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ALD Automotive neemt Favor Lease over 
ter versterking van Hyundai Lease 

 
• Axus / ALD Automotive neemt operationele leasing over van 1.423 wagens 
• Favor Lease-portefeuille wordt ondergebracht bij de bestaande afdeling Hyundai Lease van de groep  
• ALD Automotive verstevigt hiermee zijn positie als Belgische marktleider in leasing van bedrijfswagens en 

fleet management 
• Versterking van Hyundai Lease-product ondersteunt de steile opmars van Hyundai op de fleetmarkt 

 
 
ALD Automotive, marktleider in de leasingsector in België, neemt vanaf 1 januari 2014 de 
klantenportefeuille van Favor Lease over en verster kt daarmee het bestaande Hyundai Lease-
label. Concreet wordt de operationele leasing van 1 .423 wagens, waarvan 95 vans, ondergebracht 
binnen de afdeling Hyundai Lease van de groep. Hyun dai Lease is daarmee nog beter gewapend 
om de opmars van het Koreaanse merk op onze markten  te ondersteunen. 
 
Met de overname verstevigt de groep AXUS N.V., voornamelijk bekend onder de merknaam ALD 
Automotive, zijn marktpositie als grootste leasingbedrijf in België, met een vloot van meer dan 70.000 
wagens. 
 
Favor Lease is een specialist in operationele leasing en behoort tot de grote autodistributie-specialist 
Alcadis (onderdeel van de Alcopa-groep), die actief is op Europese schaal. Het bedrijf beheert 
voornamelijk wagens en vans van het merk Hyundai in haar vloot. Deze vloot wordt nu volledig 
ondergebracht binnen het Hyundai Lease-product van ALD Automotive. 
 
Miel Horsten , General Manager van ALD Automotive Belgium zegt over de overname: “De overname en 
integratie van de portefeuille van Favor Lease past perfect in de Belgische en internationale expansie-
strategie van ALD Automotive  en is een logische stap in de verdere uitbouw en ondersteuning van 
Hyundai in de leasing-sector in België. Hyundai beschikt over een zeer uitgebreid gamma dat mooie 
designs koppelt aan betrouwbaarheid, het beste garantiepakket in de markt en sterke restwaarden. Wij 
geloven zeer sterk in de strategie van Hyundai en de ondersteuning door de Alcadis-groep. Wij zijn zeer 
blij dat we door deze overname samen met de Hyundai-verdelers kunnen meewerken aan de toekomst 
van Hyundai in België.” 
 



 

 

 

 

Alcadis wil zich in de toekomst meer gaan profileren als specialist op het vlak van de invoer en verdeling 
van automerken, de belangrijkste activiteit binnen haar business-model. ”Philippe Portal , CEO van de 
groep verduidelijkt: “We hebben met Favor Lease de afgelopen jaren een zeer ruime portefeuille 
opgebouwd, wat in belangrijke mate te danken is aan de steile opmars van Hyundai binnen de fleetmarkt. 
Om een volgende stap te nemen in de uitbouw van Hyundai Lease is het een logische evolutie om de 
krachten tussen onze twee bedrijven, verder te bundelen. De keuze voor ALD Automotive is trouwens 
voor de hand liggend omdat ze al onze partner zijn achter het label Hyundai Lease. Als belangrijke speler 
zal ALD Automotive ook onze preferred partner zijn van onze huismerken.” 
 
 
 
 
 
Over ALD Automotive 
ALD Automotive is de afdeling verhuur van voertuigen op lange termijn en vlootbeheer van de Société Générale Groep. ALD 
Automotive is een absolute referentie binnen de internationale markt van bedrijven die actief zijn op het vlak van vlootbeheer: 
���� Aanwezigheid in 37 landen  
���� 4 300 medewerkers 
���� Meer dan 960.000 wagens in beheer (op 31 maart 2013) 
 
ALD Automotive verenigt professionaliteit met kwaliteit en ontwikkelt oplossingen voor het extern vlootbeheer voor bedrijven, zowel 
op nationaal als op internationaal niveau. 
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