
 

 

Fortis Bank 
 

Koningsstraat 20 

1000  Brussel 

België 

 

Archimedeslaan 6 

3584 BA  Utrecht 

Nederland 

 

www.fortis.com 

 
 
Persbericht 
Brussel, 10 januari 2006 
 
 
Fortis Bank lanceert Full Service Car Lease in 
samenwerking met LeasePlan  
 
Fortis Bank heeft vandaag een samenwerkingsovereenkomst  gesloten met 
LeasePlan België en lanceert eind januari 2006 een nieuw product : Full Service Car 
Lease.  
Met Full Service Car Lease biedt Fortis Bank operationele leasing aan voor zelfstandigen, 
vrije beroepen en kleine ondernemingen via haar kantorennet van meer dan 1100 
kantoren.  

Operationele leasing is een allesomvattende huurformule. In de Full Service Car Lease 
zijn financiering, onderhoud, banden, herstellingen, taksen en verzekering van het 
voertuig inbegrepen. Optioneel heeft de klant nog de keuze uit pechverhelping, een 
vervangwagen en een brandstofkaart. 
 
Fortis koos voor een samenwerking met Leaseplan België omdat zij marktleider zijn in 
operationale leasing en hun expertise ter besch ikking stellen van de kantooradviseurs van 
de bank. 
Het concept van Full Service Car Lease heeft reeds 30 jaar haar degelijkheid bewezen bij 
grote en middelgrote ondernemingen en wordt nu, via deze samenwerking, ook 
toegankelijk voor kleine vloten (1-10 wagens). 
 
Fortis Bank vervolledigt hiermee haar productaanbod inzake autofinanciering en biedt 
tevens een antwoord op de behoeften van haar professionele  klanten met een 
allesomvattende formule. Full Service Car Lease biedt de klanten een mobiliteitsgarantie 
en een budgettaire zekerheid. 
 
LeasePlan Belgium 
 
LeasePlan is Belgisch en Europees marktleider op het gebied van multi-brand 
operationele autoleasing. LeasePlan Belgium bestaat sinds 1972.  
Als pionier in leasing en wagenparkbeheer is de onderneming uitgegroeid tot marktleider 
in België. Haar totale vloot bedraagt meer dan 46.000 voertuigen. 
 
 
Fortis Bank 
Fortis Bank is marktleider in de professionele markt met meer dan 400.000 actieve klanten. Fortis Bank 
maakt deel uit van Fortis, een internationale financiële dienstverlener op het gebied van bankieren en 
verzekeren. Wij bieden onze particuliere, zakelijke en institutionele klanten een breed pakket van producten 
en diensten via de eigen kanalen, in samenwerking met het verzekeringsintermediair en via andere 
distributiepartners.  
Met een marktkapitalisatie van EUR 35,00 miljard (31/12/2005), behoort Fortis tot de twintig grootste 
financiële instellingen van Europa. Onze sterke solvabiliteit, onze aanwezigheid in 44 landen en de 
toewijding en het professionalisme van onze 56.000 medewerkers stellen ons in staat om mondiale kracht te 
combineren met lokale flexibiliteit, een combinatie die garant staat voor optimale dienstverlening. Meer 
informatie is beschikbaar op www.fortis.com 

jsmeets
Note
Logo en naam van de AFZENDER. 

jsmeets
Note
Normaal komen hier meteen ook adres, telefoon, fax, e-mail en website.Dit voorbeeld wijkt daar vanaf. Hieronder, wat lager in de rechterkolom, worden enkel adres en website vermeld.

jsmeets
Note
Duidelijke aanduiding 'PERSBERICHT'.  Zo weten journalisten in een oogopslag wat ze in handen hebben.  Die vermelding maakt een begeleidend briefje overbodig.  

jsmeets
Note
De DATUM VAN VERZENDING eventueel vergezeld van het uur.Hier volgt soms ook nog expliciet de mededeling  “voor onmiddelijke vrijgave”. Wanneer een persbericht niet meteen voor onmiddellijke publicatie bestemd is, schrijf je op deze plaats "onder embargo", met datum en uur waarop het afloopt (meer uitleg hierover in de volledige lijst). 

jsmeets
Note
De KOP.Bij complexe materie, of als het om een slogan gaat, kan daar ook nog een onder- of bovenkop bijkomen ter verduidelijking.

jsmeets
Note
De inleiding of LEAD.(Een lead van maar één zin is vrij uitzonderlijk voor een persbericht.  Maar een dergelijke korte lead wordt in de pers vaak gehanteerd.)

jsmeets
Note
De BROODTEKST of 'body'.Die loopt vanaf (en inclusief) de lead tot aan de boilerplate.

jsmeets
Note
Een tussenkopje (een optioneel element).

jsmeets
Note
De profielschets of ‘BOILERPLATE’.Een korte standaardtekst, een opsomming van de belangrijkste gegevens, feiten en cijfers die het bedrijf kenmerken.   Dit is wel geen steengoed voorbeeld: soms blijft het te vaag, soms is het te veel reclametaal. Je schrijft ook niet 'wij' en 'onze' in een persbericht (zie voorformulering).

jsmeets
Note
MARGE.Maak je marge breed (breder dan in dit voorbeeld), zodat de journalist aantekeningen kan maken.

jsmeets
Note
Hier wordt vaak een AFSLUITTEKEN (vaak gewoon een streep) geplaatst, of de woorden "EINDE VAN HET PERSBERICHT" om het einde van het eigenlijke persbericht aan te geven. 
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Perscontacten: 
 

   

Brussel: 
 

+32 (0) 2 565 35 84 Utrecht: +31 (0) 30 226 32 19 

Investor Relations: 
 

   

Brussel:  
 

+32 (0) 2 510 53 91 Utrecht: +31 (0) 30 226 32 20 

 

jsmeets
Note
CONTACTINFORMATIE.Je zet hier beter niet enkel een anoniem telefoonnummer, maar ook de naam van de woordvoerders.Dit onderdeel wordt vaak nog eens voorafgegaan door het kopje "NOOT VOOR DE REDACTIE" om expliciet aan te geven dat het enkel informatie voor de journalist;

jsmeets
Note
PAGINANUMMERING.Zeker als je een langer persbericht hebt, nummer dan de vervolgpagina's.  Hier zou dan iets komen als "vervolg persbericht Fortis 10/01/06- 2/2"

jsmeets
Note
Helemaal onderaan kan je nog eventuele BIJLAGEN vermelden (of links daarheen toevoegen).In dit geval zijn er geen bijlagen.  Bijlagen kunnen volledige rapporten zijn, foto’s, tabellen met cijfermateriaal, enzovoort.


