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JAGUAR LAND ROVER EN BNP PARIBAS LANCEREN NIEUWE 

FINANCIERINGSDIENSTEN VOOR MOBILITEIT IN EUROPA

 
 

• Strategisch partnerschap voor nieuwe financieringsdiensten rondom mobiliteit in negen 
Europese landen 

• Producten en diensten beschikbaar in België, Luxemburg, Nederland, Duitsland, Italië, 
Frankrijk, Spanje, Oostenrijk en Portugal 

• Eerste fase in de visie van Jaguar Land Rover om de rol van financiële diensten voor 
toekomstige klanten te herdefiniëren, als onderdeel van de Reimagine-strategie 

Antwerpen, 20 januari 2023: Jaguar Land Rover en BNP Paribas introduceren een reeks nieuwe 
financieringsdiensten rondom mobiliteit. Deze diensten zijn onderdeel van een strategisch 
partnerschap en worden aangeboden in negen Europese landen. De samenwerking markeert de 
eerste fase van een transformatieplan om de financiële diensten voor klanten van de merken Range 
Rover, Defender, Discovery en Jaguar opnieuw vorm te geven. 

Jaguar Land Rover en BNP Paribas werken sinds februari 2022 samen aan de ontwikkeling van een 
compleet geïntegreerd en innovatief financieringsaanbod. Het gaat daarbij om alle vormen van 
financiering voor mobiliteit. De aanpak beoogt een naadloze end-to-end connectivity en maakt 
gepersonaliseerde en op luxe gerichte belevingen van website tot showroom gemakkelijker. 

Klanten van Jaguar Land Rover krijgen nu toegang tot een uitgebreid pakket concurrerende 
financieringsoplossingen, verzekeringen en diensten. Daarnaast wordt dealerfinanciering 
aangeboden. 
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Het aanbod voor klanten omvat producten zoals traditionele leningen, lease-to-purchase, long term 
lease, 'buy now, pay later', verzekeringen en diensten. BNP Paribas bouwt voort op al zijn activiteiten 
op het gebied van mobiliteitsproducten en -diensten, ondersteund door zijn afdeling Corporate and 
Institutional Banking. BNP Paribas Personal Finance ondersteunt de verstrekking van 
dealerfinanciering, retailkredieten en financial leasing. Arval levert lease- en wagenparkbeheer. Floa 
biedt ‘buy now, pay later’-diensten en BNP Paribas Cardif biedt verzekeringsproducten en -diensten 
aan. 

François Dossa, Executive Director, Strategy & Sustainability bij Jaguar Land Rover, verklaarde: “We 
hebben een visie op de levering van moderne luxeproducten en -diensten voor onze klanten.  De huidige 
lancering op negen markten met onze strategische Europese partner BNP Paribas is een spannende 
eerste fase in de heruitvinding van de mobiliteitsfinanciering om een moderne en luxueuze financiële 
service-ervaring voor onze klanten te creëren.”  
   
Thierry Laborde, Chief Operating Officer van BNP Paribas voegde eraan toe: “Dit 
langetermijnpartnerschap met Jaguar Land Rover is het resultaat van onze succesvolle samenwerking 
in complementaire expertisegebieden, die duurzaamheid en innovatie centraal stelt in de 
ondernemingen om klanten en retailers beter van dienst te zijn.  Door voort te bouwen op de efficiëntie 
van zijn One Bank-model, zet BNP Paribas zich volledig in om een echt geïntegreerde dienst uit te 
bouwen die alle behoeften inzake mobiliteitsfinanciering dekt op negen strategische markten in 
Europa.”  

EINDE 
 
Aantekeningen voor redacteurs: 

Over Jaguar Land Rover: nieuwe vorm voor de toekomst van moderne luxe door design 

Jaguar Land Rover’s Reimagine-strategie omvat een duurzame visie op moderne luxe door design. De vraag 

naar onze toonaangevende en moderne luxe biedende modellen van Land Rover – Range Rover, Discovery en 

Defender – en Jaguar is groot. In het fiscale jaar 2021/22 heeft Jaguar Land Rover wereldwijd in 123 landen 

meer dan 370.000 auto’s verkocht. Geëlektrificeerde modellen zijn verantwoordelijk voor ongeveer twee 

derde van het totale aantal verkochte auto’s. Ons aanbod omvat zowel volledig elektrische, plug-in hybrid en 

mild hybrid modellen als modellen met de nieuwste benzine- en dieselmotoren. 

  

In de jaren tot 2039 transformeren wij Jaguar Land Rover tot een netto CO2-neutrale onderneming – inclusief 

de productieketen, onze producten en onze bedrijfsvoering. We hebben een routekaart opgesteld om de 

uitstoot van onze eigen activiteiten en waardeketens tegen 2030 te verminderen door middel van 

goedgekeurde, op wetenschap gebaseerde doelen. Elektrificatie staat centraal in deze strategie en tegen het 

einde van het huidige decennium zijn alle modellen van Jaguar en Land Rover leverbaar met puur elektrische 

aandrijving. 

 

Jaguar Land Rover is een door en door Britse onderneming, met twee grote design- en ontwikkelingscentra, 

drie autofabrieken, een motorenfabriek en een accufabriek in het Verenigd Koninkrijk. Ook hebben wij 

autofabrieken in China, Brazilië, India, Oostenrijk en Slowakije, en zeven technologiecentra verdeeld over de 

gehele wereld. 



                     PERSBERICHT 

 

Jaguar Land Rover is sinds 2008 een volledige dochteronderneming van Tata Motors. Het heeft daardoor 

volledige toegang tot de belangrijkste wereldspelers op het gebied van technologie en duurzaamheid binnen 

het grotere geheel van de Tata Group. 

 

Over BNP Paribas 

BNP Paribas is de grootste bank van de Europese Unie en een belangrijke speler in het internationale 

bankwezen. De bank is actief in 68 landen en telt meer dan 193.000 medewerkers, waarvan bijna 148.000 in 

Europa. De groep bekleedt sleutelposities in haar drie belangrijkste activiteitengebieden: Retail Banking voor 

de retailbanknetwerken van de groep en verschillende gespecialiseerde activiteiten zoals BNP Paribas Personal 

Finance en Arval; Investment & Protection Services voor spaar-, beleggings- en beschermingsoplossingen; en 

Corporate & Institutional Banking, gericht op zakelijke en institutionele klanten. Op basis van haar sterk 

gediversifieerd en geïntegreerd model helpt de groep al haar klanten (particulieren, verenigingen, 

entrepreneurs, KMO's, ondernemingen en institutionele klanten) om hun projecten te realiseren via 

oplossingen die financiering, beleggingen, sparen en financiële verzekeringen (levens-/arbeidongeschiktheids-

/ziektekostenverzekering) omvatten. In Europa heeft BNP Paribas vier thuismarkten: België, Frankrijk, Italië en 

Luxemburg. De groep ontplooit zijn geïntegreerde retailbankingmodel in verschillende landen rond de 

Middellandse Zee, Turkije en Oost-Europa. Als belangrijke speler in de internationale banksector beschikt de 

groep over toonaangevende platforms en business lines in Europa, een sterke aanwezigheid op het 

Amerikaanse continent en een solide en snelgroeiende activiteit in Azië-Pacific.   

 

BNP Paribas heeft in al zijn activiteiten Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ingevoerd, waardoor het 

kan bijdragen aan de opbouw van een duurzame toekomst en tegelijkertijd de prestaties en de stabiliteit van 

de groep kan garanderen. 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.media.jaguar.com en www.media.landrover.com 

 

Perscontacten: 

Perscontacten: 

Jaguar Land Rover Corporate :   

Nathalie Mabjunger, Global Corporate Affairs Manager 

E : Nmabbett@jaguarlandrover.com 

T : +44 (0) 7467 44 83 10  

  

Jaguar Land Rover Belux :   

Annick Van Cauwenberge 

PR Manager Jaguar Land Rover Belux 

T: +32 3 241 11 35 

http://www.media.jaguar.com/
http://www.media.landrover.com/
mailto:Nmabbett@jaguarlandrover.com
mailto:Nmabbett@jaguarlandrover.com
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M : +32 476 319 629 

E : avancauw@jaguarlandrover.com 

  

BNP Paribas   

Servane Costrel de Corainville 

E : servane.costreldecorainville@bnpparibas.com 

T : +33 (0) 6 74 81 98 27  

Thomas Alexandre 

E : thomas.alexandre@bnpparibas.com 

T : +33(0)6 02 19 48 69 

  

BNP Paribas Personal Finance   

Valérie Baroux Jourdain 

E : Valerie.baroux-jourdain@pf.com    

T : +33 (0) 6 43 95 60 23  

  

Sociale mediakanalen van Jaguar: 

www.facebook.com/JaguarBelux 

www.instagram.com/jaguarbelux/ 

www.youtube.com/user/JaguarBELUX 

  

Sociale mediakanalen van Land Rover: 

www.facebook.com/landroverbelgium/ 

www.instagram.com/landroverbelux/ 

www.youtube.com/user/LandRoverBELUX  
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