
Lease - aanvraag 

Naam dealer Gegevens klant 

   Bedrijfsnaam 

   Contactpersoon 

   Adres 

Naam verkoper  Vestigingsplaats 

   Telefoon 

   Fax 

   BTW-nummer 

   Kamer van koophandel nummer 

   Samenstelling wagenpark/aantal 

Gegevens voertuig Extra’s Lease-aanvraag 

   Opbouw  Type: 

 DAF voertuigtype:  Laadkraan  Financiele Lease 

 Vermogen (pk):  Oplegger  Operationele Lease 

 G.V.W.:  Aanhanger 

 Type cabine:  Laadklep  Extra diensten: 

 Vangmuilkoppeling:                    ja / nee  Koelunit  Verzekering 

 Bouwjaar:    Houderschapsbelasting 

     Eurovignet 

 Opties:  Merk / Fabrikant  ROC voertuig 

 airco  Lengte opbouw  Banden 

 standkachel  Breedte opbouw 

 koellade  Hoogte opbouw  Specificaties: 

 DEB    Investering chassis 

 ZF intarder Inzetgebied:  Investering opbouw 

 luchtvering achter (LF)  lokaal / distributie  Investering oplegger/aanhanger 

 dakspoiler  nationaal  Aanbetaling 

 fenders  internationaal  Inruil 

 side skirts    Restwaarde 

 luchtvering vooras    Koopoptie 

 aluminium velgen    Reparatie en onderhoud p/km 

 AS tronic 12    Bandenvervanging p/km 

 AS tronic 16 

 PTO    Looptijd (maanden) 

 Extra / aluminium tank    Jaarkilometrage 

Opmerkingen 

Om uw aanvraag snel te kunnen verwerken, ontvangen we graag uw jaarrekeningen van de afgelopen twee jaar alsmede interne cijfers van het lopende 

jaar. Voor de beoordeling van uw aanvraag vragen wij informatie op bij een kredietbureau. Wij zullen deze en andere door u verstrekte informatie enkel 

en alleen en strikt vertrouwelijk ten behoeve van uw aanvraag bij PACCAR Financial gebruiken.



WIJ WILLEN U GRAAG LEREN KENNEN 
Heeft u vragen, of wil u weten wat PACCAR Financial precies voor kan betekenen? Vul dan eenvoudigweg 

onderstaand formulier in, en stuur of fax deze naar PACCAR Financial Nederland voor een vrijblijvende offerte. 

Heeft u al een concrete financieringsbehoefte voor de aanschaf van uw DAF? Dan kunt u gebruik maken van 

het aanvraagformulier op de achterkant. Wij zullen dan vrijblijvend een leasefaciliteit voor u openen.

CONTACT formulier

Ik ontvang graag een vrijblijvende offerte.

Gegevens klant

DAF voertuigtype: Aantal:

Aanschafprijs (Eur): Nieuw Gebruikt

Inruil / aanbetaling (Eur):

Neem svp kontakt met ons op:

 Bedrijfsnaam

 Contactpersoon

 Adres

 Vestigingsplaats

 Telefoon  Fax

Stuur mij een offerte voor:

Type:

 Financiele Lease looptjd:

 Operationele Lease looptjd: jaarkilometrage

Extra diensten:

 Verzekering

 Houderschapsbelasting

 Eurovignet

datum / handtekening:

Opmerkingen

Hugo van der Goeslaan 1

5643 TW  Eindhoven

Tel.: 040 267 7840

Fax: 040 267 7849

pfn.info@paccar.com




