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Zie je jezelf al zitten? In jouw eigen MINI? Een nieuwe is nergens voor nodig, met een jonge 
occasion profiteer je nog steeds van alle MINI-voordelen, terwijl je de hoge afschrijving van 
de eerste paar jaar aan je voorbij laat gaan. Sterker nog, je profiteert er volop van. Voor een 
MINI die al even heeft gesnuffeld aan het asfalt betaal je onmiddellijk een heel stuk minder. Zo 
wordt MINI rijden wel heel toegankelijk! En als je nog minder startkosten wil betalen, is leasen 
een prima keus! Lees hier alles over het leasen van een occasion-MINI!



MINI: heel veel auto!
Gemiddeld kost een exclusieve full option MINI van 2 tot 5 jaar oud tussen 20.000 en 30.000 
euro. En daarvoor krijg je heel veel auto! Zijn iconische ‘looks’, zijn unieke rijcapaciteiten, alle 
typische MINI-opties, zoals de Britse bekleding, de verlichtingspakketten, de verschillende 
rij-modussen… we kunnen nog wel even doorgaan met het opsommen van alle MINI-
mogelijkheden, maar daar is dit niet de plek voor. Hier zoomen we in op de ins & outs van 
leasen!

Slim financieren met financial lease
Om je occasion MINI te rijden, hoef je niet ineens het hele aankoopbedrag te betalen. Met een 
aanbetaling, een eventuele slotsom (om je maandbedrag te verlagen) en maandbedragen 
tussen de 200 en 400 euro per maand kun je je MINI slim financieren. Wegenbelasting (reken 
op een bedrag van €70,- per maand) en verzekering,  berekend op iemand van 33 jaar met 12 
schadevrije jaren, (tussen circa €33,50 voor WA¬+ en €54,- voor allrisk per maand, afhankelijk 
van het model,  het aantal kilometers per jaar en de schadevrije jaren) zijn niet bij het 
leasebedrag inbegrepen.

Financial lease is overigens niet hetzelfde als operational lease:



Heb je jouw perfecte occasion MINI gevonden? Voordat je het weet, rijd je ermee weg! De 
eerste stap is het bevestigen van de order, als je dat wilt onder voorbehoud van financiering. 
Vervolgens doe je een financieringsaanvraag bij een leasemaatschappij. Als je dat wil, helpen 
we je daarbij. De leasemaatschappij heeft een paar dingen van je nodig (per mail): een 
loonstrook, een kopie van je bankpas, een bankafschrift waarop aangetoond wordt dat je 
huur of hypotheek wordt afgeschreven en een bankafschrift waarop zichtbaar is dat je loon 
wordt overgemaakt en een kopie van je rijbewijs. Als de financiering rond is, doe je de op de 
orderbevestiging vermelde aanbetaling. Vaak kun je binnen een week jou MINI rijden!  En 
dan is hij van jou! Je maakt – naast een eventuele aanbetaling – maandelijks een vast bedrag 
over naar de leasemaatschappij. Verzekering, onderhoud, reparatie en banden zitten niet 
in de lease inbegrepen. Vanzelfsprekend staat Davero wel voor je klaar, voor onderhoud en 
reparaties van jouw MINI.

Hoe werkt leasen?

MINI’s hebben – na de afschrijving van een gloednieuwe MINI- een lage afschrijving. Lease je je 
occasion MINI? Dan ontstaat er een spaarpotje voor je volgende MINI, bijvoorbeeld over 3 jaar. 
Je lost namelijk per maand méér af dan de afschrijving. 

Creëer een spaarpotje



Alles wat je moet weten over financial lease
Hoeveel moet ik per maand betalen?
Het leasebedrag per maand is afhankelijk van verschillende factoren: de aanschafprijs van je 
MINI, je eventuele aanbetaling en de eventuele slotsom. Meestal is het maandelijkse leasebe-
drag tussen €200,- en €400, -.

Hoe weet ik of ik een MINI kan leasen?
Als je bij DAVERO de MINI van je dromen ziet staan, dan maken we een koopcontact voor je on-
der voorbehoud van financiering. De leasemaatschappij vraagt je om enkele gegevens (kopie 
rijbewijs, kopie bankpas, een loonstrook en enkele bankafschriften) via een link te uploaden. 
Die gegevens zijn alleen voor de leasemaatschappij, wij hebben er geen inzage in. Binnen 
enkele dagen hoor je van de leasemaatschappij of de lease kan doorgaan. Als dat zo is, dan 
maken wij je MINI verder in orde voor verkoop en kun je er snel in rond rijden!

Als ik een MINI lease met financial lease, van wie is hij dan?
Van jou! Je bent de economische eigenaar van de auto tijdens de leaseperiode. Na de leasepe-
riode ben je nog steeds de economische eigenaar en bovendien ook de juridische eigenaar: De 
auto is helemaal van jou! Bij operational lease wordt je geen eigenaar van de auto. We zoomen 
hier verder niet in op operational lease, omdat dat meestal om nieuwe ‘auto’s van de baas’ 
gaat en niet om een eigen occasion auto. 

Hoe lang loopt een leasecontact?
De duur van je leasecontract kun je bespreken met de leasemaatschappij. Meestal wordt geko-
zen voor een periode van 3 of 5 jaar.

Hoe zit het met verzekeringen, onderhoud en brandstof?
Als je kiest voor financial lease, dan zitten de verzekering, onderhoud en de brandstof niet bij 
het leasebedrag. De afschrijving zit wel bij het leasebedrag inbegrepen. Sterker nog: als je een 
MINI leaset, creëer je meteen een spaarpotje voor je volgende MINI!

Sparen door leasen, hoe zit dat?
Een occasion MINI is waardevast.  Als je leasecontract na drie of vijf jaar afloopt, is jouw MINI 
nog steeds veel waard. Je hebt dus een potje met extra geld gecreëerd. Dat geld kun je perfect 
gebruiken voor het leasen van je volgende MINI.

Kan iedereen een MINI leasen?
Een MINI leasen is vaak prima mogelijk, maar het leasebedrag moet natuurlijk wel reëel zijn. 
De leasemaatschappij zal dus altijd een korte financiële check doen om te bekijken of je vol-
doende financiële ruimte hebt om een auto te leasen.


