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ONZE OPLOSSINGEN VOLGENS UW BEHOEFTEN

OPERATIONELE LEASING
• Een flexibel contract met aangepaste termijnen naargelang het type asset
• Maandelijkse of kwartaaltermijnen
• Geoptimaliseerd beheer van uw technologische activa

ALGEMEEN LEVERINGSOVEREENKOMST
• Planning van de leveringen op lange termijn in het kader van een hoofdovereenkomst
• Vereenvoudigde contractuele verbintenis
• Een vooraf gedefinieerd budget 

ADMINISTRATIEF BEHEER
• Opvolging van uw bestel- en leveringsprocedures
• Beheer en betaling van inkoopfacturen
• Verzekerings- en claimbeheer

SALES & LEASE BACK
• Het verstrekken van onmiddellijke cash-flow
• Integrale en directe aankoopformule voor operationele leasing
• Het handhaven van uw investeringscapaciteit

SWAP LEASE
• Hernieuwing of uitbreiding van uw apparatuur volgens de ISO-richtlijnen
• Een vooraf gepland en berekend budget 
• Administratieve vereenvoudiging
• Geactualiseerde technologische activa op uw tempo

VERZEKERING
• Mogelijkheid tot de aanbieding van verzekering van het totaal van de apparatuur
• Uw dossier ondersteund en opgevolgd door Rentys

BROKERAGE
• Terugname en recyclage  van uw oude apparatuur in overeenstemming met de   
 Europese richtlijnen voor de behandeling van elektronisch afval



SAMENWERKEN MET U

KIEZEN VOOR OPERATIONELE LEASING

EEN BETROUWBARE EN VERANTWOORDELIJKE PARTNER  

De financiering van uw technologische activa hoeft geen belemmering te zijn voor de uitbreiding van uw 
bedrijf. Daarom zijn wij van mening dat de operationele leasing van uw technologie een  toekomststrategie moet 
vormen - een investering die rendeert.

Performante assets optimaal handhaven is een noodzaak voor de groei van uw bedrijf. RENTYS laat u 
meegroeien met de technologische vooruitgang door uw bedrijf te voorzien van de benodigde financiering voor 
een geoptimaliseerde uitrusting.

Of u nu een KMO, multinational of openbare instelling bent, RENTYS levert oplossingen die voldoen aan uw 
technologische behoeften en budget.

Rentys past haar leasing oplossingen aan volgens uw financiële budgetten door 
middel van een uitgebalanceerde en aanpasbare financieringsmethode, met be-
houd van een maximale flexibiliteit voor de uitbreiding van uw bedrijfsinvestering.

EEN EENVOUDIGE EN FLEXIBELE OPLOSSING OP MAAT
Om aan uw behoeften te voldoen tijdens de totale levensduur van uw apparatuur

UW DOELSTELLINGEN

Zware investeringen aangaan zonder 
een belemmerde groeicapaciteit

Efficiënt omgaan met snel veranderende 
technologieën

Geoptimaliseerd beheer van uw 
technologische aankopen 

Risico’s minimaliseren aangaande de 
mogelijk snelle waardevermindering van 
uw apparatuur

De uitrusting van uw bedrijfsapparatuur 
garanderen 

ONZE OPLOSSINGEN

Uw cashflow en investeringscapaciteit op peil houden

De aanbreng van apparatuur volgens de nieuwste 
technologieën

Verminderde administratieve kosten en 
vereenvoudigde inkoopprocedures 

Vervang uw vaste lasten door gereguleerde, aftrekbare 
kosten 

Terugname en recycling van uw afgeschreven 
apparatuur volgens de milieunormen

EEN 
VEREENVOUDIGDE 

OPLOSSING

- Een specifiek en flexibel contract 
- Gepersonaliseerde opvolging van uw
 dossiers
- Een oplossing op maat van uw bedrijf
- Een flexibiliteit die u toelaat om uw 
 apparatuur te upgraden volgens 
 uw wensen
 

- Flexibele financiële regelingen
- Volledig aftrekbare leasingtarieven
- Oplossingen volgens uw 

boekhoudkundige vereisten 

- Up-to-date assetmanagement
- Verminderde administratieve lasten
- Flexibele en eenvoudige procedures

- Respect voor uw budget
- Duidelijke leasingtarieven  voor al uw 

technologische vereisten
- Een geoptimaliseerde cash-flow met 

behoud van financieringsruimte

FISCALE EN 
FINANCIËLE 
VOORDELEN

ANTWOORDEN 
OP MAAT

KOSTEN ONDER 
CONTROLE

RENTYS ALS PARTNER

Wij hebben hun vertrouwen:

  Een gepersonaliseerde aanpak en duurzame samenwerking
 Aantoonbare deskundigheid, zowel op financierings- als technologisch gebied
 Totale onafhankelijkheid ten opzichte van fabrikanten en financiële instellingen
 Vereenvoudigd administratief en financieel beheer
 Trouwe klanten die we reeds sinds vele jaren ondersteunen

, veel meer dan leasing.
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