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‘De term “leasemaatschappij” dekt de lading niet meer.’ 
We zijn omgevormd tot brede mobiliteitspartner. Zo zien we in de markt een grotere groep 
klanten die hun wagenpark niet wil leasen maar kopen. Als mobiliteitspartner nemen we 
dan alle operationele en administratieve rompslomp uit handen en voegen door inbreng 
van onze kennis, ervaring en systemen veel waarde toe. Ook begeleiden we klanten  in de 
transitie van een leaseregeling naar mobiliteitsregeling, waarbij de medewerker de keuze 

heeft uit een lease-auto of een goed onderbouwde mobiliteitsvergoeding. We hebben daar 
een goede visie op. Private lease is sterk in opkomst. De voorlichtingsavonden die we voor 

klanten van onze dealerbedrijven hebben gehouden waren in een mum van tijd volledig volgeboekt. 
Particulieren zijn enthousiast maar willen wel precies weten hoe het in elkaar zit. 
Thomas van Kessel - Broekhuis Lease

‘Private-lease is de groeimotor van de autoleasebranche’
De autoleasebranche is nog steeds een groeiende markt. De zakelijke lease zorgt voor 
stabiliteit, de groei wordt vooral veroorzaakt door de private-lease. De groei in dit segment 
zet zich de komende tijd stevig door. In omvang groeit de branche minder hard dan een jaar 
geleden. Dat komt vooral door de korte opleving in aanloop naar de wijziging van de fiscale 
bijtelling dit jaar. De solvabiliteit binnen de branche neemt toe, echter minder hard dan in het 
totale bedrijfsleven. De komst van mobiliteitsbudgetten en het versoberen van leaseregelingen 
liggen hieraan ten grondslag. Onze groeiprognose voor de branche is dan ook iets lager dan voor de 
benchmark, namelijk een verwachte groei bij 28% van alle autoleasebedrijven. (versus 30% in heel NL). 
Heidi Bochove Graydon Nederland

Groei per regio
(in balanstotaal)

Groei verdeling
(in balanstotaal)

470 actieve bedrijven
- 3 actieve bedrijven tov 2015
302 bedrijven met slechts één personeelslid

17,3 jr gemiddelde leeftijd
90,7% BV’s (+ 57,3% tov NL)

Groeiprognose Autoleasebranche 
uitgesplitst: Eenmanszaken vs BV’s
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Kans op wanbetailng binnen nu en één jaar.
(Waarbij AAA gelijk is aan de geringste kans)

De mate waarin de activiteiten met schulden worden gefinancierd.

Gebasseerd op de Graydon Groei Score

Starters
Opheffingen
Faillismenten
Netto groei

Totaal ondernemingen NL
Autoleasebranche

11%

13% 52% 30%

46% 28%

2010              2011               2012               2013             2014              2015
0

45

35

15

Top 3 snelste groeiers
  1   Dealerleasing B.V. Noord-Brabant
  2   Lease Drive B.V. Zuid-Holland
  3   Wolves Lease & Mobiliteit B.V. Overijssel 


