LEASE

GEWOON FLEXIBEL PLANNEN
MASTER LEASE AGREEMENT

WE FINANCE YOUR BUSINESS

PROFITEER VAN
ONZE ERVARING

STANDAARD OFFERTES
HELPEN U BIJ UW
FINANCIERINGSVRAGEN
DIKWIJLS NIET VEEL
VERDER. DE OPLOSSING:
EEN OP MAAT GEMAAKT
FINANCIERINGSCONCEPT
GECOMBINEERD MET
PERSOONLIJK ADVIES.

Sinds 1978 is GRENKE actief in de financieringsmarkt. Als betrouwbare
partner adviseren wij bedrijven die hun IT-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.
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 IT en
van 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.
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VOOR EEN JAAR PLANNEN
EN BIJ ELK INDIVIDUEEL
CONTRACT PROFITEREN

BEN IK AAN BEPAALDE LEASEOBJECTEN
OF LEVERANCIERS GEBONDEN?
Nee. GRENKE opereert onafhankelijk van banken en pro
ducenten. Met een Master Lease Agreement heeft u een breed
scala aan leasemogelijkheden. ICT- en kopieerapparatuur,
medische systemen en beveiligingssystemen, industriële
machines en nog veel meer. Op basis van speciale afspraken
kunnen eventueel ook andere leaseobjecten worden geleaset.

Met een Master Lease Agreement (MLA) kunt u binnen een periode van
twaalf maanden de meest uiteenlopende objecten onafhankelijk van elkaar
leasen. Al uw individuele contracten worden als één grote opdracht
beschouwd. Zo kunt u zelfs de kleinste investeringen vanaf een bedrag van
slechts 500 euro onder de voorwaarden van de totale overeenkomst afwikkelen.

Naast de speciale voorwaarden bepaalt u zelf
per individueel contract de looptijd.

Uw GRENKE Account Manager informeert u graag nader en bepaalt samen
met u het leasevolume voor een jaar. Al vanaf een totale contractwaarde van
25.000 euro profiteert u bij ieder individueel contract van onze gunstige
voorwaarden.
UW VOORDELEN OP EEN RIJ

Een Master Lease Agreement van GRENKE geeft u zo de mogelijkheid om
ieder benodigd object individueel aan te vragen op het door u gewenste
moment. Naargelang uw behoefte of de actuele bedrijfsvoering dit vereisen.

WAT IS HET EFFECT VAN EEN
MASTER LEASE AGREEMENT OP
MIJN INDIVIDUELE CONTRACTEN?

ZIJN ER VOOR MIJ KOSTEN
VERBONDEN AAN EEN
MASTER LEASE AGREEMENT?

ZO GEMAKKELIJK GAAT FLEXIBEL PLANNEN

GERINGE FINANCIERINGSKOSTEN

U ontvangt aantrekkelijke, speciale voorwaarden voor het totale
volume dat u geheel naar behoefte voor individuele contracten
kunt gebruiken.
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U betaalt enkel over hetgeen u daadwerkelijk
afneemt. De administratiekosten komen hierbij
te vervallen.

LEASEVOLUMES
VOOR EEN JAAR
ACTUELE EN TOEKOMSTIGE INVESTERINGEN

MAXIMALE FLEXIBILITEIT
SPECIALE
VOORWAARDEN

U kunt uw individuele contracten per item en per project aanvragen.
MOGELIJKE BESPARING MET EEN RAAMOVEREENKOMST
IN VERGELIJKING MET STANDAARD CONDITIES

PERSOONLIJK ADVIES
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MASTER LEASE
AGREEMENT

WELKE MOGELIJKHEDEN HEB IK AAN HET
EINDE VAN DE BASISHUURPERIODE?

Uw GRENKE Account Manager adviseert u graag persoonlijk.
6,0 %
5,0 %
4,0 %

25.000 EUR

50.000 EUR

100.000 EUR

FLEXIBEL
AFROEPEN

EENVOUDIGE, SNELLE PROCESSEN

Hoogte van
het afgesloten
jaarvolume

Uw kredietwaardigheid wordt maar eenmaal gecontroleerd. Daarna
ontvangt u eenvoudige individuele contracten en heeft u tevens de
mogelijkheid om andere tekenbevoegde personen voor het afsluiten
van deze contracten te benoemen.
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INVESTERINGEN
::: ACTUEEL PROJECT
::: SALE-AND-LEASE-BACK (BIJV. IT)
::: INVESTERINGEN ACHTERAF (BIJV. NOTEBOOKS)

U heeft drie opties aan het einde van de looptijd. Ten eerste
kunt u de apparatuur teruggeven en nieuwe aanschaffen.
Ten tweede kunt u voor de leaseobjecten een aankoopofferte
aanvragen en deze dan tegen de marktwaarde overnemen.
Ten derde kunt u verder leasen. Zo kunt u altijd de beslissing
nemen die het beste bij uw behoefte past.

www.grenke.nl
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