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Activum Finance biedt als intermediair passende lease-oplossingen aan MKB ondernemingen en zelfstandig 
ondernemers. Activum Finance doet dat snel, scherp en .

WAT IS OPERATIONAL LEASE?
Operational Lease is een soort huurovereenkomst. Door leasing zet u geen kapitaal vast dat elders beter kan 
worden gebruikt. De leasemaatschappij koopt het door uw onderneming gewenste bedrijfsmiddel van de 
leverancier en wordt dan zowel juridisch als economisch eigenaar. U huurt het bedrijfsmiddel bij de  
leasemaatschappij. Hierdoor is er voor uw onderneming sprake van ‘off-balance’ financiering, wat voordelig 
kan zijn voor uw bedrijfseconomische ratio’s. Na afloop van de leaseovereenkomst kunt u het bedrijfsmiddel 
kopen, maar dat hoeft niet. 

HOE WERKT OPERATIONAL LEASE?
Gedurende de van tevoren overeengekomen looptijd krijgt uw onderneming het gebruiksrecht van het object. 
Uw maandelijkse leasebedrag bestaat uit afschrijvingskosten, financieringskosten, administratie- en  
managementkosten. U sluit zelfstandig een afdoende verzekering voor het object of doet dat door gebruik te 
maken van de aanbieding van de leasemaatschappij.

WELKE VOORDELEN BIEDT OPERATIONAL LEASE?
•	 De	leasekosten	komen	geheel	ten	laste	van	de	resultatenrekening,	zodat	u	uw	investeringsfaciliteiten	 
 vrijhoudt voor andere zaken. Uw werkkapitaal blijft onaangetast.
•	 De	BTW	is	voor	bijna	alle	ondernemingen	fiscaal	aftrekbaar.
•	 U	loopt	geen	risico	op	waardevermindering	van	het	bedrijfsmiddel.
•	 Financiële	ratio’s,	zoals	solvabiliteit,	blijven	in	stand,	aangezien	u	geen	financiering	hoeft	aan	te	trekken	 
 voor de aanschaf.  
•	 Door	de	relatief	korte	looptijd	van	een	leasecontract	kunt	u	sneller	moderniseren.	
•	 Overzichtelijke,	vaste	kosten	per	maand.	

Activum Finance
Spinnerij 77
1185 ZS  Amstelveen

020 - 788 33 00
info@activum-finance.nl
www.activum-finance.nl

Liquiditeiten voor uw onderneming beschikbaar houden maar wel investeren?

Meer informatie vindt u op www.activum–finance.nl of bel ons op 020 - 788 33 00

intermediair voor � nancial lease

- Nieuwe en jong gebruikte 

 personenauto’s

- Professionele keukeninrichting

- Industriële shredders

- Garage equipment

- Laboratorium apparatuur

- Vrachtwagens & trailers

- Industriële ovens

- Nieuwe en jong gebruikte 

 bedrijfswagens

- Afvulmachines

- Hefbruggen

- Verreikers

- Wielgraafmachines

- Gazonmaaiers

- Verpakkingsmachines

Activum Finance biedt passende fi nancial leaseoplossingen 

aan MKB ondernemingen en zelfstandig ondernemers. 

Activum Finance doet dat snel, scherp en kosteloos. 

Door onze samenwerking als intermediair met een groot aantal 

gerenommeerde fi nanciële instellingen kunnen wij het 

fi nancieringsaanbod goed vergelijken. Dat is zinvol omdat de instellingen 

alle een eigen visie hebben op ondernemingen, bedrijfsmiddelen 

en tarieven. Kortom, onze kennis werkt in uw voordeel. 

Vraag vrijblijvend een offerte aan en ontvang 

op werkdagen binnen 4 uur ons voorstel.

Leasing is een fi nancieringsvorm 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.

De voordelen van fi nancial lease:

- U kunt 100% fi nanciering van het bedrijfsmiddel verkrijgen.

- De enige te verstrekken zekerheid is het 

 gefi nancierde bedrijfsmiddel. 

- Uw andere activa blijven onbezwaard.

- Uw liquiditeiten blijven beschikbaar.

De criteria voor fi nancial lease:

- Een bestaande eenmanszaak, VOF, maatschap, 

 BV of NV.

- Solide eigen vermogen en positief resultaat.

- Investeringen vanaf € 10.000.

- Een fi nancieringsduur van 12 tot 60 maanden.

onafhankelijk



HOE ZIET HET AANVRAAGPROCES ER UIT?
Het offerte- en acceptatieproces van de aanvraag verloopt als volgt:

• U vult het aanvraagformulier in, voegt een kopie van de offerte van de leverancier bij en zendt ons e.e.a.  
 toe. U ontvangt binnen 1 tot 2 dagen de uitslag op de aanvraag. Incidenteel wordt aanvullende informatie  
 verlangd. Indien de uitslag positief is, ontvangt u meteen de leaseovereenkomst en de afgifteverklaring.
•	 Met	de	positieve	uitslag	kunt	u	de	leverancier	aangeven	dat	de	opdracht	definitief	is.	De	leverancier	 
 stelt de factuur op naam van de leasemaatschappij en verzendt deze aan de leasemaatschappij.
•	 U	ondertekent	de	leaseovereenkomst,	vult	ontbrekende	gegevens	aan	en	geeft	aan	of	u	gebruik	maakt	 
 van de verzekering van de leasemaatschappij.
•	 Na	ontvangst	van	de	bestelde	bedrijfsmiddelen	ondertekent	u	de	afgifteverklaring	waarmee	u	de	 
 ontvangst bevestigt.
•	 U zendt direct de overeenkomst, de afgifteverklaring en een kopie identiteitsbewijs aan de leasemaatschappij.
•	 Na	ontvangst	van	de	documenten	betaalt	de	leasemaatschappij	binnen	twee	dagen	de	leverancier	het	
 factuurbedrag uit.

WELKE INFORMATIE IS NODIG?
Bedrijfsmiddel:
•	 Offerte
•	 Koopsom	(excl.	BTW)

Gewenste looptijd:
•	 Looptijd	in	maanden	(15	/	24	/	36	/	48	/	60	/	72)

WAT ZIJN DE CRITERIA?
De criteria voor een onderneming om een operational lease arrangement voor een bedrijfsmiddel te verkrijgen 
zijn de volgende:

•	 Bestaande	onderneming
•	 Eenmanszaak,	VOF,	maatschap,	BV	/	NV

WELKE OBJECTEN KUNT U LEASEN?
•	 ICT	/	hardware	(software	max.	40-50%	investering)
•	 Niet-mechanische	garage	equipment	(zoals:	diagnose	apparatuur,	meetinstrumenten,	4-gastesters,	 
	 elektronische	apparaten)
•	 Koffiezetmachines
•	 Grafische	apparatuur,	printers
•	 Audiovisuele	equipment,	DJ	equipment
•	 Hard	disc	shredders
•	 Defibrillators,	andere	medische	equipment
•	 Elektronische	oppervlaktebehandeling,	pouleermachines
•	 Professionele	naaimachines
•	 Professionele	microscopen

OVERIGE RELEVANTE ZAKEN:
•	 Operational	lease	is	mogelijk	voor	investeringen	vanaf	enkele	duizenden	euro’s.
•	 De	contractkosten	bedragen	€	75	per	leasecontract.
•	 De	lessee	/	gebruiker	is	verplicht	het	leaseobject	afdoende	te	verzekeren.	Dat	kan	via	de	 
	 leasemaatschappij	of	door	u	zelf.	De	kosten	van	verzekering	via	de	leasemaatschappij	bedragen	1,5%	 
	 van	de	aanschafwaarde	per	jaar,	met	een	minimum	van	€	96.

Liquiditeiten voor uw onderneming beschikbaar houden maar wel investeren?

Meer informatie vindt u op www.activum–finance.nl of bel ons op 020 - 788 33 00
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Activum Finance biedt passende fi nancial leaseoplossingen 

aan MKB ondernemingen en zelfstandig ondernemers. 

Activum Finance doet dat snel, scherp en kosteloos. 

Door onze samenwerking als intermediair met een groot aantal 

gerenommeerde fi nanciële instellingen kunnen wij het 

fi nancieringsaanbod goed vergelijken. Dat is zinvol omdat de instellingen 

alle een eigen visie hebben op ondernemingen, bedrijfsmiddelen 

en tarieven. Kortom, onze kennis werkt in uw voordeel. 

Vraag vrijblijvend een offerte aan en ontvang 

op werkdagen binnen 4 uur ons voorstel.

Leasing is een fi nancieringsvorm 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.

De voordelen van fi nancial lease:

- U kunt 100% fi nanciering van het bedrijfsmiddel verkrijgen.

- De enige te verstrekken zekerheid is het 

 gefi nancierde bedrijfsmiddel. 

- Uw andere activa blijven onbezwaard.

- Uw liquiditeiten blijven beschikbaar.

De criteria voor fi nancial lease:

- Een bestaande eenmanszaak, VOF, maatschap, 

 BV of NV.

- Solide eigen vermogen en positief resultaat.

- Investeringen vanaf € 10.000.

- Een fi nancieringsduur van 12 tot 60 maanden.

•	 Financieel	solide	en	(evt.)	bereid	inzicht	in	cijfers	te	geven
•	 Geen	BKR	codering

Bedrijfsgegevens:
•	 Contactgegevens
•	 KvK-uittreksel
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