_Operational
Lease

WAT IS OPERATIONELE LEASE?
Met operationele lease staat uw QIQI niet op uw balans. U betaalt
ons een vast maandbedrag voor het gebruik van het door ons
gefinancierde QIQI, inclusief of exclusief Servicecomponenten.
Wij zijn juridisch en economisch eigenaar van de auto. Als het
contract afloopt, heeft u de mogelijkheid (geen verplichting) om
uw QIQI tegen een vooraf afgesproken prijs te kopen.
De operationele lease van uw QIQI-Cars wordt geregeld door
FLINC Leasing BV.
Voordelen van Operationele Lease
• De bedrijfsmiddelen verschijnen niet op uw balans.
U schrijft er dus ook niet op af.
• Geen btw-afdracht over de investeringswaarde bij
aangaan van het leasecontract.
• U loopt geen risico op waardevermindering van de
bedrijfsmiddelen.
• Betere balansverhoudingen mogelijk, doordat het
vreemd vermogen niet toeneemt
• Door relatief korte looptijden kunt u sneller moderniseren.
• Overzichtelijke kosten per maand.

_Financial
Lease

WAT IS FINANCIËLE LEASE MET EIGENDOM?
•	Financiële Lease is een andere manier van bedrijfsmiddelen
financieren. Doordat het bedrijfsmiddel op uw balans staat
bent u economisch eigenaar. De leasemaatschappij wordt bij
het aangaan van de overeenkomst, juridisch eigenaar. U kunt
bij ons uw bedrijfsmiddel tot 100% (exclusief BTW) financieren.
Aan het einde van uw contract, wordt het bedrijfsmiddel aan u
of uw onderneming te koop aangeboden voor een vastgesteld
bedrag zodat het juridische eigendom aan u wordt overgedragen (slotsom).
De financiële lease van uw QIQI-Cars wordt geregeld door
FLINC Leasing BV.
Voordelen van Financiële Lease
U heeft de mogelijkheid QIQI-Cars te financieren, inclusief of
exclusief Servicecomponenten.
• Overzichtelijke kosten per maand.
•	U heeft de keus om de bedrijfsmiddelen tot 100% te financieren.
Hierdoor blijft uw werkkapitaal onaangetast. Echter vooraf dient
u de BTW over de investeringswaarde wel te voldoen.
• Nieuwe bedrijfsmiddelen zijn direct binnen handbereik.
•	Financiering van de QIQI tot aan het einde van de economische
levensduur.
Wij maken graag voor u een maatwerk lease offerte! Bel of vul
het aanvraagformulier in. Wilt u alvast een indicatie voor uw
leasetarief zelf calculeren? Ga naar onderstaande calculator en
vul de bedragen exclusief BTW in!
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