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Persbericht 

 

Hiltermann Lease de snelst groeiende  
Eerste exemplaar nieuwe Leasemaatschappij Top-100 voor ceo Michel Akerboom 
 

Tijdens het Nationaal Autolease Event is de nieuwe AUMACON Leasemaatschappij Top-100 

bekend gemaakt. Dit onafhankelijk onderzoek naar de 100 grootste 

autoleasemaatschappijen in Nederland vond voor het zevende jaar in successie plaats.  

Snelste stijger in de afgelopen anderhalf jaar: Hiltermann Lease uit Hoofddorp. Algemeen 

directeur Michel Akerboom nam het eerste exemplaar van dit belangrijke brancheonderzoek 

in ontvangst. 

 

Uit het onderzoek blijkt onder meer de sterke concentratie van de markt bij de grootste 

leasemaatschappijen. De tien grootsten hebben halverwege 2021 liefst 72,1 procent van 

alle leaseauto’s in hun beheer; dat was per eind 2019 nog 71,9 procent. AUMACON-

directeur Clem Dickmann: “De allergrootste leasebedrijven verstevigen hun toch al zeer 

dominante positie, de onderlinge verhoudingen liggen daarbij aardig vast. Toch is er dit jaar 

een opvallende uitzondering: Hiltermann Lease. Dit bedrijf heeft zich in het afgelopen 

anderhalf jaar vooral middels financial lease omhoog weten te werken.” Hiltermann Lease 

klom daardoor van de dertiende plaats per eind 2019 naar plaats 9 per eind juni 2021.    

 
Wagenpark (aantal contracten)  

 

2021 2019 
 

per 06-2021 per 12-2019 % +/- 

1 1 LeasePlan Nederland 188.600 189.220 -0,3% 

2 2 Volkswagen Pon Financial Services 184.700 165.100 +11,9% 

3 3 Athlon Car lease 117.600 113.500 +3,6% 

4 5 International Car Lease Holding 91.600 83.200 +10,1% 

5 4 Alphabet 82.000 88.000 -6,8% 

6 6 ALD Automotive 73.867 71.963 +2,6% 

7 7 Mercedes-Benz Financial Services 62.830 66.130 -5,0% 

8 8 Renault Finance 50.500 49.800 +1,4% 

9 13 Hiltermann Lease 50.148 32.929 +52,3% 

10 9 Arval 49.820 47.450 +5,0% 

 

N.B. alle cijfers betreffen personen- plus bestelauto's.  

Bron: AUMACON Leasemaatschappij Top-100 Editie 2021 

 

Opvallendste groeier  

Het eerste exemplaar van de Editie 2021 werd tijdens het Nationaal Autolease Event 

uitgereikt aan de opvallendste klimmer van dit jaar: Hiltermann Lease. AUMACON-directeur 

Clem Dickmann over dit bedrijf: “Hiltermann Lease is in 2018 ontstaan uit een fusie tussen 

Strix Lease Service en Auto Lease Company en is sindsdien onder leiding van Akerboom 

uiterst voortvarend te werk gegaan. De behaalde groei in het aantal contracten is dan ook 

opmerkelijk te meer omdat er geen overnames aan ten grondslag liggen, het gaat om louter 

autonome groei. Bovendien weet men daarbij een gezond rendement te behouden.”  
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De uitreiking vond plaats op 25 oktober in Dauphine in Amsterdam en kwam tot stand met 

medewerking van BNR Nieuwsradio.  

 

 
[fotobijschrift:] Het eerste exemplaar van de AUMACON Leasemaatschappij Top-100 Editie 

2021 wordt in ontvangst genomen door de ceo van Hiltermann Lease, Michel Akerboom, uit 

handen van directeur Clem Dickmann [rechts] van AUMACON. 

 

Voor de totstandkoming van deze uitgave werd AUMACON ondersteund door zes 

vooraanstaande sponsorpartners: Allianz, BetterBe, CarWise, Total Energies, Vakgarage en 

VWE.  

 

Het gehele rapport bevat uit 158 pagina’s en is te verkrijgen via aumacon.nl. 

http://www.aumacon.nl
http://www.aumacon.nl/
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Over AUMACON  

AUMACON is een onafhankelijk market intelligence bureau voor de mobiliteitsector en 

specialist in marktanalyse en begeleiding van bedrijfskundige en strategische vraagstukken. 

AUMACON ontwikkelt en onderhoudt hoogwaardige marktkennis en stelt die kennis ter 

beschikking in drie productgebieden: consultancy, concepten en content. AUMACON heeft 

langjarige ervaring met het maken van automotive sectoronderzoeken. Zo is AUMACON al 

sinds 2004 de uitgever van de bekende AUMACON Dealerholding Top-100 voor Nederland, 

vanaf 2017 van de Europese Dealer Group Top-100 en vanaf dit jaar ook van de 

Dealergroep Top-50 voor de Belux.  

 

Leiden/Amsterdam, 26 oktober 2021  

 

_______________________________________________________________ 

 

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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