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Bronkhorst Lease brengt innovatieve leaseconcepten op de markt met als 
belangrijkste doelstelling om invulling te geven aan de groeiende vraag naar 

tegen een vooraf vastgestelde en heldere prijsstelling.

-
tie van hun leasecontracten. Met name organisaties die in conjunctuurgevoelige sectoren 
opereren of die op projectmatige basis werken, willen een oplossing voor de langdurige 
leasecontracten. Wij bieden u de mogelijkheid om te kunnen anticiperen op de gewijzigde 
mobiliteitsvraag binnen uw organisatie. Openbreken van meerjarige leasecontracten is
immers duur en niet transparant.



Over Bronkhorst Lease

Bronkhorst Lease is een innovatieve en dynamische leasemaatschappij. Met onze kort-

zakendoen met traditionele leasemaatschappijen. Geen ondoorzichtige en torenhoge 
tussentijdse beëindigingskosten, onduidelijke voorwaarden en langdurige contracten 

behoefte tegen gunstige en transparante tarieven. Bronkhorst Lease rekent graag 
voor u uit waar voor u de winst zit. 
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Het concept

Het uitgangspunt van ons concept is: De looptijden van leasecontracten zo goed 
mogelijk laten aansluiten bij uw bedrijfseconomische ontwikkelingen. Hierbij kunt u 
bijvoorbeeld denken aan:

• 
• Tijdelijke opdrachten
• Werknemers die uitdienst gaan 
• Onzekere toekomstverwachtingen (startende ondernemers en zzp-ers)

Waarom Bronkhorst Lease?

1. Flexibele contracten        2. Budgettaire zekerheid         3.  Grip op uw autokosten

4. Maatwerk       5. Transparantie

Deze bedrijfseconomische ontwikkelingen zijn veelal vooraf niet goed in te schatten. Met 

concurreren met meerjarige leasecontracten. Om dit te bereiken hebben wij diverse 

staat om uw verplichtingen te reduceren en uw kosten bij te kunnen sturen.

info@bronkhorstlease.nl
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Flexibel Leasen met FlexVast Lease!

Dan is het FlexVast leasecontract bij uitstek voor u de oplossing. Ons FlexVast-
leaseproduct is een vorm van leasing waarbij de vooraf gecontracteerde lease-

die vooraf met u bepaald zijn. Bij verrekening volgt automatisch een creditering 
o.b.v. het nieuwe tarief. 

Met ons unieke en innovatieve FlexVast-leaseconcept kunt u eenvoudig op 
gewijzigde bedrijfsomstandigheden inspelen. U bent niet gebonden aan lang-

bedrijfseconomisch verantwoorde manier mobiel blijft. En omdat u vooraf op 
de hoogte bent van het verloop van de kosten bij eventuele verlenging, zijn de 
kosten voorspelbaar en zeer eenvoudig te budgetteren waardoor u maximale 
grip heeft op de leasekosten van uw wagenpark.
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Wilt u meer informatie 
over FlexVast Lease of een 
andere leasevorm, neem 
dan contact met ons op.

De voordelen

• Flexibele leasecontracten
• Geen risico op overtollige leaseauto’s
• Geen kosten bij vroegtijdige inlevering
• Vooraf goede budgettering mogelijk bij 

verschillende inlevermomenten
• Een gunstig maandtarief bij langdurig 

gebruik van de auto


