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zorgeloos leasen is
snel terugverdienD
Energiewinning via zonnepanelen is meer dan een
verdienstelijke vorm van groene energiewinning.
Wij, van Reith Elektrotechniek, leveren en installeren
zonnepaneelsystemen op maat. Maar voordat we
beginnen met installeren adviseren wij u eerst over de
technische mogelijkheden en alle financiële voordelen.
Van fiscale teruggave tot heldere prognotisering van
de terugverdientermijn en van geldende subsidies tot
de mogelijkheid om uw zonnestroomsysteem op zeer
voordelige wijze te leasen.

Waarom een zonnestroomsysteem
van Reith via leasing voordelig is;
• Lease is eenvoudig en sneller dan lenen
• Uw liquiditeit blijft vrij voor ondernemen
• Tast balansverhoudingen niet aan
• Tijdens leasetermijn fiscaal profiteren
• Direct besparen op uw energiebudget
• Vaste maandelijkse termijnen
• Geen extra overheadkosten
• Zonnestroomsysteem is uw eigendom
• Ideale combinatie van financiering,
onderhoud en verzekering

Financial lease voor duurzaam profiteren
zonder direct zelf groot te investeren.

• 100% financieren

Wij rekenen u graag voor hoe voordelig het leasen van een
zonnestroomsysteem voor uw MKB onderneming kan zijn.
Financial lease is in feite een huurovereenkomst waarbij de
lease organisatie de investering van uw op maat gemaakte
zonnestroomsysteem op zich neemt. U betaalt maandelijks
een klein bedrag en blijft zo over uw liquiditeit beschikken.
U kunt direct aanspraak maken op de fiscale voordelen zoals
afschrijving, investerings- en rente aftrek. Economisch gezien
bent u direct eigenaar van het op maat gemaakte systeem dat
startklaar is om te besparen op uw energiebudget. Na betaling
van de laatste termijn bent u juridisch eigenaar van het systeem.
Ook als het gaat om leasing zet wij het allemaal graag voor u
op een rijtje.
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