WD Finance - Voorwaarden voor geldigheid Real Time Acceptatie.
Begrippen:
Aanvrager: Persoon die als bestuurder en/of eigenaar van een onderneming het vragenformulier
op
de voorgaande pagina heeft ingevuld.
Real Time Acceptatie: Uitkomst getoond op de website van WD Finance waarbij de aanvraag op
een aantal
door de Aanvrager ingevulde zaken getoetst is.
Voertuig: De beoogde aan te schaffen auto of (lichte) bedrijfsbus, niet zwaarder dan 3500 Gross
Vehicle Weight (GVW). Vrachtwagens (= > 3500 GVW) vallen hier buiten.
Aanvraag: de verzameling van ingevulde gegevens betrekking hebbende op de
financieringsaanvraag voor een Voertuig.
Artikel 1) Aanvrager
- Aanvrager verklaart de gestelde vragen volledig naar waarheid te hebben ingevuld.
- Slechts 1 akkoord per Aanvrager of groep van Aanvragers.
Bij een verstrekt Real Time Akkoord geldt dit alleen voor 1 auto. Indien de uitkomst van het
ingevulde vragenformulier positief is voor aanvraag 2 en verder, mag u deze niet als Direct
Acceptatie beschouwen ondanks de dan zichtbare uitkomst.
Indien u meerdere auto’s wilt aanvragen nemen wij dit handmatig en per email op met u:
Meerdere Aanvragen zullen apart worden behandeld.
Uitkomst van de meerdere Aanvragen zal per aparte email met u gecommuniceerd worden.
- Aanvrager moet zakelijke activiteiten ontplooien en daarvoor een actuele Kamer van
Koophandel inschrijving hebben. Aanvrager mag niet in surseance van betaling verkeren of
anderszins in haar continuïteit bedreigd worden.
Aanvrager heeft geen betalingsregeling met de Belastingdienst afgesproken en is bij met haar
betalingen aan de Belastingdienst.
- In geval van een werkmaatschappij en actieve moederondernemingen daarboven, geldt het
akkoord voor de moederonderneming ondanks invullen gegevens dochtermaatschappij.
Indien u expliciet een akkoord wil op een dochteronderneming, nemen wij deze aanvraag
apart voor u in behandeling.
- In geval van akkoord op een Besloten Vennootschap zonder recent gedeponeerde cijfers
dient de Aanvrager in privé mee te tekenen.
- Uitgesloten van een Real Time Acceptatie zijn de volgende branches en constructies (wij
nemen uw
aanvraag wel in behandeling):
- (Door-)Verhuur van personenauto’s en bedrijfswagens
- Taxi- en personenvervoer branche
- Kansspel en Erotiek branche
- niet-actieve dochterondernemingen van buitenlandse ondernemingen met een
Nederlandsche Kamer van Koophandel inschrijving
- Stichting Administratiekantoor als bestuurder van een Besloten Vennootschap of Firma

- Stichtingen, Verenigingen en Coöperaties en Onderlinge Waarborgmaatschappijen.
- Ondernemingen waarvan de bestuurder en/ of eigenaar niet woonachtig en ingeschreven is
in Nederland
- Aanvrager staat niet genoteerd op signaleringslijsten binnen de financiële sector.
- Aanvrager kan worden getoetst bij het BKR te Tiel.
- Aanvrager is in het bezit van de Nederlandsche nationaliteit en kan dit aantonen aan de
hand
van een geldig paspoort of Identiteitskaart. Een rijbewijs is hierbij niet voldoende.
In geval van een buitenlandse nationaliteit is het Real Time Acceptatie niet geldig; uw
aanvraag
wordt apart behandeld.
Artikel 2) Voertuig
- Voertuigen ouder dan 7 jaar kunnen niet Real Time Acceptatie gegeven worden. Deze
aanvragen worden apart behandeld.
- Voertuigen boven de € 20.000,- kunnen niet Real Time Acceptatie gegeven worden. Deze
aanvragen worden apart behandeld.
- Voertuig moet een Nederlands kenteken hebben of krijgen voor facturatie.
- Voertuig moet gangbaar zijn bij de branche waarin de Aanvrager actief is, ter beoordeling
door WD Finance.
- Voertuig moet een BTW-auto betreffen, waarbij de BTW teruggevraagd wordt door de
Aanvrager onder de geldende Financial Lease fiscale regels. Zogenaamde “Margeauto’s”
vallen niet onder een Real Time Acceptatie en deze aanvragen worden apart behandeld.
- Voertuig mag niet reeds in bezit zijn van Aanvrager of te naam gesteld zijn op Aanvrager.
- Geen Sale and Lease Back constructies of leveringen door verwante ondernemingen.
Artikel 3) Algemeen
-WD Finance behoudt zich het recht voor het akkoord niet na te leven wanneer WD Finance
van mening is dat iets in de aanvraagsituatie afwijkend is van gangbare omstandigheden.
- WD Finance beroept zich op het recht van overmacht wanneer er systeemtechnische
onvolkomenheden optreden op deze website.
- Voor uitvoering van het Real Time Acceptatie zal WD Finance u vragen om een kopie van de
factuur van de auto, voorzien van:
- uw bedrijfsgegevens in de aanhef
- kenteken en chassisnummer van de auto en 1ste toelatingsdatum wegverkeer
- gegevens van de leverancier, waaronder Naam Adres Woonplaats, Bankrekeningnummer

(IBAN). De leverancier dient een zakelijke partij te zijn die uniek genummerde facturen
opstelt en is gevestigd in Nederland.
- Leverancier van het voertuig bevindt zich niet op signaleringslijsten binnen de financiële
sector.
- WD Finance behoudt zich het recht voor het akkoord door een andere financieringspartij te
laten uitvoeren, eventueel onder diens (aanvullende) voorwaarden. Aanvrager gaat akkoord
met verschaffing van de door hem/haar ingevulde gegevens aan deze derde partij.
- Real Time Acceptatie is onder voorbehoud van kredietacceptatie bij de
financieringsmaatschappij.

