Financierings actie

Nu uw hooibouwmachine kopen en volgend jaar betalen!
- Actie geldig t/m 15 mei 2016
- Details zie achterzijde

Financierings actie
Nu kopen en volgend jaar betalen!

Voorwaarden

Speciale Lease actie voor nieuwe Deutz-Fahr machines gekocht in de periode van 15
maart tot 15 mei 2016. De machine moet direct bij verkoop aangemeld worden
voor de financiering.
U koopt nu en begint pas met betalen over een jaar. Om het u nog makkelijker te
maken hebben wij een leaseconstructie ontworpen, waarbij u direct volop kunt
profiteren van uw nieuwe machine, zonder dat u direct de lasten voelt.

- Maximaal te financieren is 80% van de netto verkoopprijs.
- Aanbetaling/inruil 20% bij aanvang overeenkomst.
- Van toepassing op nieuw bestelde en nieuw voorradige Deutz-Fahr machines.
- Administratiekosten bij aanvang € 199,00 en koopoptie einde looptijd € 100,00.
- Machine dient afdoende verzekerd te worden.
- Financieringsactie is onder voorbehoud van kredietacceptatie door Kverneland
Benelux Finance.
- Minimaal te financieren bedrag € 10.000,-.

Voorbeeld
Nieuwe maai-combinatie met een netto verkoopprijs van € 25.000,00. Er vindt geen
inruil plaats. De machine wordt 15 april geleverd. Klant dient € 5.000,00 bij aanvang
overeenkomst te voldoen.
- Ingangsdatum contract 15 april 2016.
- De eerste 12 maanden betaalt u geen aflossing en rente.
- Per 15 april 2017 gaat u 24 maanden aan aflossing en rente een bedrag van
€ 854,45 betalen.
Maandbedrag
Eerste 12 maanden € 0,00 en vervolgens 24 maanden € 854,45.
Looptijd 36 maanden.
Te betalen rente: 12 x € 0,00 + 24 x 854,45 - € 20.000,00 = € 507,00
Rente per jaar € 169,00. Werkelijke rente 1,69%
(rente per jaar / gemiddeld uitstaand kapitaal = € 10.000,00)
Een ideale manier om uw bedrijf verder uit te breiden en uw grasland optimaal
te benutten met de aanschaf van een Deutz-Fahr machine!

BTW Flex
BTW Flex geeft u de mogelijkheid om de BTW terug te vorderen voordat u deze moet
betalen. Kverneland Benelux Finance zal 4 maanden na aanvang van de overeenkomst
de BTW incasseren. De vergoeding bedraagt 0,5% per maand.
Praktijk BTW Flex voorbeeld
- U maakt gebruik van de BTW Flex. Te betalen BTW bedraagt € 5.250,00.
Vergoeding uitstel BTW bedraagt € 26,25 per maand. De eerste 4 maanden
betaalt u dus € 26,25 per maand. Op 15 juli incasseert Kverneland Benelux Finance
de BTW bij u.
Voor vragen over BTW Flex kunt u contact opnemen met Kverneland Benelux Finance:
Kverneland Benelux Finance
Hambakenwetering 4
5231 DC ‘s-Hertogenbosch
Tel: 073 – 63 99 242
Fax: 073 – 63 99 415

