SPREEKT
LEASEN
U AAN?

Er zijn een enkele criteria voor het verkrijgen van een Metos lease
arrangement:

¬ U heeft een bestaande onderneming (>2 jaar)
¬ Het bedrijf is financieel solide
¬ Max. 20% installatiekosten
¬ Leasen is mogelijk voor investeringen vanaf €1.500,¬ Metos full-service voorwaarden zijn van toepassing

MEER
INFO?

Wilt u weten wat Metos voor uw bedrijf kan betekenen? Of wilt u een offerte
aanvragen voor operational lease? Neem dan vrijblijvend contact op met één
van onze enthousiaste verkoop adviseurs via: 088 - 024 23 22 of mail naar
verkoop@metos.nl.

LEASE PROFESSIONELE
KEUKENAPPARATUUR
VANAF ENKELE EURO’S
PER DAG
Is de aanschaf van grootkeukenapparatuur niet mogelijk of gewenst?
Maar wilt u wel graag zo efficiënt mogelijk werken met de meest
moderne apparatuur? Wij bieden DE oplossing!
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Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze uitgave.

Met Metos operational lease kunt u zonder investering toch beschikken over de nieuwste, zuinigste en modernste
apparatuur in uw professionele keuken. U hoeft zich niet druk te maken over het onderhoud, Metos zorgt dat de
apparatuur in topconditie blijft.

KIES VOOR
ZEKERHEID
De professionele keuken moet altijd doordraaien. Want storing betekent omzetverlies! Met Metos operational
lease beschikt u als ondernemer over nieuwe, moderne, bedrijfszekere apparaten met de daarbij behorende

UW LEASE
PERIODE

DE VOORDELEN VAN
OPERATIONAL LEASE

In overleg met onze verkoopmedewerkers bepaalt u wat het beste bij u past en wat op uw situatie van toepassing

¬ U kunt tot 100% financiering van de bedrijfsmiddelen verkrijgen

OPERATIONAL LEASE

is. Na afloop van de leaseperiode kunt u kiezen uit verschillende opties:

¬ U verlengt de huurperiode;

¬ Uw andere activa blijven onbezwaard

Wilt u de cashflow verbeteren of geld investeren in andere zaken dan in apparaten? Ook in dat geval is Metos
operational lease de uitkomst! U huurt het apparaat of meerdere apparaten voor een bepaalde periode tegen

¬ Het apparaat gaat retour naar Metos;

een vast bedrag per maand. U wordt dus geen eigenaar. U betaalt het leasebedrag in vaste termijnen gedurende

¬ U least een nieuw apparaat voorzien van de modernste technieken;

een looptijd die van te voren is overeengekomen. Dit bedrag wordt bepaald door de aanschafwaarde, het

¬ U heeft te aller tijde de mogelijkheid om de apparatuur aan te schaffen, het bedrag is altijd transparant door het

u niet meer zonder? Dan heeft u na afloop van het contract de mogelijkheid om de apparatuur aan te schaffen
voor 7,5% van de originele aanschafwaarde.

rentepercentage, service kosten en de looptijd. Hierdoor weet u elke maand waar u aan toe bent.

¬ Uw liquiditeiten blijven beschikbaar
¬ U weet uw exacte maandlasten gedurende de looptijd
¬ De lease komt niet op de balans te staan en beïnvloedt zo niet de financiële ratio’s
¬ Door een aanbetaling kunt u de maandlasten verlagen

vooraf gedeelde aflossingsschema.

Het leasebedrag van een nieuwe Combi-steamer met een fictieve nieuwprijs van €10.000, inclusief
service, rente en aflossing, is ongeveer €7,50 per dag gedurende vijf jaar (60 maanden).

Bij een nieuwe vaatwasser met een nieuwprijs van €5.000,- is dit ongeveer €4,50 per dag, gedurende
vijf jaar (60 maanden).

¬ U schrijft af op het bedrijfsmiddel en de rente is fiscaal aftrekbaar

VOORBEELD

service. Hiermee verkleint u de kans op storing en dus omzetverlies. Vallen de apparaten in de smaak? En kunt

¬ Het risico van onverwachte waardevermindering van het object ligt bij de Metos
¬ U kunt, indien van toepassing, gebruik maken van diverse fiscale toepassingen, zoals de investeringsaftrek,
milieu-investeringsaftrek en het willekeurig afschrijven van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen

¬ Het beslissingstraject voor acceptatie is vele malen korter dan bij ‘gewone’ bankkredieten
¬ U kunt op elk moment zonder renteboete eigenaar worden van de apparatuur

