
 

 

  

 

 
 

 
Geeft u eenvoudig toegang tot ‘state of the art’ verlichtingsoplossingen 

 
In de hedendaagse economie is de 
concurrentie hevig en verdient uw cashflow 
extra aandacht. 
 
Door onze samenwerking met de Lage Landen 
verschaft u de financiële ruimte om te 
investeren in innovatieve en energie-
besparende verlichtingsoplossingen. 
 
U geniet u altijd en direct van kwalitatief hoge 
energie zuinige verlichting tegen een 
aantrekkelijk termijnbedrag. Bovendien kunt 
u effectief begroten, omdat u precies weet 
wat uw maandelijkse lasten zullen zijn. 
 
Leasing biedt u financiële en fiscale 
voordelen en maakt uw administratie een 
stuk gemakkelijker. Maar het belangrijkste is 
wel dat uw leencapaciteit intact blijft. Want 
zo houdt u voldoende financiële speelruimte 
voor uw kernactiviteiten en om flexibel in te 
spelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt. 
 

Waarom Leasing? 
Leasing is een aantrekkelijke optie bij de aanschaf van een 

gloednieuw verlichtingsconcept. Het is zodanig opgezet dat 

u in veel gevallen door de lagere energiekosten meer 

bespaart dan het bedrag

dat u er elke maand voor moet betalen. Zo verdient u dus 

eigenlijk geld, terwijl u tegelijkertijd direct kunt genieten 

van alle voordelen van nieuwe verlichting. Bovendien hoeft 

u bij aanvang van het project niet meteen een grote 

investering te doen. 

 

Lage maandlasten 
Door uw verlichtingsoplossingen te financieren hebt u 

direct toegang tot kwalitatief hoogstaande verlichting met 

lage maandelijkse lasten. U betaalt wanneer u gebruikt! 

 

100% kostendekking 
Leasing stelt u in staat al uw kosten in één contract samen 

te voegen, ook ‘zachte’ kosten, zoals installatie en 

onderhoud. 

 

Behoud van kapitaal 
Financiering maakt kapitaal vrij. Doordat uw 

verlichtingsoplossingen voor de volle 100% zijn 

gefinancierd, kunt u uw contante middelen of uw 

kredietruimte vrijhouden voor andere investeringen, zoals 

voorraden of personeel om uw zaken uit te breiden. 

 

Beter voorspelbare cashflow 
Dankzij de vaste maandelijkse aflossingen kunt u effectiever 

begroten en effectiever begroten en loopt u minder risico 

bij inflatie of rentestijgingen in de toekomst. 
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Kortom, door betaling van een maandelijks tarief blijft uw budget 

beschikbaar voor andere doeleinden terwijl u tegelijkertijd 

profiteert van een hogere kwaliteit verlichting en 

energiebesparingen. Bovendien blijven uw huidige banklijnen 

voor werkkapitaal beschikbaar door de reguliere dagelijkse 

bestedingen. 

 

Financiering van uw nieuwe energiebesparende 

verlichtingsoplossing is simpelweg een eenvoudige manier om de 

nieuwste lichttechnologie met de grootst mogelijke financiële 

flexibiliteit te combineren. Samen met Loogies kunt u een 

complete, betaalbare oplossing samenstellen. Een oplossing, die 

helemaal op de fiscale en commerciële situatie van uw bedrijf is 

afgestemd.
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Meer informatie 

Neem contact op met: 

Loogies 

Peter van Oers 

06-54622220 

peter@loogies.nl 

 

 

 

 
























Alle rechten voorbehouden. De in deze uitgave vervatte informatie is geen onderdeel van enige offerte of overeenkomst en 
wordt geacht accuraat en betrouwbaar te zijn en kan zonder aankondiging worden veranderd.  
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