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Voorbeelden
Aankoopbedrag  € 7.000,00 
Termijnen 36 
Rente 0% 
Per maand	 €	194,44 

Aankoopbedrag  € 12.000,00  
Termijnen 36 
Rente 0% 
Per maand	 €	333,33

Aankoopbedrag  € 18.000,00  
Termijnen 36 
Rente 0% 
Per maand		 €	500,00

Om succesvol te zijn,  
hebt u eersteklas machines nodig.

Voor efficiënt commercieel groenonderhoud is het nodig dat u de juiste

machines heeft, die zo veel mogelijk in bedrijf zijn en optimaal presteren. Naast

het meest uitgebreide productassortiment op de markt, bestaat onze portefeuille

daarom ook uit ondersteuning en services. Lees meer op husqvarna.nl hoe u een  

hoge productiviteit en winstgevendheid kunt garanderen.

Husqvarna FINANCE
Waarom investeren als u gespreid kunt betalen? 

Husqvarna FINANCE is een uiterst flexibele 
financieringsoplossing voor professionele 
gebruikers.
De investering in nieuwe machines wordt gespreid over overzichtelijke maandelijkse termijnen 

zonder dat u rente hoeft te betalen. 

Voordelen zijn o.a.:

• U betaalt 0% rente

• Uitgaven en inkomsten lopen meer gelijk.

• Geen dure (rekening courant) financiering.

• Overzichtelijke maandelijkse bedrijfsuitgaven.

• Eenvoudige acceptatie.



Husqvarna P524
Slechts	€	341,53 p.m.*

*Bovenstaand maandbedrag is  gebaseerd op een aankoopbedrag van € 12.295,00 (exc l . btw) ,  
36 maanden, 0% restwaarde , geen aanbeta l ing . U kunt ze l f  vooraf  uw maandbedrag a fstemmen,  

te denken aan een eventuele aanbeta l ing . Vraag naar de voorwaarden. 

Kenmerken
•  Gespreide betaling 

Nieuwe machines hoeft u niet  
in één keer vooraf te betalen,  
maar maandelijks (synchroon  
aan inkomsten).

•  Overzichtelijke bedrijfsuitgaven 
 Goed inzicht in maandelijkse  
uitgaven/geen verrassingen.

•  Flexibele Finance oplossing 
Looptijd slottermijn & aanbetaling 
naar wens.

•  Aantrekkelijke maandlasten 
-  Zelf te beïnvloeden met keuzes in 

looptijd slottermijn en aanbetaling.
 - 36/48 maanden, …
 

•  Aantrekkelijke financiering 
-  Aantrekkelijke methode in 

vergelijking tot huidige financiering.
  -  Zowel in kosten, voorwaarden als 

acceptatie.

•  Geen aantasting bestedingsruimte 
Evt. rekening courant en/of 
liquiditeiten blijven beschikbaar  
voor andere uitgaven.

•  Economisch eigenaar tijdens  
de looptijd 
- Recht op fiscale afschrijving. 
- Recht op investeringsaftrek. 
-  Na afloop 100% eigenaar.

•  Voor grote investeringen ÉN 
“kleine” machines 
Vanaf e 5.000 totale waarde excl. 
BTW (vraag naar de voorwaarden).

 

• Gemakkelijke acceptatie
  De adviseur van Husqvarna begeleidt 

u in dit proces.

•  Heldere overeenkomst 
Geen vervelende verplichtingen 
achteraf.

Waarom niet?
•  Gebruikelijker dan u denkt  

- Auto’s / vrachtwagens. 
- Kranen / draglines / heftrucks. 
- (Landbouw) machines. 

Kansen aangrijpen
•    Verbreding activiteiten gemakkelijk 

mogelijk 
-  Het hebben van de juiste machines 

is geen belemmering meer.
 - Meer investeringsmogelijkheden.
 -  Groeien met uw bedrijf & werken 

aan uw imago.

•  U kunt net zo snel groeien als u wilt 
Uw huidige bestedingsruimte is geen 
belemmering.

Vraag onze adviseur om een offerte. 
Stuur uw aanvraag naar
gespreide-betaling@husqvarnagroup.com

Husqvarna FINANCE
Waarom investeren als u gespreid kunt betalen? 


