LEASE IS MORE

Activum Finance arrangeert als onafhankelijk leasespecialist passende equipment
lease-oplossingen voor ondernemingen en organisaties. Activum Finance doet dat snel,
scherp en servicegericht.
WAT IS LEASE?
• Lease is simpel gezegd “het gebruiken van een bedrijfsmiddel tegen een periodieke vergoeding”. Leasing is een financieringsvorm
die het mogelijk maakt over activa te beschikken zonder dat uw werkkapitaal wordt beïnvloed. Met andere woorden: door leasing
zet u geen kapitaal vast dat elders beter kan worden gebruikt.
• Met leasing weet uw onderneming precies waar zij aan toe is,
de maandtermijnen zijn immers vooraf bekend en lopen gelijk met het
economisch verbruik. Dit principe wordt ook wel “Pay as you earn”
genoemd. Er bestaan verschillende vormen van leasing, waarvan
operational lease en financial lease de meest bekende zijn.
• Lease is geschikt voor de financiering van onder meer productie- en
industriële machines, grondverzet equipment, auto’s, medische apparatuur,
trucks & trailers, grafische equipment, ICT en kantoor- en bedrijfsinventaris.

WAT IS FINANCIAL LEASE?
• Financial Lease is een lening met het aangeschafte bedrijfsmiddel als
zekerheid c.q. ‘onderpand’. Het aanschafbedrag van het te leasen object
wordt door de kredietgever namens u aan de leverancier betaald.
• Omdat u bij het aangaan van de leaseovereenkomst economisch eigenaar
wordt van het bedrijfsmiddel, wordt het bedrijfsmiddel geactiveerd op
uw balans. Na betaling van de laatste leasetermijn bent u ook juridisch
eigenaar. De maandtermijnen bestaan uit aflossing en rente. De verzekering, de gewenste leverancier en het onderhoud regelt u zelf.

WAT IS OPERATIONAL LEASE?
• Operational Lease is een soort huurovereenkomst. De leasemaatschappij
koopt het door uw onderneming gewenste bedrijfsmiddel van de
leverancier en wordt dan zowel juridisch als economisch eigenaar.
Hierdoor is er voor uw onderneming sprake van ‘off-balance’ financiering,
wat voordelig kan zijn voor uw bedrijfseconomische ratio’s.
• U huurt voor de overeengekomen periode het bedrijfsmiddel bij de
leasemaatschappij, en draagt zelf zorg voor zaken als verzekering en
service & onderhoud. Na afloop van de leaseovereenkomst kunt u het
bedrijfsmiddel doorhuren, overnemen of inleveren.
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LEASE IS MORE

VOORDELEN LEASE
• U kunt tot 100% financiering van het bedrijfsmiddel verkrijgen.
• De enige te verstrekken zekerheid is het gefinancierde bedrijfsmiddel.
Uw andere activa blijven onbezwaard.
• Uw liquiditeiten blijven beschikbaar.
• U weet exact wat gedurende de looptijd de maandlasten zijn.
• U kunt de maandlasten verlagen door een slottermijn op
te nemen en/of een aanbetaling te doen.

UW OFFERTE CALCULEREN

• Het beslissingstraject voor acceptatie is vele malen korter
dan bij ‘gewone’ bankkredieten.

Om een offerte te berekenen & te ontvangen
kunt op www.financial-lease.nl uw offerte
genereren op de Lease Calculator.
• Vul de koopsom, de gewenste leasevorm
en de gewenste looptijd in. Een eventuele
inruil, of een aanbetaling, kunt u eventueel
ook aangeven.
• De maandlast is direct zichtbaar.
• Na het toevoegen van uw NAW-gegevens,
ontvangt u direct per email uw offerte.

• Bij financial lease kunt u - indien van toepassing - gebruik maken
van fiscale regelingen, zoals de investeringsaftrek en de MIA/Vamil.

HET PROCES VAN AANVRAAG & ACCEPTATIE
Het proces van uw aanvraag verloopt als volgt:
• Indien u akkoord bent met de aan u verzonden leaseofferte en deze
vertaald wilt zien in een kredietakkoord, dan zendt u ons de bedrijfs- en
equipmentinformatie, zoals aangegeven in de leaseofferte
• De ontvangen informatie wordt door ons geanalyseerd, eventuele
aanvullende vragen worden gesteld, en vervolgens wordt de leaseaanvraag
voorbereid en ter acceptatie (credit check) voorgelegd aan de
geselecteerde financier(s).
• Na de positieve uitslag stelt de financier op basis van de leveringsfactuur de
leaseovereenkomst op. U ontvangt deze overeenkomst vervolgens (digitaal)
ter ondertekening. Nadat de leaseovereenkomst is ondertekend,
retourneert u deze en maakt de financier het kredietbedrag over aan de
leverancier. Vervolgens kunt u over het bedrijfsmiddel beschikken en
inzetten voor uw onderneming.

WELKE INFORMATIE IS NODIG VOOR ACCEPTATIE?

ACCEPTATIECRITERIA

• Offerte leverancier

De criteria voor acceptatie zijn globaal de volgende:

• Kopie ID & kopie uittreksel KvK

• Bestaande onderneming (> 1,5 jaar bestaand)

• Recente jaarrekening (indien groep: tevens holding)

• Positief rendement en voldoende solvabiliteit

• Rekeningnummer (IBAN)

• Een kasstroom die de financieringslasten kan dragen

• Recente IB-aangifte (indien eenmanszaak)
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