KLANTENINFORMATIE

EIB-KORTINGSVOUCHER
Maak gebruik van deze kortingsvoucher door een leasecontract
af te sluiten met GRENKE 1.
U ontvangt een korting als u een leasecontract met GRENKE afsluit. De EUROPEAN INVESTMENT BANK (EIB)
verstrekt deze korting aan GRENKE omdat de EIB een samenwerkingsverband is aangegaan met GRENKE.
U hoeft alleen een leasecontract met GRENKE af te sluiten. De afwikkeling met de EIB wordt volledig
verzorgd door GRENKE.
Wat zijn de minimale vereisten om in aanmerking te komen voor deze korting?
::: Uw bedrijf wordt gezien als MKB-onderneming, dat wil zeggen dat de jaarlijkse groepsomzet
niet hoger is dan 500 miljoen euro.
::: U investeert in innovatieve producten en processen.
Leasecontracten met een looptijd van twee tot zes jaar komen in aanmerking voor deze korting.

ZO EENVOUDIG ONTVANGT
U DE EIB-KORTING

1

U levert deze ondertekende
kortingsvoucher samen
met uw leaseaanvraag in bij
GRENKEFINANCE N.V.

2

Uw individuele financiering,
afhankelijk van uw leasebedrag
per maand en de looptijd, wordt
direct overgemaakt naar uw
rekening zodra uw contract
is afgehandeld.

U ontvangt 1,2 % korting over de totale leasesom (huurbedrag per maand x aantal maanden).
Deze korting wordt in één keer vergoed en wel bij aanvang van het contract, door middel van
het inwisselen van deze voucher.
Hoe kunt u deze korting ontvangen voor leasecontracten die u afsluit met GRENKEFINANCE N.V.? 2
::: U ondertekent deze voucher en wisselt deze voucher gelijktijdig in met uw aanvraag voor een
leasecontract met GRENKEFINANCE N.V.2
::: Uw individuele voordeel hangt af van het leasebedrag per maand en de looptijd van
het leasecontract en wordt gestort op uw bankrekening, die u doorgegeven heeft aan
GRENKEFINANCE N.V. en die geregistreerd is bij een geautoriseerde financiële instelling
in de Europese Unie.
Deze EIB-kortingsvoucher wordt alleen uitbetaald aan een MKB-onderneming en niet aan consumenten.
In het geval van een vroegtijdige beëindiging / stopzetting van het leasecontract is GRENKEFINANCE N.V. 2
gerechtigd de verstrekte korting op een pro-rata basis terug te vorderen.

Tenzij anders aangegeven, zal GRENKE worden beschouwd als de groep van
ondernemingen waarvan GRENKE AG de moedermaatschappij vormt.
2
Waarbij GRENKEFINANCE N.V. handelt voor rekening van GRENKE Finance Plc.
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Door het ondertekenen van deze verklaring gaat u akkoord met de onderstaande Algemene Voorwaarden voor
de EIB-kortingsvoucher.
U ERKENT EN AANVAARDT DAT
a) U verantwoordelijk bent voor uw contractuele verplichtingen, de nakoming daarvan en het verstrekken van voldoende informatie.
b) U nadrukkelijk de contractuele voorwaarden nakomt met betrekking tot de onderhouds- en verzekeringsverplichtingen.
c) Uw onderneming volledig voldoet aan nationale en Europese wetgeving en Europese richtlijnen.
d) Uw onderneming voldoet aan de milieuwetgeving.
e) U de vereiste milieuverklaringen voor uw bedrijf heeft behaald en gehandhaafd.
f)	U alle rechten en vergunningen heeft verkregen om uw bedrijf in Nederland uit te oefenen en u voldoet aan de relevante
Europese- en nationale wetgeving.
g)	Het kapitaal dat in uw bedrijf geïnvesteerd is, voor zover u redelijkerwijs op de hoogte kan zijn, niet is verkregen door
illegale of criminele activiteiten, met inbegrip van witwaspraktijken of het financieren van terrorisme. U stelt GRENKEFINANCE N.V.
onverwijld op de hoogte indien u op enig moment kennisneemt van illegale of ongeoorloofde financiering.
h) Uw bedrijf houdt een administratie bij waarbij alle financiële transacties zorgvuldig worden geregistreerd.
i)	Indien een lid van een van uw bestuursorganen is veroordeeld voor een strafbaar feit, welke is gepleegd tijdens de
uitoefening van zijn of haar professionele taken, neemt u binnen een redelijke termijn passende maatregelen zodat
dit lid wordt uitgesloten van bedrijfsactiviteiten.
j)	Alle relevante leasecontracten, die in aanmerking komen voor de EIB-voucher en die na de datum van ondertekening
van dit contract worden afgesloten, voldoen aan de EU richtlijn inzake:
	(i) het vereiste dat u GRENKEFINANCE N.V. onverwijld op de hoogte brengt van een beschuldiging, klacht of informatie
over strafbare feiten binnen uw bedrijf.
(ii) het vereiste dat u een administratie heeft waarbij alle financiële transacties zorgvuldig worden geregistreerd.
k)	Indien er wijzigingen worden doorgevoerd ten aanzien van uw kernactiviteiten u GRENKEFINANCE N.V. van dergelijke
wijzigingen op de hoogte stelt.
l)	U GRENKEFINANCE N.V. op de hoogte stelt van alle maatregelen die door u of uw hoofdaandeelhouder
of uw bestuurders zijn genomen op grond van onderdeel f).
m)	U alle nodige maatregelen treft om eventuele bezoeken van de EIB of GRENKE mogelijk te maken en om de EIB
of GRENKE in de gelegenheid te stellen, om uw administratie met betrekking tot het project waarop de korting
van toepassing is, in te zien en kopieën van documenten te maken voor zover wettelijk toegestaan.
n)	U GRENKE toestemming geeft om conform de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) documenten
en informatie met persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst te verstrekken
die door de EIB zijn opgevraagd of opgeëist.

VOUCHER

AANVRAAG / VERKLARING VAN DE LESSEE(S)
Ja, ik voldoe aan de vermelde criteria en wil de EIB-kortingsvoucher ter waarde van
indienen voor het hieronder vermelde leasecontract.

VOOR EEN
EIB-KORTING

euro 3

De vordering kan worden toegewezen aan de EIB voor herfinancieringsdoeleinden.
Ik ga ermee akkoord dat GRENKEFINANCE N.V. alle noodzakelijke contractgegevens verstrekt aan GRENKE Finance Plc en EIB
om in aanmerking te komen voor de kortingsvoucher. Bovendien kan de EIB de gegevens gebruiken voor de aangegeven doeleinden.
Voucher is integraal onderdeel van leasecontract nr.
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VOUCHER GEACCEPTEERD
Voor- en achternaam in blokletters

Datum

Bedrijfsstempel

Handtekening Lessee

Handtekening Lessor GRENKEFINANCE N.V.
voor rekening van GRENKE Finance Plc
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