goed beeld vormen. 

Daarna bepaalt u de looptijd en het jaarkilometrage. 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 looptijd tegen gelijkblijvende maandbedragen.  

Aan het eind van de looptijd kunt u weer een nieuwe  

Land Rover uitkiezen.

 

Eventueel kiest u voor een slottermijn. U lost het  

geleende bedrag dan af tot een vooraf vastgesteld  

bedrag; de slottermijn. Deze is gebaseerd op de waarde 

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

voordeel hiervan is dat de maandbedragen lager zijn. 

VOORDELEN

• De auto op uw balans met jaarlijkse afschrijving

• Vaste rente en gelijkblijvende maandbedragen

• Premium service

• Mogelijkheid tot inbouwen slottermijn

• Uw Land Rover dealer is en blijft uw aanspreekpunt

Meer informatie over dit product? 

Neemt u dan contact op met uw dealer of  

met Land Rover Financial Services op  

telefoonnummer 020 342 16 23.

LAND ROVER ZAKELIJKE FINANCIERING
ZAKELIJK FINANCIEREN VOOR GEMAK EN ZEKERHEID

maandelijkse
betalingen

slottermijn

maandelijkse
betalingen

eventuele 
aanbetaling/inruil

eventuele 
aanbetaling/inruil

FINANCIEREN

FINANCIEREN MET SLOTTERMIJN
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LAND ROVER PARTICULIERE FINANCIERING
PARTICULIER FINANCIEREN VOOR GEMAK EN ZEKERHEID

Particulier Land Rover rijden en niet het hele aankoop-

bedrag betalen? Dat kan door particulier uw droom  

Land Rover te financieren. 

HOE WERKT HET?

Kies eerst uw droom Land Rover en voeg de opties  

toe die u wenst. Bepaal hoe lang u met de auto wilt  

rijden en schat in hoeveel kilometer u per jaar rijdt.  

Ruilt u een auto in of doet u een aanbetaling?  

Dan brengen wij dat in mindering op de aanschafprijs.  

Het restant plus de rente betaalt u terug gedurende  

de looptijd. Aan het eind van de looptijd kunt u weer  

een nieuwe Land Rover uitkiezen.

Eventueel kiest u nog voor een slottermijn. Dit is een  

vastgesteld bedrag gebaseerd op de waarde van uw auto 

dat u aan het einde van de looptijd aflost. Hierdoor zijn  

de maandbedragen aanzienlijk lager. 

VOORDELEN

• Direct economisch eigenaar van de auto

• Vaste rente en gelijkblijvende maandbedragen

• Premium service

• Mogelijkheid tot inbouwen slottermijn

• Uw Land Rover dealer is en blijft uw aanspreekpunt

Meer informatie over dit product? 

Neemt u dan contact op met uw dealer of  

met Land Rover Financial Services op  

telefoonnummer 020 342 16 23.

maandelijkse
betalingen

slottermijn

maandelijkse
betalingen

eventuele 
aanbetaling/inruil

eventuele 
aanbetaling/inruil

FINANCIEREN

FINANCIEREN MET SLOTTERMIJN
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LAND ROVER PRIVATE LEASE
ALLES IN ÉÉN PAKKET MET PRIVE LÉASE

Wilt u van de auto genieten zonder eigenaar te zijn van  

het voertuig en na te hoeven denken over extra kosten  

aan de auto? Dan is Land Rover Private Lease een  

uitstekende uitkomst.

HOE WERKT HET?

Met Land Rover Private Lease beschikt u over uw eigen 

auto zonder deze te bezitten. Bepaal eerst uw droomauto 

en kies uit talrijke opties en kleuren. Wanneer de  

Land Rover is samengesteld bepaalt u de gewenste 

looptijd en het aantal kilometers per jaar. Na de door u 

gemaakte keuze voor eventuele extra servicecomponenten 

betaalt u een vast maandbedrag. Alle kosten zijn inbegre-

pen, alleen de brandstofkosten zijn niet inbegrepen. Aan 

het eind van het contract kunt u een nieuwe auto uitkiezen 

voor private lease of de huidige Land Rover overnemen. 

PRIVATE LEASE KEURMERK

Land Rover Private Lease in aangesloten bij het  

Keurmerk Private Lease. Dit brengt u een aantal  

belangrijke zekerheden. Meer informatie hierover  

vindt u op www.keurmerkprivatelease.nl.

VOORDELEN

• Geen groot aankoopbedrag nodig; u leaset de auto

• Alle kosten zijn inclusief; u hoeft alleen nog te tanken

• Elke 2, 3, 4 of 5 jaar een nieuwe auto

• Advies, onderhoud en reparatie via uw eigen dealer

• Geen bijtelling zoals bij zakelijke lease

Meer informatie over dit product? 

Neemt u dan contact op met uw dealer of  

met Land Rover Financial Services op  

telefoonnummer 020 342 16 23.
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VOORDELEN LAND ROVER INSURANCE

• 5 jaar aanschafwaarde garantie*

• Geen eigen risico**

• Scherpe premie

• Reparatie bij uw eigen vertrouwde Land Rover dealer

• Gratis vervangende auto

* Uit het verzekeringsvoorstel blijkt of u tot maximaal 5 jaar in aanmerking
 komt voor de aanschafwaarde garantie bij total loss of diefstal.
 Vraag uw dealer naar de voorwaarden.

** Uit het verzekeringsvoorstel blijkt of u € 0 eigen risico heeft.

Een ongeluk is al vervelend genoeg. Natuurlijk wilt  

u dan goed verzekerd zijn. Daarom verzekerd u uw  

Land Rover bij Land Rover Insurance. Naast uw WA  

verzekering heeft u keuze uit WA+ en WA+ volledig casco 

(all risk). Ook kunt u kiezen voor aanvullende dekkingen. 

Meer informatie over de door u gewenste autoverzekering 

vindt u op www.landroverinsurance.nl. 

HOE SLUIT U EEN VERZEKERING AF?

Dit kunt u gemakkelijk online regelen via   

www.landroverinsurance.nl.  

 

Liever persoonlijk contact?  

Neem dan contact op met uw dealer of  

Land Rover Insurance op 040 851 37 95.

LAND ROVER INSURANCE
UW RIJPLEZIER VERZEKERD
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OVER ONS

WIE WIJ ZIJN

Land Rover Financial Services is een handelsnaam  

van FCA Capital Nederland B.V., de merkgebonden  

financieringsmaatschappij van Land Rover. Wij  

com mitteren ons aan de door de Vereniging van  

Financierings-ondernemingen (VFN) opgestelde gedrags-

code. Door samen te werken met dealers die zich aan  

onze maatschappij hebben verbonden, staat Land Rover  

Financial Services garant voor een betrouwbaar en  

verantwoord kredietadvies. Daarnaast voldoen wij aan  

de hoge eisen van het Keurmerk Private Lease. Hierdoor  

profiteert u als klant van belangrijke zekerheden betreft  

uw private lease.  

WENST U EEN OFFERTE OP MAAT?

1) Kies uw droom Land Rover 

2) Uw dealer informeert u over de mogelijkheden

3)  Geef uw keuze door, de dealer maakt voor u een offerte

4) Akkoord? De dealer regelt voor u de aanvraag

Wilt u liever direct contact met ons? Dat kan ook.  

U bereikt onze klantenservice op telefoonnummer  

020 342 16 23. Of stuur een e-mail naar  

info@landroverfinancialservices.nl

Land Rover Financial Services

Postbus 330

1170 AH Badhoevedorp

T 020 342 16 23

E info@landroverfinancialservices.nl
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