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begon tijdens een gezellig avondje. We hadden een

eens iets nieuws op touw moesten zetten', vertelt Paul Petit. 'Je
moet weten dat gesprekken tijdens gezellige avondjes bij ons "af en
toe" oveÍ auto's en mototen gaar.tdus als we dan iets wilden doen,
moest het ook maar wat in die hoek zijn. Omdat we allebei ook
zakelijk in een youngtimer rijden - Sjef een Porsche 928 en ik een
Jaguar Xl6 * bedachten we dat het misschien een idee zou kunnen
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zijn om een leasebedrijf op te zetten met youngtimers. Die zijn bij
goed onderhoud heel betrouwbaar, natuurlijk ook een beetje afhankelijk van merk en type. Als je dan begint met een auto die weinig
heeft gereden, zijn de te verwachten kosten heel voorspelbaar;
zodat je een verantwoorde calculatie kunt maken. Voor de klant
snijdt het mes aan méér dan twee kanten: 35 procent bijtelling voor
de inkomstenbelasting, het keurig voorspelbaar uitsmeren van de
kosten over meerderejaren en het rijden in een heerlijke auto uit het
veelal hogere segment.Die kun je natuurlijk ook door je bedrijf laten
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kopen, zeker omdat we vaak niet over torenhoge investeringen
spreken. Maar de aanschaf is niet het grootste probleem, al gaan we
indien gewenst gÍaag op zoek voor iemand die een youngtimer wil
gaan leasen en zelf geen tijd of zinheeft om allerlei bedrijven langs
te gaan. Neery het gaat erom dat wanneer je bij PS 50 een youngtimer least ook meteen van alle zorgen af bent. Wij regelen alles, de
financiering, de verzekering, de belasting, betalen het onderhoud en
eventuele reparaties, werkelijk alles wordt je uit handen genomen.
Het enige wat je als ondernemer zelf nog moet doen is afrekenen
bij de pomp, al zíjn ook daar nog oplossingen voor te bedenken.'
Sjef vult Paul's betoog aan met 'totaal ontzorgery dat mag je gerust
de basisgedachte achter PS50 Youngtimerlease noemen.Wat ons
op het idee brengt nu toch maar eens naar de betekenis van die
bedrijfsnaam te vragen. Sjef schiet in de lach. 'Jemoet er niet te veel
achter zoeken hoor. Heel simpel, de initialen van onze voornamen
en een mooi rond getal dat iets met onze leeftijd te maken had
toen we het op het idee kwamen.' Goed bedacht heren, 'Abraham
Youngtimerlease' zou b1j de potentiële klantenkring ongetwijfeld
een stuk minder professioneelzijn overgekomen.
Apropos, klantenkring, hoe lopen de zaken bij dit jonge bedrijf?
Sjef en Paul zijn, zoals dat vaak behoedzaam wordt genoemd, niet
'F{et
ontevreden.
gaat boven verwachting,' vertelt Sjef, inmiddels
hebben we al behoorlijk wat auto's rondrijden en de aanvragen
lopen lekker door. Al worden we ook wel geconfronteerd met enige
terughoudendheid, want sommige mensen vinden het te mooi om
waar te ziin, in een prachtige Jaguar XJ rijden met minder netto bijtelling dan bij een Toyota Prius. We kunnen het echter allemaal heel
nauwkeurig voorrekenen en dan durft men het wel aan, graag zelfs.
We vertellen de mensen ook dat ze realistisch moeten bliiven. Ik
kan me heel goed voorstellen dat iemand droomt van een Maserati
Quattroporte uit de jaren negentig, maar bij een dergelijke auto is
het bijna onmogelijk een realistische calculatie te maken omdat de
kosten van onderhoud en reparaties zeer onvoorspelbaar zijn. Een
Rolls-Royce of Bentley is ook in aanschaf best betaalbaaL maar als
je zo'n auto intensief gaat gebruikery kun je er compleet op leeglopen. Als we daar aan beginnen, praat je over een contract met een
nacalculatie. Maar bij een BMW, Mercedes-Benz, Jaguar of Volvo,
om zomaar wat voorbeelden te noemen durven we het graag aan
om een leaseconstructie op te zetten. Al moeten daarvoor wel enkele
voorwaarden ztjn vervuld. Omdat de meeste van onze klanten toch
zo'n 20.000 tot 30.000 kilometers per jaar rijden, adviseren we een
auto die niet te veel heeft gereden. Of zo'n klant zo'n auto nou zelf

zoekt of dat wij dat mogen doen maakt niet uit rond de 150.000km
is echt het maximum. Rijje dan drie jaar lang * bij ons het basiscontract - 30.000 km per jaar, staat de teller als de periode ten einde is
op 240.000.Bij goed onderhoud is zo'n auto dan ook nog weer goed
te verkopen, al kan de klant 'm dan natuurlijk ook zelf overnemeÍr,
een koopoptie is altijd mogelijk.'
Duidelijk, het leasen van een youngtimer kan heel aantrekkelijk
zíjn, ook als alternatief voor een moderne leaseauto. Wij zíjn wel
overtuigd... De vraag is of dat ook lukt als je geen zelfstandig
ondernemer bent of bij een groot bedrijf werkt dat vaste afspraken
heeft met een grote leasemaatschappij. Paul heeft ervaren dat er
ook dan soms best wat mogelijk is, al hangt het natuurlijk ook sterk
van de bereidheid tot medewerking af. 'Kijk, aan één voorwaarde
die grote bedrijven stellen, voldoen wij sowieso: je krijgt een exacte
kostencalculatie, zodat er geen verrassingen komen. En als die kosten dan niet hoger zíjn dan bij een moderne auto, willen bedrijven
vaak best meegaan. Zeker als ze eraan gewend zijn met meerdere
leasemaatschappijen te werken, wat best vaak voorkomt. Het is
natuurlijk welzaakom ook rekening te houden met wellicht hogere
brandstofkosten, eventueel kan er gedacht worden aan een G3 LPGinstallatie, die mee te leasen is natuurlijk. Dan is er de forfaitaire
BTW-bijtelling voor privégebruik. Voor een youngtimer is dat 1,5
procent van de BTW op de catalogusprijs. Bij een extreem dure auto
kan dat behoorlijk aantellen, maar bij de meeste auto's die worden
geleast wordt dat BTW-forfait ruimschoots gecompenseerd door de
BTW op de variabele kosten.'
Meer weten over PS50Youngtimerlease?Kijk dan op www.ps50.nl.
Of bezoek Paul Petit en Sjef van Hijfte op 19 mei tijdens Forever
Young, want daar zijn beide heren aanwezig om je alles te vertellen
over de mogelijkheden van het leasenvan een youngtimer. ll

Veryelijkend kostenplaatie
Full0perational
Lease
v,a.
BrandstoÍ
permaand
Totaal

Jaguar
XJ1997 Toyota
PriusFullHybrid
t,otz
€ 730
€ 208
€90
€ 820
€ 820

netto
Gem.
bijtelling

€ 50permaand € 182permaand
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