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L E A S I N G

Leasing

Als het gaat om een investering in nieuwe machines 

of het vernieuwen van uw wagenpark is leasing het 

verantwoorde alternatief. Zeker als uw bankrelatie 

niet mee wil in uw plannen. Door kapitaalgoederen 

te leasen houdt u uw liquiditeit intact en lopen de 

aflossingsverplichtingen recht evenredig met uw 

cashflow. U kunt deze tot 100% financieren met een 

looptijd die gelijk is aan de economische levensduur. 

Bovendien kan leasing in combinatie met de juiste 

werkkapitaalfinanciering de afhankelijkheid van uw 

bank of andere financiers verkleinen. 

Hoe Xolv u helpt bij leasen

Leasen kan een prima alternatief zijn voor een uit  

balans geraakte relatie met de bank. Het tast de leen-

capaciteit niet aan en zorgt doorgaans voor lagere 

financieringslasten.  

Xolv helpt bij het structureren van uw investeringen  

in een passend leasemodel en bij het realiseren van 

besparingen op de kosten van bijvoorbeeld uw wagenpark. 

Wij geven u het best denkbare advies en zorgen voor de 

meest gunstige voorwaarden en scherpste condities.  

Voordelen van leasing

• Objectfinanciering tot 100%, annuïteitenaflossing 

gebaseerd op de economische levensduur van  

het kapitaalgoed

• Uw werkkapitaal blijft intact

• Geen onnodig zware aflossingsverplichtingen  

door een acceptabele looptijd, gerelateerd aan  

het verdienvermogen van het productiemiddel

• Financiering die onafhankelijk van uw bestaande bank  

of financier verstrekt kan worden

• Leasing kan in de meeste gevallen zowel on- als off 

balance worden gestructureerd, waardoor de 

 solvabiliteit niet wordt aangetast   ➜

Optimale financiering van uw kapitaalgoederen
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Met Xolv kiest u voor de expertise en het gemak van een full service 

dienstverlener op het gebied van kredietverzekering, werkkapitaalfinanciering  

en debiteurenbeheer. Specialisten met een brede kennis van financiële producten 

en een persoonlijke aanpak. Xolv is volledig onafhankelijk en werkt samen met 

alle vooraanstaande marktpartijen. Daardoor kunnen de beste condities voor 

u worden uitonderhandeld tegen de scherpste prijs. 

Met de focus op middelgrote en internationale ondernemingen bedient Xolv 

ruim 500 nationale en internationale relaties, waarvoor meer dan 20 miljard euro 

omzet verzekerd wordt. Ook in het buitenland kan Xolv u uitstekend van dienst 

zijn via het internationale netwerk Keystone Trade Credit. 

Waarom leasing via Xolv?

• Wij zijn er primair voor onze relaties en hebben 

uitstekende contacten met binnen- en buitenlandse 

financieringsmaatschappijen

• Schaalgrootte in geval van operationele service lease 

voor auto’s en bedrijfswagens: jaarlijks realiseren wij vele 

leasecontracten, waardoor substantieel inkoopvolume en 

goede onderhandelingspositie worden gewaarborgd

• Vrijwel altijd kunnen wij voor u een besparing realiseren

• Wij weten welke structuur het best past bij uw 

onderneming en zorgen voor de beste voorwaarden  

en scherpste condities

• Onafhankelijk en daarmee in staat u optimaal te 

adviseren en spreiding van financiers te realiseren

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over leasing staan onze 

specialisten voor u klaar. Onderstaand vindt u onze 

contactgegevens.


