LEASE

INVESTEER ZONDER
KAPITAAL AAN TE TREKKEN

WE FINANCE YOUR BUSINESS

GOEDE KEUZE
LEASEN IN PLAATS VAN KOPEN

PROFITEER VAN
ONZE ERVARING

Uw concurrenten staan niet stil. Wie in de markt wil blijven innoveren, moet
investeren in de infrastructuur van zijn bedrijf. De vraag komt hierbij op:
kopen of financieren? Met de leaseoffertes van GRENKE is het antwoord niet
moeilijk. Want de aankoop van bedrijfsmiddelen legt beslag op uw kapitaal,
dat zinvoller geïnvesteerd kan worden. In toekomstgerichte strategieën, in
medewerkers of extra bedrijfsruimten.

Sinds 1978 is GRENKE actief in de financieringsmarkt. Als betrouwbare
partner adviseren wij bedrijven die hun ICT-infrastructuur willen leasen in
plaats van te kopen. Zonder beslag te leggen op het kapitaal. Als interna
tionaal opererende financieringsspecialist bieden wij u concepten met de
hoogst mogelijke flexibiliteit en zekerheid. Ons advies is daarbij bank- en
producentonafhankelijk.

Wanneer u besloten heeft om te gaan leasen, informeer dan gewoon bij uw
dealer. Hij vertelt u over de voordelen van leasen, terwijl u zelf beslist welke
producten u gaat aanschaffen. Daarbij maakt het niet uit of het om kleine
of grote investeringen gaat. Wij financieren namelijk al vanaf 500 euro.

Met de leaseoplossingen van GRENKE heeft u de vrijheid steeds het beste
voor uw bedrijf te realiseren. Laat uw wensen de vrije loop en breng uw
idealen van een perfecte infrastructuur tot uitdrukking. Want er is bijna niets
wat wij niet kunnen financieren. In de eerste plaats is het leasen van ICT en
kopieer- en telecommunicatietechnologie onze corebusiness. Daarnaast kunt
u ook voor veel andere producten op GRENKE rekenen. Zelfs objecten die op
het eerste gezicht ongebruikelijk lijken.

Uw dealer draagt zorg voor het gehele proces en maakt de leaseaanvraag
voor GRENKE gereed. Daarnaast is hij nog steeds uw contactpersoon op
het gebied van service, garanties e.d. Wij zijn de financiële partner op de
achtergrond. U ontvangt een leasecontract van uw leverancier. Na uw
ondertekening levert hij de gewenste objecten die u voor de duur van de
leasetermijn gebruikt. En u betaalt hiervoor aantrekkelijke tarieven. Wanneer
het contract afloopt, bepaalt u zelf of u de apparaten overneemt, teruggeeft
of dat u de looptijd verlengt.
Als u bij GRENKE leaset, kiest u voor meer flexibiliteit en liquiditeit,
waarvan u zeker profijt heeft.

VERTROUW OP
VAKBEKWAME PARTNERS

UW VOORDELEN IN ÉÉN OOGOPSLAG
ONAFHANKELIJKHEID

U belast noch de kredietruimte bij uw eigen bank noch
de balans en blijft liquide voor verdere investeringen.
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Garantieafhandeling
Lease
contract

FLEXIBILITEIT
LIQUIDITEIT VOOR MEER BESTEDINGSRUIMTE
KOOP

DEALER
(Leverancier)

U werkt met de laatste technologie en op uw kapitaal wordt geen
beslag gelegd door apparatuur die snel aan waarde verliest.

LEASE

ICT
HARDWARE

U verdeelt uw aanschafkosten over de gebruiksduur en betaalt
de tarieven met de opbrengst die u realiseert tijdens of door
het gebruik van de apparatuur.
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Koopovereenkomst

Uw dealer draagt zorg voor het gehele proces en verzorgt de
leaseaanvraag bij GRENKE.
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