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Persbericht 
 

Nieuw AUMACON-onderzoek: Leasebedrijven Top-50 

Na de Dealerholding Top-100, de Garageformule Top-40 en de Schadeketen Top-25 is 

vandaag het vierde brancheonderzoek van AUMACON gelanceerd, de Leasebedrijven Top-

50; een overzicht van de 50 grootste leasebedrijven in Nederland. Het eerste exemplaar 

was voor de automan die al 40 jaar als ondernemer betrokken is bij autoleasing, Roel 

Hindriks. 

 

AUMACON-directeur Clem Dickmann: “Eigenlijk had deze uitgave er al veel eerder moeten 

zijn. Leasebedrijven zijn immers al decennialang een factor van groot belang in de 

autobranche. Ze beïnvloeden vrijwel alle deelmarkten in de sector. Alleen al in de verkoop 

van nieuwe auto’s nemen zij ruim een derde van de totale markt voor hun rekening.” 

 

Ondanks dat de leasewereld niet de naam heeft erg mededeelzaam te zijn ten aanzien van 

bedrijfsgegevens is het onderzoek van AUMACON voorspoedig verlopen. “De meeste 

leasebedrijven zijn modern en willen transparant zijn. Niettemin was er tot nu toe 

nauwelijks inzicht in deze marktsector. Ons onderzoek gaat daar vanaf nu voortaan jaarlijks 

in voorzien.” 

 

Het eerste exemplaar van deze nieuwe uitgave werd tijdens een bijeenkomst van het 

managersnetwerk Automotive Insiders in ontvangst genomen door Roel Hindriks, eigenaar 

van Lease Consult, oprichter van de Lease & Fleet Academy en zo’n 30 jaar geleden de 

eerste voorzitter van branchevereniging VNA. Clem Dickmann tijdens de overhandiging: 

“Roel heeft zich in de afgelopen decennia ontpopt tot kenniscentrum en geweten van de 

leasesector en speelt een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling ervan. Zo was hij 

initiatiefnemer voor onderzoek naar de gang van zaken rondom private lease en ontwikkelt 

hij momenteel het keurmerk Good Lease Governance.”    

 

De door AUMACON verzamelde informatie betreft niet alleen eigendom en management, 

maar ook leveranciersgegevens en financiële resultaten. Daarnaast een overzicht van het 

wagenpark, de leasevormen en remarketingmethoden. Een voorbeeldpagina en 

bestelinformatie is te vinden op aumacon.nl. 

 

Opvallend is de goede en stabiele winstgevendheid van de meeste leasebedrijven. “Zowel 

grote als kleine leasebedrijven renderen naar behoren. Dit in tegenstelling tot de meeste 

autobedrijven waar ter nauwer nood break-even wordt genoteerd. Geen wonder ook dat 

met name de dealerholdings steeds vaker inzetten op de ontwikkeling van 

leaseactiviteiten.” De nieuwe DSN Dealerholding Top-100 verschijnt op 23 juni. 

 

Steun van sponsors 

Voor de totstandkoming van deze nieuwe uitgave werd AUMACON ondersteund door twee 

vooraanstaande sponsoren: universeel auto-onderhoudsnetwerk LeaseProf en ICT-provider 

voor de autobranche RDC inMotiv. Dickmann: “Door hun steun worden dergelijk 
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omvangrijke markonderzoeken voor de autobranche mogelijk gemaakt. Wij zijn hen dan 

ook veel dank verschuldigd.”  

 

Over AUMACON                  

AUMACON is een onafhankelijk kennisbureau voor de automotive-sector en specialist in 

marktanalyse en begeleiding van bedrijfskundige en strategische vraagstukken. AUMACON 

werkt voornamelijk in drie productgebieden: consultancy, conceptontwikkeling 

en contentproductie.     

 

 50 grootste leasebedrijven in Nederland  

 in volgorde van wagenparkgrootte (aantal contracten, afgerond in honderdtallen, per ultimo 2014) 

    

1 LeasePlan Nederland (120.000 contracten) 26 MKB Lease (3.600) 

2 Athlon Car lease (108.000) 27 Santander Consumer Finance (3.600) 

3 Alphabet Lease (77.000) 28 Huiskes Kokkeleler Autolease (3.400) 

4 Volkswagen Pon Lease  (45.000) 29 Auto Lease Midden Nederland (3.400) 

5 Int. Car Lease Holding/Van Mossel (34.200) 30 LeaseVisie (2.900) 

6 Arval (30.000) 31 XLLease BV (2.900) 

7 Business Lease (26.000) 32 Wittebrug Lease (2.500) 

8 ALD Automotive (24.400) 33 Riemersma Leasing (2.300) 

9 Mercedes-Benz Financial Services (21.500) 34 Driessen Autolease (2.200) 

10 BMW Financial Services (18.800) 35 ZuidWest Lease (2.200) 

11 Terberg Leasing (18.500) 36 FCA Capital Nederland (2.100) 

12 PSA Finance(14.800) 37 Prolease (2.100) 

13 Multilease (11.000) 38 M.de Koning Autolease (2.000) 

14 Noordlease (10.900) 39 Dura Vermeer Autobeheer (1.500) 

15 AA Lease (8.000) 40 Maxima Lease (1.400) 

16 SternLease (7.500) 41 Regio Lease (1.300) 

17 Friesland Lease (6.300) 42 Mijndomeinauto.nl (1.200) 

18 GE Fleet Services (6.300) 43 Vemo Lease (1.200) 

19 Renault Finance (5.400) 44 Vallei Autolease (1.100) 

20 Alcredis Finance (5.300) 45 Bright Lease (1.100) 

21 Auto Lease Company (5.000) 46 EsWé Autolease (1.100) 

22 Broekhuis Lease (4.600) 47 Ford Credit Europe (1.000) 

23 Strix Lease (4.200) 47 Superlease Holland (1.000) 

24 Autolease Groningen & Lease Quality (4.200) 49 Munsterhuis Lease (1.000) 

25 Achilles Autolease (3.700) 50 Promobility (800) 
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[fotobijschrift:] De heer Roel Hindriks (rechts) neemt het eerste exemplaar in ontvangst uit 

handen van Clem Dickmann. 

 

Leiden/Bunnik, 3 juni 2015 

 

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 

 

Voor meer informatie dan wel beeldmateriaal rondom dit bericht kunt u contact opnemen 

met de heer Clem Dickmann, marktanalist en directeur van AUMACON. 

 

T 071-5283654 

M 06-50562701 

E c.dickmann@aumacon.nl  

I www.aumacon.nl  
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