
Evolutie 2012 – 20141

Nieuwe voertuigen

2012 2013 2014

Aanschafwaarde voertuig (in €): 22.211 22.132 23.138

Looptijd (in maanden): 57,18 55,65 56,66

Mensualiteit (in €): 326 323 331

Kredietbedrag (in €): 17.387 16.990 17.827

Rentevoet (in procent): 3,59 3,01 2,58

De gemiddelde rentevoet is op 2 jaar tijd 
met 28% gedaald

De aanschafwaarde van het voertuig is gemiddeld 
gestegen met 4%

We betalen nog steeds evenveel, nog steeds even 
lang, maar we kopen duurdere voertuigen

Tweedehandsvoertuigen

2012 2013 2014

Aanschafwaarde voertuig (in €): 14.519 14.336 14.374

Looptijd (in maanden): 47,85 46,95 46,92

Mensualiteit (in €): 282 281 280

Kredietbedrag (in €): 12.271 12.171 12.136

Rentevoet (in procent): 6,47 5,75 5,73

Een minder sterke daling van de rentevoeten 
tegenover nieuwe voertuigen (-11%)

Een opvallende wijziging in de leeftijd van de 
kredietnemers (+33% bij -30-jarigen)

Steeds meer jongeren kopen een tweedehands 

voertuig

Het aanbod van AXA Bank2

In de aanloop naar het autosalon was er een nieuwe tariefdaling voor voertuigen  2 jaar

Voertuigen  2 jaar

Duurtijd  5 jaar 1,90%

Duurtijd 6-10 jaar 2,10%

Sinds vrijdag 19 december is
AXA Bank bijzonder competitief met: Tijdens het autosalon niet te missen:

de eerste 1.100 aanvragers
voor een autolening
krijgen een gratis tankkaart

Handige weetjes in de aanloop naar het autosalon3

Nagenoeg niemand koopt vandaag een wagen voor 
de catalogusprijs. De meeste garages geven flinke 
kortingen. Bovendien kan je ongetwijfeld nog meer 
uit de brand kunt slepen als je gaat voor een 
stockwagen.

Weet dat het onderhoud van een auto almaar 
duurder wordt. Zo betaal je voor een 
onderhoudsbeurt na 25.000 kilometer al snel 500 
euro.

In België wordt vandaag één tweedehandsvoertuig 
op twee bij een professionele gekocht.

Wanneer je een tweedehands auto koopt, moeten 
zeker deze documenten aanwezig zijn : 
eenvormigheidsattest, inschrijvingsbewijs, attest 
van de technische controle, de aanvraag om 
inschrijving, Car-Pass document en het 
onderhoudsboekje.

Vraag ook even naar de originele aankoopfactuur, 
de onderhoudsfacturen, eventuele herstellingen...

In de maand september werden in de EU dik 1,2 
miljoen nieuwe wagens ingeschreven. Dat is een 
stijging van 6,4 procent ten opzichte van vorig jaar.

België is, samen met Oostenrijk en Nederland, een 
van de drie landen waar de autoverkoop lager ligt 
dan vorig jaar. In België werden van januari tot en 
met augustus 351.712 nieuwe auto’s 
ingeschreven, 0,8 procent minder dan in dezelfde 
periode vorig jaar.

Niets ergs aan de hand echter: De Belgische 
automarkt kent de laatste jaren al bij al weinig 
schommelingen - een percentje meer, een 
percentje minder - en is dus heel stabiel.

Het komende autosalon staat specifiek in het teken 
van de lichte bedrijfsvoertuigen, en die voertuigen 
hebben alvast een vruchtbare maand november 
gekend, met 3,8% meer inschrijvingen.
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AXA Bank autoleningbarometer

Een inzicht in de belangrijkste trends
voor autoleningen

Fair / Attentive / Simple / Transparant

2012 2013 2014 2012 2013 2014


