FOSFARI LEASE PLAN

Dankzij het Fosfari Lease Plan kunt
u zich helemaal focussen op uw
kernactiviteit en beschikt u over
duurzaam licht in uw werkomgeving.
Gedurende de door u gekozen looptijd
voorziet Fosfari de installatie, de
montage en het onderhoud hiervan.
U betaalt enkel een vast bedrag per
maand. Geen grote investering dus,
wél de optimale lichtoplossing voor
de juiste plek op maat van de klant.

WAT BIEDT HET FOSFARI LEASE PLAN?
-

Een volledig uitgewerkt lichtplan.

-

100% financiering van de aangeboden verlichting,
besturingssystemen, installatie en service.

-

Duidelijkheid en geen verrassingen vanwege
vaste maandelijkse termijnen.

-

Volledige garantie gedurende de looptijd,
eventueel nog te verlengen.

Onderhoud en garantie zijn inbegrepen gedurende
de looptijd. Na de looptijd wordt de klant eigenaar
van de verlichting en er is dus geen impact op het
investeringsbudget. Door gelijke maandelijkse
aflossingen is dit zeer overzichtelijk en zijn er
geen onaangename verrassingen.

DE 4 STAPPEN VAN HET FOSFARI LEASE PLAN
Uitvoeren van projectanalyse
Fosfari komt langs op uw locatie en inventariseert
de situatie. We brengen de bestaande armaturen,
gebruikte technologie en installatie volledig in kaart.

Opmaken van een lichtplan
U ontvangt op basis van de projectanalyse een
uitgewerkt lichtplan voor een nieuwe verlichtings
installatie. Dit met de optimale verlichting en een
intelligente lichtregeling. Volledig toegespitst op
het gebruik en de gebruikers van het gebouw.
Contractvorm
U als klant kiest de uiteindelijke contractvorm, bepaalt
de looptijd en omvang van de service. Deze afspraken
worden vastgelegd en een maandelijkse vergoeding
wordt overeengekomen.
Volledige ontzorging
Fosfari verzorgt de installatie en blijft tijdens de
gehele looptijd verantwoordelijk voor het optimaal
functioneren van de lichtinstallatie.

HOE WERKT HET FOSFARI LEASE PLAN?
Als het lichtplan compleet is, wordt een totale offerte opgemaakt
voor de investering.

Gedurende deze looptijd wordt door Fosfari de volledige
garantie verleend op alle armaturen die onder de lease
overeenkomst vallen.

Hierin is opgenomen:

De leasemaatschappij stelt een contract op en gaat zodoende
een juridische verbintenis aan met de eindgebruiker.

Levering van de verlichting en de nodige
besturingselementen.
De installatie van het totaalpakket.

Service en onderhoud gedurende het contract.

De leasetermijnen blijven gedurende de looptijd van de
overeenkomst gelijk en worden maandelijks gefactureerd.
Leasingbedragen zijn fiscaal aftrekbare bedrijfsuitgaven.
Ze zijn balansneutraal, verminderen de ondernemingsbelasting
en ontzien het kapitaal.
Als de looptijd van de overeenkomst is afgelopen, gaat de
verlichtingsinstallatie in de regel over op de klant, maar ook
hier zijn individuele oplossingen mogelijk.
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