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Een oplossing op maat

Investeer in de nieuwste en meest

geavanceerde apparatuur. Met lease behoudt u 

financiële speelruimte en blijft uw

leencapaciteit bij de bank intact. Of kies voor 

meer flexibiliteit en vervang of vernieuw sneller

naar up-to-date apparatuur.

Wij bieden u een financieringsoplossing op 

maat.

DLL – Dé leasespecialist, met ruim 50 jaar 

ervaring

Doen wat u het liefste doet. Leven, werken, 

ondernemen. Daar wilt u financiële 

speelruimte voor. DLL is marktleider in 

Nederland en al meer dan 50 jaar actief. Wij 

begrijpen uw situatie, zien uw passie en weten 

wat u nodig heeft om uw ambities waar te 

maken. Samen met GE Healthcare hebben wij 

passende oplossingen ontwikkeld, speciaal 

voor u. Zo komt u verder en kunt u doen wat 

er echt toe doet.
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Leasevormen + Kenmerken

Operational Lease
DLL blijft eigenaar van de apparatuur: u huurt de 

apparatuur.

End-of-lease opties: Kenmerken:

– De apparatuur

kopen/overnemen

– Doorhuren

– Apparatuur inleveren

– Upgraden naar nieuwe 

modellen

– De klant betaalt alleen

voor gebruik

– Flexibiliteit

– U blijft up-to-date en kan

apparatuur makkelijk en

snel vernieuwen

Financial Lease Huurkoop
U wordt eigenaar van de apparatuur na de leaseperiode.

End-of-lease opties: Kenmerken:

– U ruilt de apparatuur in 

voor een nieuw model

– U bent direct 

economisch eigenaar

van de apparatuur

– Liquiditeit en

leencapaciteit bij de 

bank blijft intact

– Btw uitstel mogelijk

– Btw meefinancieren

mogelijk (als u niet btw 

plichtig bent) Goed om te weten:

‒ Standaard betaalwijze voor termijnen: Automatische incasso

‒ Lease is alleen mogelijk bij zakelijke investeringen (op basis 

van een kvk-nummer)

‒ Het is mogelijk om een Verzekerd Leasen pakket toe te 

voegen.
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De voordelen

Financial Lease

– Geen grote investering ineens, maar 

verspreiding van kosten.

– Vaste kosten per maand; duidelijk, 

transparant en volledig af te stemmen op uw

inkomsten.

– Na betaling van de laatste leasetermijn bent

u volledig eigenaar van de apparatuur.

– Investeren terwijl uw leencapaciteit bij de 

bank intact blijft.

– De apparatuur staat op uw balans, dus u 

profiteert mogelijk van fiscale voordelen*. 

– Bent u niet btw plichtig? Dan kunt u de btw 

meefinancieren. 

Operational Lease

– Flexibiliteit bij einde looptijd; 

– u blijft de apparatuur huren

– u levert de apparatuur in

– u koopt de apparatuur

– Makkelijk en snel vernieuwen

– De leasemaatschappij is eigenaar van de 

apparatuur; eventuele risico’s besteedt u 

hiermee uit.*

* Overleg dit altijd met uw accountant.


