
Waar de verkoop van 
nieuwe auto’s sterk kan 
fluctueren door economische 
ontwikkelingen, is de 
occasionmarkt vrij stabiel. 
Nieuwe trends laten zelfs een 
groei zien in de verkoop van 
occasions. Extra investeren in 
uw occasionvoorraad biedt 
dan ook kansen voor uw 
autobedrijf. Dat vraagt om een 
goede financieringsoplossing. 

Financiële ondersteuning voor uw voorraad gebruikte auto’s 
Voor autobedrijven is het van belang om snel in te kunnen spelen op de behoeften van 
de klant. Het aanhouden van een gevarieerde voorraad gebruikte auto’s vraagt echter 
wel om de nodige financiële ondersteuning. Heeft u een universeel autobedrijf in het 
mkb, bent u aangesloten bij BOVAG of VASS en verkoopt u gebruikte auto’s? Dan is ‘DFM 
Direct’ dé financieringsoplossing voor u. Hiermee beschikt u eenvoudig over het meest 
flexibele krediet voor het aanhouden van een grotere en meer diverse voorraad. En dat 
biedt weer kansen voor omzetgroei!

Waarom DFM?
DFM is dé financieringspartner voor ondernemingen in de mobiliteitsbranche. 
We kennen de automotive markt als geen ander. Onze jarenlange kennis van de branche 
én van financieren, vormen de basis van onze maatwerk financieringsoplossingen. 
En dat verschil merken onze klanten. Naast ons brede scala aan financieringsoplossingen 
voor dealerorganisaties en leasemaatschappijen, kunnen ook universele autobedrijven 
in het mkb profiteren van de voordelen van DFM. 

DFM Direct
Het aanhouden van een voorraad gebruikte auto’s legt beslag op een groot deel van uw 
werkkapitaal. Met ‘DFM Direct’ wordt uw voorraad gebruikte auto’s op individuele basis, 
ofwel per object, gefinancierd tegen de inkoopwaarde. Dit zorgt ervoor dat u uw hele 
voorraad kunt onderbrengen in de financiering, in plaats van dat u een maximaal bedrag 
gefinancierd krijgt bij een standaard ‘bulkfinanciering’. 

Uw voorraad gebruikte auto’s volledig
en automatisch gefinancierd

DFM Direct



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 
autodealers 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. 
Meer informatie over DFM vindt u hier.
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Hoe werkt het?
Om te bepalen of u in aanmerking 
komt voor de voorraadfinanciering, 
beoordelen wij eerst de financiële 
gezondheid van uw bedrijf en uw 
huidige voorraad occasions. Voldoet 
dit aan de eisen, dan wordt 100% van 
de inkoopwaarde van uw courante 
occasions gefinancierd. Uw voorraden 
vormen tevens het onderpand van de 
financiering. Uw bankzaken blijven 
ongewijzigd en u behoudt uw zakelijke 
rekeningnummer bij uw huisbank.

Uw voorraad automatisch en direct gefinancierd 
Via een koppeling met de RDW heeft DFM altijd inzage in uw actuele handelsvoorraad. 
De koppeling met Autotelex zorgt er daarnaast voor dat elk object wordt gefinancierd 
op basis van de Autotelex handelswaarde. Uw volledige courante voorraad wordt 
door deze koppelingen steeds automatisch en direct gefinancierd. Het leveren van 
overzichten van uw voorraad is dus niet meer nodig. U heeft hier verder geen omkijken 
naar. Dat scheelt u veel tijd. En liquiditeit! Zo heeft u de financiële ruimte die u nodig 
heeft om te ondernemen.

Met de handige management tool van DFM kunt u eenvoudig uw voorraadfinanciering 
inzien en beheren. Zo heeft u altijd actuele inzage in uw voorraad en beschikt 
u eenvoudig over handige informatie zoals het aantal stadagen en de actuele 
financieringsruimte.

Voorwaarden 
DFM Direct is beschikbaar voor universele autobedrijven in het mkb die lid zijn 
van BOVAG of VASS. De voorraadfinanciering kan worden ingezet bij een minimale 
bedrijfsvoorraad vanaf 20 courante auto’s.

Voordelen 
•  Eenvoudig en voordelig meer financiële ruimte door financiering op objectbasis  

in plaats van bulkfinanciering.
•  Extra kansen voor omzetgroei door mogelijkheid van aanhouden van een grotere  

en meer diverse handelsvoorraad van occasions.
•  Het gemak van automatische en directe afhandeling van het financieringsproces 

door koppeling met RDW en Autotelex. 
•  Tijdwinst doordat u geen voorraadlijsten hoeft aan te leveren. 
•  Gratis management tool waarmee u eenvoudig uw voorraadfinanciering inziet  

en beheert.

Interesse? 
Is DFM Direct dé oplossing voor de financiering van uw handelsvoorraad van gebruikte 
auto’s? Of wilt u meer informatie? Kijk op dfm.nl/dfm-direct. Hier kunt u de financiering 
ook eenvoudig direct aanvragen. Liever persoonlijk advies? Neem dan contact met ons 
op via dfm-direct@dfm.nl of bel 033 - 479 17 00. We bespreken graag uw mogelijkheden.

DFM Direct - dé voorraadfinanciering 
voor uw gebruikte auto’s
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