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Persbericht 

 
 
Ruim driekwart Autolease Top-50 in handen van 10 toppers 
 

De tien grootse autoleasebedrijven van Nederland hebben hun marktpositie verder 

versterkt. Samen zijn zij nu goed voor 77,1 procent van het wagenpark van de gehele 

Leasebedrijven Top-50. Dit en meer blijkt uit de nieuwe AUMACON Leasebedrijven Top-50 

die vandaag gepubliceerd is. CEO Armand van Veen van International Car Lease Holding – 

de nummer vijf in de nieuwe lijst – ontving dit nieuwe brancheonderzoek als eerste. 

 

De derde editie van het AUMCON Leasebedrijven Top-50 onderzoek zet een nieuwe stap 

naar transparantie van de marktverhoudingen in de Nederlandse leasewereld. Dit onderzoek 

naar de 50 grootste leasebedrijven in Nederland levert een gedetailleerd inzicht in deze 

belangrijke en nog steeds groeiende sector. De presentatie vond plaats tijdens een 

gezamenlijke meeting van kennisbureau AUMACON en managersnetwerk Automotive 

Insiders in Dauphine Amsterdam. Directeur Clem Dickmann van AUMACON: “Leasebedrijven 

zijn al decennialang een factor van groot belang in de autobranche. Tezamen nemen zij al 

ruim 40 procent van alle nieuwe auto’s voor hun rekening. Daarnaast is het veruit de 

belangrijkste klantgroep voor de onderhoud-, reparatie- en autoschadesector. Ons 

onafhankelijk onderzoek brengt jaarlijks deze nog immer groeiende sector in kaart om 

daarmee de vele stakeholders van onafhankelijke informatie te voorzien.”  

 

Ontwikkeling private lease 

De nieuwe AUMACON Leasebedrijven Top-50 bevat essentiële informatie over de 

belangrijkste spelers in de  leasemarkt. Vaste waarden in het jaarlijkse overzicht van de 

vijftig grootste leasebedrijven in Nederland zijn gegevens over eigendom, management, 

financiële resultaten en leveranciers. Ook wordt inzicht verschaft op het gebied van 

remarketing, keurmerken, klanten en klanttevredenheid. Verder is de ontwikkeling van de 

wagenparksamenstelling verdeeld over de aangeboden leasevormen vastgelegd, waaronder 

ook het snel groeiende private lease. Een voorbeeldpagina en bestelinformatie is te vinden 

op aumacon.nl. 

 

Eerste exemplaar voor ICLH 

Het eerste exemplaar van deze nieuwe uitgave werd in ontvangst genomen door Armand 

van Veen, CEO van het International Car Lease Holding (ICLH). ICLH is gelieerd aan de Van 

Mossel Automotive Groep; deze dealerholding is volgens de jongste AUMACON 

Dealerholding Top-100 de op-een-na grootste autodealer van Nederland. 

 

Clem Dickmann tijdens de overhandiging: “ICLH ontwikkelt zich opmerkelijk snel in de 

leasemarkt, deels door overnames maar vooral door autonome groei. Tegelijkertijd weet 

men de klanttevredenheid op een uiterst hoog peil te houden. Vanuit de huidige vijfde 

positie in de Leasebedrijven Top-50 is ICLH hard op weg om een vaste waarde te worden 

tussen de gevestigde topbedrijven in deze sector. De gerealiseerde groei van ICLH in het 

afgelopen jaar is de grootste van alle leasebedrijven in Nederland.”    

  

https://www.aumacon.nl/#aumacon-leasebedrijven-top-50


  
  
 

aumacon.nl 

 

 

 

 

 aantal personen- en bestelauto's in wagenpark 

(per 1 jan. 2017, afgerond) 

   

1 LeasePlan 147.000 

2 Volkswagen Pon FS 110.500 

3 Athlon Car Lease 105.800 

4 Alphabet 80.000 

5 International Car Lease Holding 54.200 

6 Mercedes-Benz FS 40.000 

7 ALD Automotive 32.600 

8 Business Lease 31.000 

9 Arval 30.000 

10 Terberg Leasing 22.700 

 

Totaal Top-10 Leasebedrijven Top-50 653.800 

 (= 77,1%) 

Totaal Leasebedrijven Top-50  848.300 

 bron: AUMACON Leasebedrijven Top-50 editie-2017 

 

 

Steun van sponsors 

Voor de totstandkoming van deze nieuwe uitgave van de Leasebedrijven Top-50 werd 

AUMACON ondersteund door zes vooraanstaande sponsorpartners: Allianz, BCA, BetterBe, 

LeaseProf, Macadam en VWE.   

 

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. Bekende onderzoeken van AUMACON zijn de Dealerholding Top-100 en 

de Garageformule Top-40. Dit jaar wordt tevens voor het eerst de AUMACON Dealer Group 

Top-100 EUROPE uitgegeven.     

 



  
  
 

aumacon.nl 

 
[fotobijschrift:] De heer Armand van Veen van International Car Lease Holding (rechts) 

neemt het eerste exemplaar in ontvangst uit handen van Clem Dickmann. 

 

Amsterdam/Leiden, 23 oktober 2017 

 

 

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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