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DAF USED TRUCKS Een wagenpark bestaat veelal uit nieuwe en gebruikte trucks. Daarom biedt 

PACCAR Financial aantrekkelijke financieringen op maat voor beide categorieën*. Met aantrekkelijke producten en 

efficiënte, geautomatiseerde processen. Hiermee nemen wij u de administratieve beslommeringen zoveel mogelijk uit 

handen. Juist bij de waardebepaling en passende financiering van gebruikte trucks is praktijkkennis van de techniek  

en van deze specifieke markt een absolute voorwaarde. Met uw keuze voor PACCAR Financial profiteert u van een 

reële waardebepaling van uw wagenpark, met bijbehorende gunstige financieringsmogelijkheden.

TRAILERS PACCAR Financial is uw ideale financieringspartner voor uw hele wagenpark. Dus ook voor al  

uw trailers en/of specifieke opbouw. Ook hierbij profiteert u direct van onze inhoudelijke kennis van deze sterk 

gedifferentieerde markt. Voor een pasklare financiering van alle bekende trailermerken bent u bij PACCAR Financial aan 

het juiste adres. Wij baseren onze beoordeling altijd op onze feitelijke kennis van uw vloot. Omdat wij u al onze financiële 

producten vanuit één organisatie bieden, bespaart u bovendien op uw administratieve kosten.

* De voorwaarden voor leaseproducten kunnen per land verschillen.

PACCAR FINANCIAL BIEDT FINANCIERING OP MAAT VOOR ALLE TRUCK-/TRAILERCOMBINATIES: 

• Geconditioneerde opbouw • Container (chassis) 

• Gesloten opbouw • Bulk-tank opbouw

• Schuifopbouw (incl. schuifzeil / tankliner) • Kipper opbouw 

• Wissellaadsystemen • Speciaal- en/of zwaartransport

FULLSERVICE PACCAR Financial biedt u een uitgebreid pakket aanvullende diensten. Hiermee profiteert u 

optimaal van de expertise en service van het DAF-dealernetwerk. Zo kunt u kiezen voor een aantrekkelijk onderhouds- 

en reparatiecontract, dat u indien gewenst door PACCAR Financial kunt laten meefinancieren. In diverse landen wordt 

dit aangeboden binnen een fullservice leasecontract. Afhankelijk van de ter plaatse geldende regelgeving, kunnen hier 

nog extra diensten aan worden toegevoegd, zoals voertuigverzekering. Hiermee biedt PACCAR Financial u een 

totaalpakket aan financiële services. 

CONTACT Bent u benieuwd wat PACCAR Financial voor de financiering van uw wagenpark kan betekenen? 

PACCAR Financial opereert vanuit een uitgebreid netwerk met eigen kantoren. Daarnaast kunt u voor onze diensten 

ook terecht bij uw eigen DAF-dealer en bij DAF-verkoopkantoren door heel Europa. Onze adviseurs nemen graag de 

tijd om tijdens een persoonlijke kennismaking de vele mogelijkheden met u te bespreken. Altijd met de belangen van uw 

onderneming als uitgangspunt. Niet voor niets zijn wij de lease- en financieringsmaatschappij met de meeste DAF-

klanten. Informeer naar onze financieringsmogelijkheden bij uw DAF-dealer of kijk op: www.paccarfinancial.eu

Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. DAF Trucks NV en PACCAR Financial Europe behouden zich het recht voor om zonder voorafgaande 
kennisgeving productspecificaties te wijzigen Producten en diensten voldoen aan de geldende Europese richtlijnen op het moment van verkoop, maar kunnen afwijken 
afhankelijk van het land waarin u zich bevindt. Voor de meest recente informatie kunt u contact opnemen met uw geautoriseerde DAF Trucks dealer of een van de lokale 
kantoren van PACCAR Financial.

In 2007 kochten wij een DAF FT XF105 bij Cosmo Trucks. Deze trekker, 

een demo, was destijds door Cosmo geleast bij PACCAR Financial. In 

goed overleg hebben wij toen besloten dit leasecontract over te nemen. 

Het betekende onze eerste kennismaking met de huisfinancier van  

DAF Trucks. Onze samenwerking beviel zo goed, dat we later bij de 

aanschaf van twee DAF trekkers en twee kipopleggers opnieuw kozen 

voor de diensten van PACCAR Financial. En tot volle tevredenheid, want 

wij hebben de afgelopen periode ervaren dat zij op professionele en 

constructieve wijze invulling geven aan onze wensen en behoeften. 

Dankzij die prettige manier van samen zakendoen, verwachten  

wij dit in de toekomst beslist voort te zetten.
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PACCAR FINANCIAL: UW ZAKELIJK 
SUCCES IS ONZE DRIJFVEER

MAATWERK PACCAR Financial richt zich 

volledig op de transportsector. Daarom spreken onze 

adviseurs uw taal. Ze begrijpen waar het om gaat als u 

actief bent binnen het transport over de lange afstand, in 

de cyclische bouwwereld of als u bijvoorbeeld gevaarlijke 

stoffen vervoert volgens de ADR-regelgeving. Ook 

hebben zij de technische kennis van de diverse 

aandrijflijnen en opbouwmogelijkheden van uw trucks. 

Met deze kennis en ervaring zijn zij als geen ander in staat 

een reële restwaarde te bepalen van uw truck, trailer of 

opbouw, in alle denkbare uitvoeringen. Of u nu kiest voor 

financial lease of operational lease, wij bieden maatwerk 

voor een optimale exploitatie van uw vloot. Tegen de 

laagste kosten per kilometer. Want úw zakelijk succes is 

onze drijfveer.

De financiering van uw wagenpark bepaalt mede het financiële succes van  

uw onderneming. Onze financieel-specialisten bieden u maatwerk, dankzij  

de uitgebreide kennis van DAF trucks en de transportwereld. Volledig afgestemd 

op uw specifieke wensen en behoeften. Voor nieuwe en gebruikte trucks, 

desgewenst inclusief opbouw of trailer.

FINANCIEEL PARTNER VOOR DAF TRUCKS

PERSOONLIJK Financiering op maat is 

mensenwerk. De specialisten van PACCAR Financial 

bieden u de persoonlijke benadering zoals u die van 

DAF bent gewend. Dankzij onze exclusieve focus op de 

transportsector kennen wij uw business door en door. 

U bent hierdoor verzekerd van advies door vakmensen, 

met ruime kennis en ervaring in uw vakgebied. Voor ons 

zijn theoretische cijfers en tabellen geen starre leidraad. 

Op basis van uw specifieke wensen en eisen bieden wij u 

flexibele financieringsmogelijkheden die aansluiten bij uw 

specifieke transportbehoefte en budget. 

ZORGELOOS Wellicht overweegt u een leasecontract van bijvoorbeeld vier jaar, maar bent u per saldo 

voordeliger uit met een langere termijn. Dat advies geven wij u dan ook. Of we bespreken met u juist een kortere 

leasetermijn, bijvoorbeeld bij een zeer intensief gebruik van uw truck. Wij bieden u ook aantrekkelijke financieringen 

voor gebruikte trucks of een gemengd wagenpark. Doordat u met één partij zaken doet, heeft u bovendien minder 

administratieve beslommeringen. Een hele zorg minder.

ZEKERHEID Achter zowel PACCAR Financial als DAF staat de krachtige organisatie van ons moederbedrijf 

PACCAR. Al meer dan honderd jaar een begrip in de internationale truckwereld. Een sterk internationaal bedrijf betekent een 

betrouwbare financiële partner, dus zekerheid voor u voor de lange termijn. PACCAR Financial is dan ook een van de weinige 

captive financieringsmaatschappijen in de automotive sector met de hoge internationale kredietstatus A+. 

VOOR IEDEREEN PACCAR Financial is er met zijn flexibele maatwerkoplossingen voor ieder soort 

onderneming. Of u nu met een of twee trucks lokale distributie verzorgt of met een grote internationale vloot actief bent: 

PACCAR Financial biedt u altijd de oplossing die het best bij uw specifieke bedrijfsvoering past. Met een scherp oog op 

de nabije toekomst, maar tegelijk gericht op uw succes voor de lange termijn. Internationale klanten vinden bij PACCAR 

Financial in heel Europa adviseurs die letterlijk en figuurlijk hun taal spreken. Met de persoonlijke benadering waar onze 

adviseurs om bekend staan. Of dit contact nu via uw DAF-dealer loopt of rechtstreeks met onze adviseur. 


