Financing
a better
future
Wanneer u zoekt naar de juiste
De voordelen
apparatuur, is het kiezen van
1 One-stop shop
de beste financiële oplossing
De voordelen en het gemak van een betaalbare
net zo belangrijk als de keuze financiering én de apparatuur van uw keuze in één
pakket. En met onze snelle en gemakkelijke online
voor het product zelf.
DLL is een wereldwijd opererende
leasemaatschappij. We bieden financiële
oplossingen op maat voor uw apparatuur. Zo koopt u
de nieuwste en meest innovatieve apparatuur
zonder zorgen. Met vaste, transparante,
maandelijkse betalingen. Hierbij gebruikt u niet uw
eigen vermogen of kredieten. Dus dit houdt u over
voor de kernactiviteiten van uw bedrijf.

Past lease bij mij?
Kijk naar wat past bij uw onderneming: een flexibele
financiering of een aankoop uit eigen middelen?
Deze vragen kunnen helpen bij uw overweging:
–– Wordt de waarde van de apparatuur meer of
minder tijdens de looptijd? En wat is de apparatuur
nog waard aan het einde van de economische
levensduur?
–– Blijft de apparatuur functioneel of is deze aan het
einde van de looptijd niet meer bruikbaar?
–– Kunt u uw eigen vermogen of krediet beter voor
andere investeringen gebruiken?
–– Welke oplossing is fiscaal gezien aantrekkelijker?

tool, kan u bij uw lokale leverancier in veel gevallen
de aankoop meteen regelen.
2 Betalingen
Bij lease betaalt u in vaste termijnen, gebaseerd
op de rente van de dag van aankoop. U vermijdt
hiermee het risico en de onvoorspelbaarheid van
inflatie. Dit maakt cashflow budgettering en
analyses over de terugverdientijd gemakkelijk.
3 Maatwerk
Onze financiële oplossingen kunnen worden
aangepast aan de specifieke omstandigheden van
uw business. Opties zijn bijvoorbeeld variaties in
betalingsschema’s, uitgestelde betalingen en extra
benodigdheden toevoegen tijdens de looptijd van
de lease.
4 Behoudt uw liquiditeiten
In geval van lease hoeft u niet ineens te investeren
in apparatuur, maar kunt u deze investering
spreiden over termijnen of alleen betalen voor het
gebruik ervan. Zo blijven uw andere financiële
middelen inzetbaar voor groei of voor
operationele uitgaven.
5 Mogelijke fiscale voordelen
Lease kan fiscaal gezien aantrekkelijk zijn. Neem
contact op met uw accountant voor advies over
uw situatie.

Wat zijn mijn opties?
DLL heeft een ruime keuze aan financieringsoplossingen om de
behoeften van uw business anno nu, in te vullen. Hieronder een
uitleg van de twee, meest bekende leasevormen:
Operational lease

DLL blijft eigenaar van de apparatuur: u huurt de apparatuur.
End-of-lease opties:

Kenmerken:

–
–
–

– U betaalt alleen voor gebruik
– Flexibiliteit
– U blijft up-to-date, door apparatuur gemakkelijk
en snel te vernieuwen

U huurt verder
U geeft de apparatuur terug
Upgrade naar nieuw model

Financial lease

U wordt eigenaar van de apparatuur na de leaseperiode.
End-of-lease opties:
–

U ruilt de apparatuur in voor een
nieuw model

Kenmerken:
– U bent direct economisch eigenaar
– Uw liquiditeit blijft inzetbaar voor andere uitgaven
– BTW meefinancieren mogelijk (als u niet BTW
plichtig bent)

Waarom DLL?
Door de samenwerking met fabrikanten, leveranciers en dealers in meer dan 30 landen, garanderen we
een team van financieringsprofessionals met kennis en ervaring in uw branche. We helpen u om de
producten en diensten te vinden, waarmee u uw doelstellingen bereikt en competitief in de markt blijft.
Kiest u voor DLL, dan kiest u voor:
- Advies van financieringsprofessionals met kennis van uw branche
- Oplossingen op maat
- Flexibele financieringsopties
- Snelheid en gemak
- Eén periodieke factuur voor uw apparatuur, financiering, service en/of verzekering

DLL DLL staat voor De Lage Landen Vendorlease B.V., Vestdijk 51 in
Eindhoven (KVK-nummer: 1707119). Dit document is nog geen aanbod voor
leasing. Afbeeldingen die gebruikt worden zijn uitsluitend ter illustratie. DLL is in
geen geval aansprakelijk voor eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van
(de inhoud van) dit document en/of eventuele onjuiste conclusies.
Alle rechten zijn voorbehouden.

