
AFWASSEN ZONDER ZORGEN
Voor de �nanciering van een vaatwasmachine of bedpanspoeler zijn er verschillende mogelijkheden. Als uw 

situatie het toelaat, kunt u de machine natuurlijk geheel uit eigen portemonnee betalen. De machine is dan 

direct uw eigendom en uw verantwoordelijkheid. Dus ook als deze u onverhoopt in de steek laat. Dat is ook 

het geval als u een zakelijke lening afsluit. Een lening is daarnaast vaak bewerkelijker en de kosten ervan 

hoog. Door beide �nancieringsmogelijkheden komt bovendien uw liquiditeitspositie onder hogere druk te 

staan. Dat geldt niet voor de derde mogelijkheid: leasen.

Met een leasecontract zijn uw maandlasten vooraf exact bekend (en vast!) en komt u dus niet voor verras-

singen te staan. Bovendien zijn de kosten in de meeste gevallen lager. MEIKO biedt u twee mogelijkheden, 

operational lease en �nancial lease. Hiermee kunt u makkelijker en sneller de absolute top in innovatieve en 

ef�ciënte vaatwas-, reinigings- en desinfectietechniek in huis halen. We zetten de verschillen en voorwaar-

den voor u op een rij.

LEASECONTRACTEN VOOR VAATWASMACHINES EN BEDPANSPOELERS
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OPERATIONAL LEASE

MEIKO Nederland is economisch eigenaar van 

de machine

Onderhoud van en reparaties* aan de machine 

zijn inbegrepen

U verzekert de machine zelf

De machine staat niet op uw balans

U komt niet in aanmerking voor (EIA) 

investeringsaftrek

U betaalt rente**

U betaalt een borg** 

Na a�oop van het contract kunt u de machine 

inleveren of overnemen

Looptijd: 60 maanden voor vaatwasmachines, 

60, 72, 84 of 96 maanden voor bedpanspoelers

FINANCIAL LEASE

U bent zelf economisch eigenaar van de 

machine

Onderhoud van de machine is inbegrepen

U verzekert de machine zelf

De machine staat wel op uw balans

U komt wel in aanmerking voor (EIA)

investeringsaftrek

U betaalt geen rente

U doet een aanbetaling na positieve uitkomst 

kredietcontrole**

Na a�oop van het contract bent u ook juridisch 

eigenaar

Looptijd: 12 of 24 maanden

* altijd excl. gebruikersfouten en excl. storingen veroorzaakt door derden

** neem voor de speci�caties contact met ons op

VOORWAARDEN OPERATIONAL/FINANCIAL LEASE

- Alleen mogelijk met MEIKO machines

- Positieve uitkomst van de kredietcontrole

- Gedurende de leaseperiode blijft MEIKO Nederland juridisch eigenaar van de apparatuur

- U neemt de chemie af bij MEIKO Nederland

- U verzekert de machine en bezorgt MEIKO Nederland een kopie van het verzekeringsbewijs

- U betaalt via automatische incasso

- MEIKO Nederland behoudt zich te allen tijde het recht voor om de voorwaarden aan te passen

MAAK EEN AFSPRAAK MET UW ACCOUNTMANAGER OF SLUIT DIRECT EEN LEASECONTRACT AF

Wilt u direct een leasecontract afsluiten of heeft u nog vragen? Neem contact met ons op, wij helpen u graag: 

verkoop@meiko.nl of 088 10 50 000.


