
 

 

 

HET PROJECT 
Flexibel en gecontroleerd financieren  
van nieuwe IT-apparatuur 
 

In 2014 contacteert het Belgische filiaal van 
de BEL groep Rentys om zijn nieuwe iPhones 
te financieren. Al snel verbreedt de discussie 
zich en richt zich uiteindelijk op het gehele IT-
park (servers, pc's, enz.). 
 

Om over een IT-infrastructuur te beschikken 
die het vermogen heeft gelijke tred te 
houden met haar interne behoeften, is Bel 
Belgium op zoek naar een 
financieringsformule die haar in staat stelt 
apparatuur naar eigen goeddunken te 
vervangen of toe te voegen. 
 

DE CONTEXT  
Een vlekkeloze organisatie  
ten dienste van de klanten 
 

De introductie van nieuwe producten 
orkestreren is een moeilijke oefening: 
volgens een studie van Nielsen mislukken 
90% van de productlanceringen. 
 
Logistiek is een belangrijk onderdeel van dit 
proces. Op het kruispunt van industrie en 
handel behandelt het alles, vanaf de 
verkoopprognoses tot aan de levering van de 
producten. Het succes en de groei van het 
bedrijf zijn grotendeels afhankelijk van de 
nauwkeurigheid en efficiëntie van de ICT. 
 
Voor Bel Belgium is een efficiënte logistiek 
ook een manier om het hoog niveau van 
klantentevredenheid (97%), waarop ze zo 
trots zijn, te behouden.  
 
Een efficiënte organisatie veronderstelt een 
volledig aangepaste IT-infrastructuur die in 
staat is om flexibel te evolueren om aan de 
veranderende productie en marketing 
behoeften te voldoen. 
 

DE UITDAGING 
Flexibiliteit en reactiviteit combineren 
 

In een sterk concurrerende markt, is het 
essentieel om over efficiënte uitrustingen te 
beschikken om snel op de fluctuaties in de 
vraag in te spelen en de klanttevredenheid 
optimaal te behouden. 
 
Bel Belgium heeft voor de FLEX formule 
geopteerd omdat het haar in staat stelt om: 
 
■ efficiënt te blijven, ongeacht de interne of 
economische beperkingen 
 
■ de investeringskosten te spreiden, met 
behoud van een echte flexibiliteit 
 
■ profiteren van een heel flexibele oplossing, 
om aan de verwachtingen van de meest 
veeleisende interne klanten te voldoen 
 
■ tegen een voordelige prijs de ontwikkeling 
van de IT-apparatuur verzekeren 
 
 

Flexibiliteit bij ISO-begroting 
om de prestaties van het bedrijf te verzekeren 

BEL BELGIUM 
 
Bel Group, een wereld-
leider in de branded 
kaasmarkt, is de nummer 1 
in het segment kaas in 
porties en biedt een steeds 
breder gamma van 
kaasingrediënten aan. 
 
Met 5 universele merken - 
La vache qui rit ®, Kiri, 
Leerdammer®, Boursin® en 
Mini Babybel® - en meer 
dan 25 lokale merken, 
brengt de Bel groep elk jaar 
een glimlach op het gezicht 
van bijna 400 miljoen 
consumenten in 120 
landen van de wereld. 
 
West-Europa, de bakermat 
van het bedrijf, realiseert 
40% van de omzet van de 
Groep. 4000 medewerkers 
werken er in 12 filialen en 
12 fabrieken. 
 

 

KERNCIJFERS 
 Aanwezig in 120 

landen 

 10.830 werknemers 

 € 2.7 miljard omzet 

 

KLANTERVARING 



 

 

 

FLEX laat toe om de veranderende behoeften 
en de groei van Bel Belgium te begeleiden, 
terwijl de budgettaire impact beperkt blijft. 
 
Elk FLEX contract is uniek. Het is een 
financieringsoplossing op maat waarmee 
wordt beoogd de prestaties van het bedrijf 
tegen een aantrekkelijke prijs te 
maximaliseren. 
 
Gedurende het contract heeft Bel Belgium de 
mogelijkheid om apparatuur te vervangen of 
toe te voegen met behoud van een 
constante huur.  

Dankzij de flexibiliteit van de FLEX formule, kan 
Bel Belgium haar budgettaire beperkingen 
verzoenen met de behoeften van de 
ondernemingsprestaties. 
 
Deze evoluerende operationele leasing, 
gekoppeld met de sales en rent back formule, 
helpt om alle huidige en toekomstige IT-
investeringen te stroomlijnen en de budgettaire 
impact ervan te verminderen. 
 
Met deze unieke financiële oplossing, perfect 
aangepast aan haar IT-gebruik, kan Bel Belgium 
haar beleggingen moduleren door het spelen 
met de gebruiksduur van de apparatuur per 
gebruiker. 
 
Elk semester heeft Bel Belgium de mogelijkheid 
om haar park en haar contract te wijzigen met 
behoud van hetzelfde huurniveau. 
 
 
 

 

 

RENTYS IN HET KORT  
RENTYS, bijna 15 jaar 
geleden opgericht om aan de 
eisen van de IT- en financiële 
afdelingen van 
ondernemingen te voldoen, 
is gespecialiseerd in de 
financiering op maat van 
technologische assets. 
 
Bekend op de Belgische 
markt voor haar ICT-
expertise, professionaliteit 
en creativiteit, past RENTYS 
haar financiële oplossingen 
aan elke klant aan in functie 
van zijn behoeften, het type 
activiteit en zijn beschikbare 
middelen. 

 

OPERATIONELE  LEASING  
Dankzij de 
leasingoplossingen die 
RENTYS aanbiedt, kunnen de 
klanten hun technologische 
apparatuur vernieuwen 
zonder gebruik te maken van 
hun kredietlijnen of hun 
eigen cashflow. 
 
Operationele leasing is de 

ideale financiële oplossing 

voor apparatuur die snel 

veroudert. Het richt zich in 

het bijzonder tot bedrijven 

die wensen dat hun 

technologisch materiaal up-

to-date blijft. 

 

CONTACT 
 

Voor meer informatie over onze 

producten of diensten, bezoek 

onze website: www.rentys.com  

 

   
Het leasingaanbod van RENTYS verleidt 

ons door haar flexibiliteit. 
 

Veel meer dan een financiering,  
is FLEX de ideale manier om een IT-park  

tegen redelijke kosten te upgraden. 
 

De voordelen van Rentys: 
flexibiliteit en reactiviteit. 

 

 

 

 

DE OPLOSSING 
FLEX: een creatieve financiële engineering 
financière créative  

 

HET RESULTAAT 
De flexibiliteit van een formule op maat 

 

De modaliteiten voor het vervangen van apparatuur worden contractueel bepaald door een 
addendum bij het oorspronkelijke contract. Een oplossing op maat, uiterst flexibel en 
efficiënt. 
 

http://www.rentys.com/

