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THIN CLIENT LEASE SOLUTIONS
ThinClientSpecialist: De beste Thin Clients voor uw server omgeving
Werkplekbeheer kan vaak simpeler en goedkoper dan met traditionele PC's, door gebruik te maken van Thin
Clients (ook wel cloud computers genoemd). Bent u op zoek naar een Thin Client oplossing? Dan zit u bij
ThinClientSpecialist goed!
ThinClientSpecialist levert naast Thin Clients ook support, onderhoud en ondersteuning.
Samen met partner Activum Finance is ThinClientSpecialist tevens in staat klanten te voorzien van
leaseoplossingen met scherpe tarieven.
Lease solutions
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.
Dit principe wordt ook wel "pay as you earn" genoemd. Met andere woorden: door leasing zet u geen kapitaal
vast dat elders gebruikt kan worden.
Soorten lease
Er bestaan verschillende vormen van leasing waarvan operationeel lease en financial lease de meest bekende
zijn. Financial lease is een lening met het aangeschafte bedrijfsmiddel als zekerheid. In feite is financial lease
een vorm van aankoopfinanciering. Omdat u bij het aangaan van de leaseovereenkomst economisch eigenaar
wordt van het bedrijfsmiddel, wordt het bedrijfsmiddel als activum opgenomen in uw balans. Na betaling van de
eerste leasetermijn bent u ook juridisch eigenaar.
Operational lease is een soort huurovereenkomst en wordt ook wel off-balance financiering genoemd. De
leasemaatschappij koopt het door uw onderneming gewenste hardware van de leverancier en verhuurt het
bedrijfsmiddel aan u. Na afloop van de leaseovereenkomst kunt u het bedrijfsmiddel doorhuren, overnemen of
inleveren.
De voordelen van Thin Client lease
-

U kunt 100% financiering van de hardware verkrijgen.
Het bedrijfsmiddel vormt onderpand. Uw andere activa blijven onbezwaard.
Spreiding van financiers.
Scherpe rente (veelal beduidend scherper dan een benklening).
Het rentetarief staat vast gedurende de looptijd, evenals de termijnbedragen.
Het beslissingstraject is beduidend korter dan bij gewone bankkredieten (normaliter
slechts 3-6 werkdagen).
- Het leenvermogen wordt zo min mogelijk aangetast en uw liquiditeiten blijven
beschikbaar.
- De betalingen kunnen geschieden uit de cashflow die door het object wordt
gegenereerd ("pay as you earn").
- U kunt de maandlasten verlagen door opname van slottermijn of aanbetaling.
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Aanvraag en acceptatie
- U vraagt een offerte aan via ThinClientSpecialist
- U zendt uw bedrijfinformatie (recente jaarrekening, kopie KvK en kopie ID.
- Doorlooptijd tot uitslag bedraagt normaliter 3 tot 6 werkdagen.
- Na positieve uitlsag ontvangt u de overeenkomst ter ondertekening.
- U kunt alleen aanvragen als u onderneming langer dan 2 jaar bestaat.
- Een afdoende onderbouwing van de kredietwaardigheid.
- Een positieve verhouding tussen de hoogte van de investering en de financiële
performance van de onderneming
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