Module 3 - opleiding VNA Leasing I
Een berg aan regels, contracten en mogelijkheden.
Iedereen die met Leasing en Fleetmanagement te
maken krijgt, moet perfect geïnformeerd zijn om
klanten van een goed advies te voorzien.

van lease-auto’s benoemen en toelichten.
• De kandidaat kan de bijzondere aspecten
noemen van zowel het verzekeren van
lease-auto’s door de autoleasemaatschappij
respectievelijk de lessee alsook schade
De Basisopleiding Autoleasing geeft u de specifieke aan de lease-auto.
basiskennis en vaardigheden die u nodig heeft.
• De kandidaat kan het belang van
Na de opleiding bent u klaar voor Module 3 van
automatisering voor de autoleasebranche
het VNA-examen Leasing-I. Het concept ‘Leasing’
omschrijven en kan kenmerken en processen
is concreet geworden en u kunt professioneel
omschrijven van geautomatiseerde systemen
adviseren over de basis van autoleasing.
die gebruikt worden voor communicatie met
leveranciers en overige instanties.
Inhoud Basisopleiding Autoleasing

Module 3: VNA Contracten en beheer
• Wat is leasing?
• Autoleasing in Nederland en E.U.
• Overzicht van het belang van autoleasing in
de markt
• Examentraining, eindtermen bespreken
Welke kennis hebt u precies nodig om te slagen
voor het examen?
• Examen VNA Leasing 1 - module 3
Eindtermen
• De kandidaat kan van de belangrijkste
contractvormen/overeenkomsten die er
binnen de autoleasebranche bestaan de
voorwaarden en hun onderlinge verbanden
verklaren.
• De kandidaat kan de belangrijkste criteria
noemen die de potentiële lessee zou moeten
hanteren bij zijn keuze van een
autoleasemaatschappij en beoordeling van een
leasecontract.
• De kandidaat kan de belangrijkste begrippen
verklaren die bij operationele
lease/wagenparkbeheer van belang zijn,
overeenkomstig de VNA Begrippenlijst.
• De kandidaat heeft inzicht in de opbouw en de
onderlinge samenhang van de diverse processen
die voor de autolease-maatschappij noodzakelijk
zijn om het wagenpark van de lessee te beheren
en kan de service-aspecten voor de lessee
hierin benoemen.
• De kandidaat kan de relevante aspecten en
begrippen van diverse soorten verzekering

Voor
Alle medewerkers in de automobiliteitsbranche die met leasing en fleetmanagement in aanraking komen.
De opleiding is afgestemd op de normen van
de VNA, Vereniging Nederlandse Autoleasemaatschappijen.
Data
Zie www.kpitraining.nl voor data, tijden,
locatie en andere praktische informatie.
Investering
€598,-, inclusief werkboek en catering.
Het examen VNA Leasing 1,
Module 3 kost €81,- voor VNA leden en
€122,- voor niet-leden.
Alle bedragen exclusief BTW.
Vereiste vooropleiding
Tenminste MBO / HAVO
Locatie
NBC Nieuwegein
Blokhoeve 1
Nieuwegein
Meer informatie
Inhoudelijke vragen en coördinatie:
KPI Training
Barend Lambrechtsen
Tel. 0343-450015

