
Fietslease funding via DFM
Voor het opbouwen van uw eigen fietslease portefeuille

De fiets is een onmisbare  
schakel in het mobiliteits
systeem in Nederland. 
De conversie van fossiele 
brandstoffen naar duurzame 
energiebronnen wordt door  
de overheid gestimuleerd 
middels gunstige fiscale 
regelingen. Elektrische fietsen 
zijn al helemaal ingeburgerd in 
het Nederlandse straatbeeld. 
Een sterk groeiende markt 
die kansen biedt voor u als 
dealerorganisatie.

Waarom fietslease toevoegen aan uw assortiment? 

Ruim een kwart van alle verplaatsingen in Nederland gaat per fiets. Met de e-bike is  
het fietsgebruik in Nederland aanzienlijk gegroeid. Dit biedt mogelijkheden voor groei 
voor uw onderneming. Door het uitbreiden van uw aanbod in mobiliteit kunt u nóg  
beter inspelen op de behoeften van uw klanten. Ook biedt dit extra mogelijkheden  
voor het bereik van nieuwe klanten. Kortom, een interessante mogelijkheid die ten 
goede komt aan de winstgevendheid van uw portefeuille. Bij DFM regelt u eenvoudig 
en zorgeloos de financiële ruimte om fietslease als duurzame mobiliteitsvorm toe te 
voegen aan uw assortiment.

Flexibele funding via DFM

DFM wil haar klanten helpen groeien. Dat betekent dat we u in staat willen stellen om 
snel te kunnen inspelen op trends in de markt. Het toevoegen van fietslease aan uw 
assortiment betekent extra mogelijkheden voor u. Door u een flexibel rekening courant 
krediet te bieden, zonder extra beslag te leggen op uw werkkapitaal, stelt DFM u in staat 
om zorgeloos te kunnen investeren in fietslease. Het opbouwen van een eigen fietslease 
portefeuille betekent uiteraard wel de nodige aanpassing binnen uw organisatie. 
Zoals u van ons gewend bent, ontzorgt DFM u volledig op het gebied van de daarvoor 
benodigde funding.



Voorwaarden rekening courant limiet voor fietslease 

Op het verschaffen van een rekening courant krediet ten behoeve van fietslease  
funding zijn algemene voorwaarden van toepassing die worden vermeld in het  
daarbij behorende contract van DFM. Handig om alvast te weten: 

•  Fietslease funding vindt plaats onder de verpanding van de ingezette fietsen  
en de vorderingen die uit het fietsleasecontract volgen.

•  U levert maandelijks een rapportage aan over de fietsleaseadministratie. 

•  Uw rentepercentage en maximale limiet worden gebaseerd op uw  
individuele situatie.

De voordelen van fietslease funding via DFM op een rij

•  Eenvoudig en zorgeloos beschikken over investeringsruimte voor het opbouwen  
van een eigen fietslease portefeuille.

•  Flexibel financiële ruimte creëren tegen een aantrekkelijke rente.

•  Geen extra beslag op uw werkkapitaal. 

•  Meer mogelijkheden voor omzetgroei door uitbreiding van uw productaanbod. 

•  Extra mogelijkheid om in te spelen op de trend van duurzame mobiliteit.

Interesse? 

Is het toevoegen van fietslease aan uw assortiment wellicht interessant voor  
u en bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met een  
van onze financieringsspecialisten via telefoon (033) 454 95 74 of stuur een  
mail naar info@dfm.nl.  

Over DFM 
Met ruim 50 jaar ervaring is DFM dé 
financiële partner binnen de mobili-
teitsbranche. Door jarenlange kennis 
en ervaring in financieren binnen de 
automotive branche begrijpt DFM haar 
klanten als geen ander. Het bieden  
van toegevoegde waarde aan auto-
dealers en leasemaatschappijen door 
in complete mobiliteitsconcepten te 
denken maakt ons uniek. Zo helpt DFM 
haar klanten groeien. Als specialist in 
financieren van mobiliteit denken we 
mee met onze klanten. Dat resulteert 
in financieringsoplossingen op maat.
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