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De nieuwe leaseproductie in Q1-2016 bedraagt €1.298mln, een lichte 
stijging ten opzichte van Q1-2015.  
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Productievolume leasemarkt 2010-2016 per kwartaal 

De nieuwe leaseproductie in Q1-2016 laat een daling met 11,6% zien in 
vergelijking met Q4-2015, de hoogste leaseproductie ooit in één kwartaal. 
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Productie Q1-2016 

In procenten 
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Productie Q1-2016 

In procenten 



47%	

28%	

13%	

12%	

Bankkantoren	

Vendoren	

CapBves	

Directe	DistribuBe	

Verdeling naar Distributiekanalen (in volume) 

6	

Productie Q1-2016 

In procenten 
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Gemiddelde contractwaarde daalt fors met 17,4%, een combinatie van de 
groei in de kleinere tickets en minder productie in de grote 
contractwaardes 



Disclaimer 
 Deze presentatie is gebaseerd op cijfergegevens aangeleverd aan de NVL door – niet 
nader gespecifieerde – Leden en niet-Leden. De cijfers zijn verwerkt door het 
secretariaat van de Vereniging. Waar nodig is een inschatting gedaan waarbij 
zorgvuldigheid is nagestreefd teneinde de werkelijkheid zo dicht mogelijk te 
benaderen. Omwille van de vergelijkbaarheid jaar-op-jaar zijn correcties toegepast.  

 De vermelding ‘Op basis van beschikbare cijfers’ betekent dat niet alle aanleverende 
partijen details over dit gedeelte van de dataset hebben verstrekt. De beschikbare 
cijfers zijn verwerkt in de grafieken. 

 Geen enkel Lid (of niet-Lid) heeft inzage in de onderliggende detailcijfers. Enkel 
geaggregeerde cijfers worden vrijgegegeven. 

 Externe gegevens zijn afkomstig van Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) 

  

8	Contact: peterjan.bentein@nvl-lease.nl 


