Haal financieel voordeel uit uw
investeringen in digitale assets
Een lease-oplossing voor uw digitale investeringsprojecten, waarbij
u uw liquide middelen niet hoeft aan te spreken. Deze basis financieringsvorm stelt u bovendien in staat om uw administratieve
processen te vereenvoudigen en daardoor kosten te besparen.
Maatwerk
U bepaalt zelf de betalingsfrequentie van de huurtermijnen
en de looptijd van het contract.
U beslist in alle vrijheid welke digitale assets u wanneer en
waar aanschaft, want Econocom werkt merk-, leverancier- en
bankonafhankelijk.
U spreidt uw investeringen gelijkmatig over verschillende
jaren en vermijdt hierdoor investeringspieken.

Vereenvoudigde administratie
U bent niet langer verplicht om uw assets af te schrijven.
U ontvangt, controleert en betaalt voortaan slechts één
factuur voor de operationele kosten.
Econocom controleert en betaalt uw leveranciersfacturen.

Procesoptimalisatie aan het einde van
de levenscyclus
Niet u, maar Econocom draagt het risico van waardevermindering van uw assets.
Econocom organiseert alle noodzakelijke logistieke diensten
voor de verwijdering van uw assets aan het einde van de
levenscyclus.
Recycling vindt plaats conform de Europese WEEE richtlijn.
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Financiële Oplossingen

UW VOORDELEN
1

Behoud van cash voor
uw kernactiviteiten

2

Off-balance financiering

3

Vereenvoudiging van
uw administratieve en
logistieke processen

4

Geen investeringspieken,
maar gelijkmatige
spreiding van kosten

5

Geen voorfinanciering
van de B.T.W.

Onze maatwerk oplossingen
Econocom biedt u maatwerk oplossingen, die zijn afgestemd op uw
bedrijfsbehoeften en -doelstellingen.
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Operationele
Oplossingen

Management
Oplossingen

Off balance financiering

Budgetopvolging en –bewaking

Sale & Lease Back, cash injectie

Beheer van technische en
administratieve gegevens

Financiële maatwerkoplossingen
Remarketing

Rapportages in relatie tot
assets, budgetten en facturen

Expertise in financiële wet- en
regelgeving

Optimaliseren en automatiseren
van processen en procedures
Exploitatiemanagement: budgettaire planning, kostcontrole en
interne doorbelasting
Flexibel en pro-actief beheer van
de levenscyclus van assets
Management rapportages en
informatie

Kerngetallen
Econocom, Europees marktleider in technologisch beheer en financiering.
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www.econocom.com

