
 
  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. 

 

De Basisopleiding Autoleasing geeft u de specifieke 

basiskennis en vaardigheden die u nodig heeft. Na 

de opleiding bent u klaar voor het VNA-examen 

Leasing-I. Het concept “Leasing” is concreet 

geworden en u kunt professioneel adviseren. 

 

Inhoud Basisopleiding Autoleasing 

Module 1: Inleiding tot leasing / ontwikkeling van 

autoleasing 

• Wat is leasing? 

• Autoleasing in Nederland en EU. 

• Overzicht van het belang van autoleasing in de 

markt 
 

Module 2: Auto & Fiscus, calculeren 

• Uit oogpunt van zowel berijder, fiscus en 

werkgever. 

• Wat zijn autokosten, waar zitten stijgingen en 

besparingspotentie? 

• Berekenen van annuïteit en fiscale bijtelling en 

autokosten voor privégebruik. 
 

Module 3: Leasetechnieken, contracten 

• Open versus gesloten calculatie. Wat is het 

verschil? Wat kan de klant er mee? 

• Toelichting op de wettelijke bepalingen die de 

leasebranche raakt. 

 

Laatste dag 

• Examentraining, eindtermen bespreken. Welke 

kennis hebt u precies nodig om te slagen voor 

het examen. 

• Examen VNA Leasing 1 modules 1, 2 en 3 

 

Optioneel: Vaardigheden 

Communicatietraining (vier extra dagdelen) 

• Argumenteren 

• Telefonisch klantenoverleg 

• Tegenwerpingen pareren 

• Onderhandelen 

• Gesprekken afronden 

Voor 

Alle medewerkers in de automobiliteits-

branche die met leasing en fleet-

management in aanraking komen.  

De opleiding is afgestemd op de normen  

van de VNA, Vereniging Nederlandse 

Autoleasemaatschappijen. 
 

Training 

4 dagen. 

Communicatietraining vier extra dagdelen. 
 

Zelfstudie 

Afhankelijk van kennis- en ervaringsniveau 

twee tot vier uur per week. 
 

Data 

Meestal op woensdagen. 

Alle dagen van 9.00-17.00 uur.  

Examen VNA Leasing aansluitend op de 

laatste cursusdag om 16:15 uur. 
 

Investering 

€1.095,-, inclusief werkboek en catering. 

Het examen kost € 162,- voor VNA leden  

en €233,- 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 of  

Email: info@kpitraining.nl 


