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Leasing is al tientallen jaren een populaire financieringsvorm voor bedrijven. Eerst voor zakelijke rijders, 
maar inmiddels ook voor allerlei productiemiddelen en kapitaalgoederen. Gemak, zekerheid en het niet zelf 
hoeven investeren, gelden doorgaans als voornaamste beweegredenen. 
 
Ook voor intern transportmaterieel is leasing inmiddels gangbaar. Veel bedrijven met productie en/of een magazijn 
en logistieke dienstverleners met distributiecentra maakten de afgelopen jaren de overstap van eigendom naar 
leasing van hun heftrucks, magazijntrucks en ander intern transportmaterieel. Door te leasen kunt u uw capaciteit 
snel uitbreiden en beschikt u over de nieuwste en meest productieve bedrijfsmiddelen. 

   “Leasing wordt steeds meer geaccepteerd voor  
     productiemiddelen en kapitaalgoederen”

Is leasing ook iets voor uw bedrijf?
Of leasing ook iets voor uw onderneming is, hangt af van diverse factoren: heeft u voldoende geld in kas voor de 
aanschaf van de bedrijfsmiddelen, moet u er geld voor lenen, wilt u voor lange termijn zekerheid over de kosten, 
etc.? In dit whitepaper zetten we de belangrijkste informatie en overwegingen op een rij.



Leasing in het kort
Bij leasing stelt een leasemaatschappij (lessor) bedrijfsmiddelen gedurende een afgesproken periode ter beschik-
king aan een gebruiker (lessee), tegen een vooraf overeengekomen maandelijkse vergoeding. De klant geniet het 
gebruik van deze bedrijfsmiddelen zonder dat hij hiervoor eigen middelen hoeft te investeren of een krediet/lening 
hoeft aan te gaan. De lessee bepaalt zelf de specificaties van het object en kiest de leverancier.

Operational Lease (lange termijn verhuur)
Bij deze leasevorm zijn alle onderdelen afgedekt: financiering, verzekering, onderhoud, reparatie, banden en keurin-
gen. De klant betaalt een vast maandbedrag voor gebruik van het materieel. De leasemaatschappij is zowel juridisch 
als economisch eigenaar. De heftruck of magazijntruck staat dus niet op de balans van de onderneming.

Aan het einde van de leaseperiode kan hij ervoor kiezen het materieel in te leveren en te vervangen door nieuwe 
heftrucks, of de leaseperiode te verlengen.



1.  Laagdrempelige fi nancieringsvorm 
Operational Lease is voor veel bedrijven een geschikte vorm van fi nanciering van materieel voor intern transport. 
Zowel voor bedrijven waar op-, overslag en andere warehouse-activiteiten de core business zijn als voor productie- 
en handelsbedrijven met een eigen magazijn. 

Het is namelijk een toegankelijke en laagdrempelige fi nancieringsvorm, die is af te stemmen op uw wensen en 
eisen én op uw beschikbare budget. De all-in prijs behelst niet alleen het gebruik, maar is ook inclusief aanvullende 
diensten. Overzichtelijk, snel en eenvoudig. 

   “Ook met een beperkt budget, kunt u een  nieuwe heftruck  
       of magazijntruck leasen ”

De fi nanciering behelst 100 procent. Er is dus geen eigen inbreng nodig. Zodoende kunt u, ook met een beperkt 
budget, de nieuwe heftruck of magazijntruck snel in gebruik nemen. U bepaalt zelf de uitvoering en specifi caties 
van de truck en de maandtermijnen worden voor de gehele contractduur vastgelegd.



2. Liquiditeit blijft behouden  
Een leasecontract is een overeenkomst waarbij de leasemaatschappij één of meer trucks ter beschikking stelt 
gedurende de afgesproken periode, en dat tegen een vast, vooraf overeengekomen maandbedrag. 

De machines zijn vanaf dag één operationeel inzetbaar in uw productie, magazijn of distributiecentrum. Aangezien 
u geen eigen geld hoeft te investeren of een bankkrediet hoeft af te sluiten, houdt u financiële middelen vrij voor 
investeringen: in andere bedrijfsmiddelen, activiteiten of voorraden. Het verschuldigde leasebedrag is slechts een 
kostenpost.

   “Door te leasen houdt u financiële middelen vrij voor  
       andere bedrijfsinvesteringen”

3. Vaste prijs gedurende de gehele looptijd 
 
Lease maakt bedrijfsuitgaven planbaar en beheersbaar. De maandtermijnen zijn gelijke bedragen die gedurende 
de gehele looptijd in rekening worden gebracht. De vergoeding dekt zowel de huur van de machine als eventuele 
extra diensten, zoals verzekering, onderhoud, reparatie, vervanging van batterijen en banden. Alleen het onder-
houds- en verzekeringstarief wordt jaarlijks geïndexeerd. Dankzij de vaste maandelijkse betaling is het eenvoudi-
ger om te budgetteren.



4. Enig onderpand is de truck 
 
Bij financiering verlangt de bank (of iedere andere geldverstrekker) in de meeste gevallen standaard zekerheden als 
onderpand voor het geval de klant in gebreke blijft bij het betalen van de maandelijkse aflossingen. Bij Operational 
Lease via Heffiq Heftruck Verhuur (HHV) hoeft u geen extra zekerheden te verstrekken, de truck fungeert namelijk 
als onderpand. 

Dankzij Operational Lease wordt het economisch risico op de machine gedragen door de leasemaatschappij. 
Het betekent ook dat u als eindgebruiker aan het eind van de leaseperiode géén risico draagt als het gaat om de  
restwaarde van de truck.

   “Wanneer u een truck least  draagt u géén  
        risico  over de restwaarde van de machine” 



5. Geen zorgen dankzij all-in formule
 
Lease kan gecombineerd worden met alle bijkomende services, zoals onderhoud en verzekering. Op die manier is 
de heftruck of magazijntruck altijd in goede staat. Geen zorgen dus over de inzetbaarheid en ook niet over onver-
wachte (reparatie)kosten. Met de all-in prijs voorkomt u onaangename verrassingen.  

   “Lease kan gecombineerd worden met service,  
       onderhoud en verzekeringen van de machine”

6. Flexibiliteit bij einde van het contract
 
Operational Lease biedt flexibiliteit aan het einde van het contract. Standaard levert u de truck weer in zodra de 
looptijd eindigt. Afhankelijk van de aard van de logistieke activiteiten binnen uw bedrijf en de draaiuren/hoeveelheid 
werk, kiest u een nieuwe truck. Met bijvoorbeeld een andere hefcapaciteit, aandrijving of veiligheidsopties. 

Naast zo’n upgrade naar een nieuw model bestaat meestal ook de mogelijkheid om het leasecontract te verlengen. 
Gemiddeld kiezen bedrijven bij een leasecontract voor interne transportmiddelen voor een contractduur van 5 jaar. 
Vaak verkeert de truck dan nog in prima staat. U kunt hem dan verder blijven gebruiken tegen dezelfde voorwaarden.
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7. Gemoedsrust dankzij betrouwbare  partners
Heffi  q maakt leasen gemakkelijk. In samenwerking met BNP Paribas Leasing Solutions N.V. vormt Heffi  q B.V. sinds 
1990 een joint venture: Heffi  q Heftruck Verhuur B.V. (HHV) 

Door te kiezen voor Operational Lease via HHV verzekert u zich van een samenwerking met betrouwbare partners: 
marktleiders in fi nancieringen én in heftrucks en magazijntrucks. Ons team van gespecialiseerde medewerkers 
helpt u graag met een oplossing die het beste past bij uw bedrijf en uw logistieke activiteiten. 

U kunt rekenen op een voorstel dat zowel fi nancieel als operationeel op maat gemaakt is. We behandelen uw 
lease-aanvraag snel en discreet.
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Meer weten over leasen?
Ga voor meer informatie over onze leaseoplossingen naar 
www.heffi  q.nl/leasen

 Heffi  q Heftruck Verhuur


