Financiële oplossingen
PROFITEER DIRECT VAN DE NIEUWSTE TECHNOLOGIEËN
DLL, partner van Rexel en uw eigen installateur, biedt u
eenvoudige financiële oplossingen, zodat u direct kunt
beschikken over de nieuwste technologieën die uw bedrijf
nodig heeft. U kunt vandaag al de benodigde apparatuur
van Rexel gebruiken en deze morgen bovendien weer
upgraden. Deze financiële oplossingen zorgen ervoor dat
alle energieoplossingen in enkele eenvoudige stappen direct
bereikbaar zijn, zonder budgettaire beperkingen.
WAT ZIJN DE VOORDELEN?
Geen budgettaire beperkingen: alle technologieën zijn
direct bereikbaar U hoeft vooraf niet te beschikken over het
benodigde kapitaal of investeringsplannen: als u vandaag de
nieuwste technologieën wilt gebruiken, dan kan dat.
Uw investering is direct rendabel: met de
energiebesparing financiert u de financiering
U hoeft geen aanbetaling te doen en ook niet jaren te
wachten voordat uw investering rendabel wordt. U betaalt
terwijl u de apparatuur gebruikt.
Gemoedsrust: vaste terugbetalingen & kredietlijnen blijven
behouden U hoeft zich niet druk te maken om fluctuerende
rentepercentages en bovendien behoudt u uw bestaande
kredietlijnen om te voldoen aan uw operationele behoeften.

Flexibiliteit: maatoplossingen afgestemd op uw project
Financiële oplossingen worden ontwikkeld op basis van uw
wensen en op maat gemaakt zodat u alle doelstellingen van
uw energieproject kunt behalen.
Eenvoudige procedure, toegewijde ondersteuning:
heldere financiële oplossingen Alle voordelen van
“One-Stop-Shopping” via uw eigen installateur:
Technisch advies over uw besparingsmogelijkheden,
materialen en montage, en het gemak van betaalbare
financieringsoplossingen in één overzichtelijk pakket.
KIES VOOR DE VOORDELEN EN HET GEMAK VAN
“ONE-STOP-SHOPPING”. KIES VOOR REXEL.
Neem voor meer informatie over deze financiële
oplossingen contact op met Rexel Energy Solutions:
RES@rexel.nl | 088 500 7150

• Al uw projecten vanaf € 5.000, exclusief BTW,
inclusief installatiekosten
• Eenvoudige aanvraagprocedure, snel antwoord
• Geen aanbetaling
• Maatoplossingen met flexibele voorwaarden

Alle financiële producten worden aangeboden door DLL. Rexel is geen kredietverlener,
leningsverstrekker of agent voor DLL. Rexel biedt geen advies over en geeft geen garanties
met betrekking tot de financiële producten die worden aangeboden door DLL. Rexel kan de
aanvaarding door DLL of beschikbaarheid van leningen, tarieven, kosten of voorwaarden die
worden aangeboden door DLL, niet garanderen. U bent niet verplicht om contact op te nemen met
DLL, een krediet aan te vragen of enig aanbod van DLL te accepteren.

Kies voor de voordelen en het
gemak van “One-Stop-Shopping”.
Kies voor Rexel.
REKENVOORBEELD HOE U DIRECT VOORDEEL KUNT HALEN UIT UW FINANCIERING*
In een productiehal worden 1.377 TL buizen vervangen door een complete LED oplossing.
De totale investering bedraagt € 40.000 (inclusief installatiekosten).

Direct voordeel:
€ 9.561
Energiekosten:
€ 25.466 per jaar

Jaarlijkse energiekosten
vóór de investering

Besparing:
€ 21.000 per jaar
Rente en aflossing:
€ 11.364

Energiekosten: € 4.541

Energiekosten: € 4.541

Jaarlijkse energiekosten
na de investering

Totale jaarlijkse kosen bij financiering
(looptijd 4 jaar)

BIJ EEN FINANCIERING MET EEN LOOPTIJD VAN 4 JAAR ZIJN DE KOSTEN VAN DE FINANCIERING IN
DIT VOORBEELD LAGER DAN DE GEREALISEERDE BESPARING OP DE ENERGIEKOSTEN.
HIERDOOR KUNT DIRECT PROFITEREN VAN UW INVESTERING.
*Deze berekening is gebaseerd op een voorbeeld. Alle genoemde bedragen zijn indicatief en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

HET FINANCIERINGSPRODUCT IN HET KORT:
• Een geldlening bij DLL (geen lease)
• Financiering van de gehele factuur exclusief BTW
(materiaal en arbeid)
• De installatie is direct uw eigendom
• Geen onderpand en dus geen verpanding van de
materialen
• Looptijd ter keuze: 24 tot 60 maanden
• Alleen bedrijfsmatige financieringen: niet mogelijk voor
particulieren.

DLL, partner van Rexel, is een wereldwijde speler
op het gebied van financiële oplossingen voor
diverse sectoren, zoals “clean technology”. DLL heeft
vestigingen in meer dan 35 landen en levert originele
financiële oplossingen aan klanten, zodat dealers en
fabrikanten hun verkoopaanbod kunnen uitbreiden en
hun financiële en bedrijfsdoelstellingen kunnen behalen.
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