
Model 3

Investeren in MisterGreen
Ontvang 6,0% rente en versnel de transitie naar elektrisch rijden in Nederland

Investeer nu

In 5 stappen het business model van MisterGreen

Investeren in obligaties zijn niet zonder risico. De kans bestaat dat de investering geen enkel rendement zal opleveren en/of de gehele inleg verloren 

zal gaan. Daarom is het belangrijk dat u de risicoʼs goed begrijpt. Lees daarom het Informatie Memorandum voordat u tot investeren overgaat. In het 

Informatie Memorandum staan de risicoʼs van dit product beschreven. Vraag eventueel onafhankelijk advies. Resultaten uit het verleden bieden geen 

garantie voor de toekomst.

Bank en investeerders worden terugbetaald en hebben een mooi rendement, 

MisterGreen zal zich blijven inzetten voor een duurzamer Nederland.

Mobiliteit in Nederland duurzamer 
en u een mooi rendement
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MisterGreen verkoopt de auto terug aan de leverancier of aan de markt, 

afhankelijk van de hoogste verkoopwaarde.

Aan het einde van het leasecontract wordt 
de auto door MisterGreen verkocht
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Het leasebedrag is opgebouwd uit afschrijving, rente, verzekering, en 

onderhoud plus een marktconforme marge voor MisterGreen. De klant betaald 

het leasebedrag standaard vooruit via een SEPA incasso.

De klant krijgt de elektrische auto geleverd, 
en betaalt een vast maandelijks leasebedrag
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Leasebedrag

85% van de boekwaarde van de leaseauto wordt door de bank gefinancieerd, en 

de overige 15% door een mix van debt en equity investeerders MisterGreen heeft 

op de lease autoʼs een terugkoopgarantie van de fabrikant aan het eind van het 

contract voor een afgesproken prijs.

MisterGreen koopt de elektrische auto met 
gunstige leveranciersafspraken

Bank Investeerder

85%

15%

Vooraf wordt bepaald hoeveel de klant vooruitbetaald, en direct na het tekenen 

van het contract wordt de leaseauto bestelt.

MisterGreen sluit een meerjarig leasecontract 
af met een kredietwaardige klant
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