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Brussel, 9 januari 2015 

 

Autosalon 2015 

Scherpe tarieven voor autoleningen: vanaf 1,85%  

Twee maanden gratis Full Omnium-verzekering 

 

In het kader van het 93ste Autosalon, dat binnen enkele dagen zijn deuren opent, heeft Belfius Bank 

besloten de rente op zijn autoleningen voor de aankoop van een nieuwe auto of motor te verlagen. 

De tarieven gelden vanaf 12 januari e.k. 

 

Van 16 tot 25 januari 2015 ontvangt het Autosalon naar goede gewoonte vele bezoekers, die dit jaar zullen 

kunnen kennismaken met meer dan 1 000 voertuigen, waaronder diverse Europese of wereldprimeurs. 

Ongetwijfeld biedt dit sommigen ook de kans om te profiteren van de historisch lage rentevoeten met het 

oog op de aankoop van een nieuwe wagen. 

 

De rentevoeten vanaf 12/01/2015 voor autoleningen (LOA) voor het financieren van de aankoop van een 

nieuwe wagen of een tweedehandsauto van minder dan 2 jaar of van een nieuwe motor > 250cc, zien er 

als volgt uit: 

 

Aanvragen ingediend via Belfius Direct Net 

 
 
* Alleen fietsen 

 
 

Looptijd  
Bedrag 

4-12 
m. 

13-24 
m. 

25-36 
m. 

37-48 
m. 

49-60 
m. 

61-72 
m. 

73-84 
m. 

Van 
 

Tot        

1.250,00 2.500,00* 4,15% 4,15%           

2.500,00 3.750,00 3,15% 3,15% 3,25%         

3.750,01 5.000,00 2,15% 2,15% 2,25%         

5.000,01 10.000,00 1,85% 1,85% 1,95% 1,95%       

10.000,01 12.500,00 1,85% 1,85% 1,95% 1,95% 1,95%     

12.500,01 21.500,00 1,85% 1,85% 1,95% 1,95% 1,95% 2,10% 2,20% 

21.500,01 25.000,00 1,85% 1,85% 1,95% 1,95% 1,95% 2,10% 2,20% 

25.000,01 50.000,00 1,85% 1,85% 1,95% 1,95% 1,95% 2,10% 2,20% 

        >50.000,00 
  

1,85% 1,85% 1,95% 1,95% 1,95% 2,10% 2,20% 

http://www.belfius.com/
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Aanvragen ingediend via een Belfius-kantoor 
 
 

 
* Alleen fietsen  

 
Wie van plan is zich een (elektrische) fiets aan te schaffen, wordt uiteraard evenmin vergeten. Sinds vorig 

jaar kan hij of zij immers ook gebruikmaken van dit soort van financiering, dat veel voordeliger is dan een 

lening op afbetaling voor een "aankoop". 

 

Merk eveneens op dat er een korting van 0,10% wordt toegekend aan "Jobstarters" (voorwaarden 

verkrijgbaar in de kantoren). 

 

Aantal en bedrag van autoleningen stabiel in 2014 

 

Het gemiddeld bedrag dat wordt geleend voor de aankoop van een nieuwe wagen, draait momenteel bij 

Belfius rond de 16 000 EUR. Voor de aanschaf van een tweedehandsauto ligt dat bedrag rond de 8 700 

EUR. De gemiddelde looptijd van de autoleningen bedraagt ongeveer 58 maanden voor nieuwe wagens en 

48 maanden voor tweedehandsauto's. Die bedragen en looptijden veranderen nauwelijks in vergelijking met 

2013. 

 

"Salonvoorwaarden" voor verzekeringen 

 

In de marge van het Salon biedt Belfius momenteel twee maanden gratis verzekering aan voor elke nieuwe 

Full Omnium-verzekeringspolis van Belfius Car die wordt afgesloten vóór 31 maart 2015 en één maand 

voor elke nieuwe polis zonder Full Omnium. Twee maanden gratis Omnium-dekking worden eveneens 

geboden op de bestaande polissen bij een verandering van voertuig indien het nieuwe voertuig Full 

Ominium wordt verzekerd. (actie onder voorwaarden, onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier). 

 

 

Looptijd  
Bedrag 

4-12 
m. 

13-24 
m. 

25-36 
m. 

37-48 
m. 

49-60 
m. 

61-72 
m. 

73-84 
m. 

Van 
 

Tot        

1.250,00 2.500,00* 4,35% 4,35%           

2.500,00 3.750,00 3,35% 3,35% 3,45%         

3.750,01 5.000,00 2,35% 2,35% 2,45%         

5.000,01 10.000,00 2,05% 2,05% 2,15% 2,15%       

10.000,01 12.500,00 2,05% 2,05% 2,15% 2,15% 2,15%     

12.500,01 21.500,00 2,05% 2,05% 2,15% 2,15% 2,15% 2,30% 2,40% 

21.500,01 25.000,00 2,05% 2,05% 2,15% 2,15% 2,15% 2,30% 2,40% 

25.000,01 50.000,00 2,05% 2,05% 2,15% 2,15% 2,15% 2,30% 2,40% 

        >50.000,00 
  

2,05% 2,05% 2,15% 2,15% 2,15% 2,30% 2,40% 

http://www.belfius.com/
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Omdat men inzake verzekeringen niets aan het toeval mag overlaten, werd Belfius Car opgevat als een 

verzekering "op maat" die zo ruim mogelijk is en aangepast aan eenieders wensen en behoeften: tarief 

afhankelijk van het aantal afgelegde kilometers (<= 10.000 km, tussen 10.000 en 24.000 km, > 24.000 km), 

bestuurdersverzekering, rechtsbijstand  "comfort " of "prestige", "Fidelity Award" (bonus-malus ongewijzigd 

na een ongeval waarbij men schuld heeft, indien men verzekerd is bij Belfius zonder ongeval waarbij men 

schuld had tijdens de voorbije vijf jaar), enz. 

 

Omdat het ten slotte onrechtvaardig is om de goede (jonge) bestuurders te laten opdraaien voor het 

onverantwoordelijk gedrag van de slechte (jonge) bestuurders, geeft Belfius jonge bestuurders tot hun 

dertigste verjaardag een korting op de premie Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid en op de premie voor 

Stoffelijke Schade als zij met succes een stage defensief rijden hebben gevolgd. Belfius Bank draagt 

overigens maximaal 50 EUR bij in de inschrijvingskosten voor een dergelijke stage. 
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