EQUIPMENT
LEASE
VOOR NIEUWE & GEBRUIKTE
BEDRIJFSMIDDELEN
Bel 088 - 554 39 83

Maatwerk, flexibiliteit en een scherp tarief

DTC Equipment Lease werkt flexibeler dan uw bank:
wij hanteren geen automatische creditscore en kijken liever naar de
mogelijkheden dan naar de onmogelijkheden. Dat maakt ons een
flexibele partner en bespaart u een hoop tijd.

STAP VOOR STAP:
Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Nadat u de keus voor
een bedrijfsmiddel
heeft gemaakt,
neemt u uw wensen
ten aanzien van
de leaseovereenkomst door met de
leverancier.

U of de leverancier
dient de lease
aanvraag bij ons in.

Wij nemen uw aanvraag in ontvangst,
beoordelen deze
vaak binnen één
dag. Voor een juiste
beoordeling kan DTC
Equipment Lease u
benaderen voor aanvullende financiële
gegevens.

Na akkoord stellen
wij uw leaseovereenkomst op.

Stap 5

Stap 6

Stap 7

Na ondertekening
door u retourneert
u de overeenkomst
aan ons, inclusief
eventueel benodigde
documenten.

Wij controleren
het geheel en
voldoen direct het
investeringsbedrag
aan de leverancier.

Het bedrijfsmiddel
wordt aan u
afgeleverd en uw
leaseovereenkomst
is geactiveerd.

www.dtc-equipment-lease.nl

 TC Equipment Lease:
D
wel zo gemakkelijk
Met DTC Equipment Lease schaft u bedrijfsmiddelen
aan zonder uw liquiditeit aan te spreken. Wat de kosten
betreft weet u exact waar u aan toe bent, dankzij
de vaste rente en het vaste maandbedrag. Met DTC
Equipment Lease zorgt u voor een optimale afstemming
tussen uw kosten en inkomsten uit het bedrijfsmiddel.
De BTW is aftrekbaar en u kunt profiteren van
investerings- en renteaftrek. Met DTC Equipment
Lease heeft DTC.nu een eigen leasemaatschappij in
huis. Onze jarenlange ervaring stelt ons in staat snel te
schakelen en altijd een maatwerk oplossing te bieden.
Alle administratieve zaken rondom uw leaseaanvraag
handelen wij rechtstreeks met u of met uw leverancier
af. Levert u uw aanvraag compleet met uw jaarcijfers
aan, dan kunnen wij meestal binnen één werkdag
akkoord geven. Dat is in de equipmentbranche zeer snel.
Wij garanderen u een even snelle als soepele werkwijze!

	De kenmerken van
DTC Equipment Lease:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Makkelijk en snel geregeld bij DTC Equipment Lease
Zowel financial als operational lease mogelijk
Een vast bedrag per maand aan rente en aflossing
Bij financial lease activering van het bedrijfsmiddel
op uw balans
U hoeft uw rekening courant niet aan te spreken
Geen liquiditeitsverlies binnen uw onderneming
Bij financial lease mogelijkheid van investerings-,
rente- en BTW-aftrek
Een aanbetaling behoort tot de mogelijkheden
Voor o.a. heftrucks, vrachtwagens, trailers,
aanhangwagens, bouw-, landbouw-, wegenbouw-,
grondverzet-, schoonmaak-, houtbewerkingsen metaalbewerkingsmachines
Bijna elk bedrijfsmiddel is mogelijk

	DTC Equipment Lease
voordelen:
•
•
•
•

Liquiditeitspositie blijft in tact
Goede bereikbaarheid
Ervaring en deskundigheid
F
 lexibele aanvraagprocedure zonder
automatische creditscore
• Acceptatie binnen 24 uur
• Sale & Lease Back van bestaande vloot

www.dtc-equipment-lease.nl

• Maatwerk oplossingen en bijzondere
financieringsconstructies
• 100% financiering van het investeringsbedrag
• Geen eigen investeringskosten
• Bij financial lease behoudt u de maximale investeringsaftrek
• Ook operational lease
• Al vanaf € 2.500,-

Postbus 187
2130 AD Hoofddorp
088 - 554 39 83
info@dtc-equipment-lease.nl
Openingstijden
Maandag t/m vrijdag

08:30 uur tot 17:15 uur

www.dtc-equipment-lease.nl

KvK nummer: 32120053

Wij kunnen u ook van dienst zijn met:

Bekijk onze auto lease voorraad
Particulier & Zakelijk

Voor elk doel een scherpe
aanbieding

Autoverzekeringen en meer
Particulier & Zakelijk

