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DIGITAL DELUXE COMBISTEAMER 7 x 1/1 GN

Professionele, heavy duty combisteamer
Capaciteit voor 7 x 1/1 GN schalen
Volledige en e�ciënte hitteverdeling 
Voorzien van 99 programma's met 4 fasen
10 stoom niveaus: 10% - 100% stoom
Temperatuur van 50°C tot 270°C 
Voorverwarm temperatuur 180°C 
Netto gewicht: 96 kg 
Afmetingen: H825 x B935 x D930 mm 
400V/50Hz/3Phase 8400 Watt

O�erte van de door u gewenste producten
Geldig KVK nummer
Gewenste contractsduur

Om uw aanvraag in te dienen hebben wij de
volgende informatie nodig:

CONTRACTUELE VOORWAARDEN

Minimum o�ertebedrag €1.500,- excl btw.
Standaard automatisch incasso per kwartaal vooraf.
Eenmalige administratiekosten van €82,50 excl btw.
Opzegging drie maanden voor het verstrijken van de contractperiode.
Machine dient verzekerd te worden. 
Dit kan d.m.v. een eigen polis of een Grenke verzekering.

VOORDELEN VAN MAXIMA LEASING

Behoud van eigen werkkapitaal en zodanig 
kredietmogelijkheden voor nieuwe financiële uitdagingen.
Geen aantasting van uw liquiditeiten, ook niet voor de BTW.
Economisch risico van het object bij leasemaatschappij.
Vast bedrag per maand inclusief rente en aflossing, 
geen onverwachte verrassingen.
Vrij in de keuze om de machine over te nemen of 
te kiezen voor een nieuwe machine.

LEASEDUUR

BEDRAG PER MAAND

2 JAAR

€ 110,40

LEASEDUUR

BEDRAG PER MAAND

3 JAAR

€ 79,16

In samenwerking met:



In samenwerking met:

O�erte van de gewenste producten.
Geldig KvK nummer.
Gewenste contractsduur.

Om de aanvraag in te dienen hebben
wij de volgende informatie nodig:

EISEN

• Geldige KvK registratie in Nederland.
• Bedrijf dient minimaal 6 maanden operationeel te zijn.
• Minimale orderwaarde €1500,-. 
• Machine dient te worden verzekerd.

BELANGRIJKE ASPECTEN

• Aan het einde van het contract is de klant niet direct eigenaar, maar kan wel tegen een voordelig tarief 
 de machine overnemen.
• Klant is verantwoordelijk voor de machine en onderhoud, maar kan hiervoor ons inschakelen.
• Onderhoudscontract is mogelijk, maar dient in 1x voor alle jaren betaald te worden.
• Uitgebreide garantie en ‘zorgeloos’ pakket is mogelijk, prijs o.b.v. type producten en de wensen.
• Eenmalige administratiekosten van €37,50 te betalen bij start van het contract.
• Betaling geschiedt via automatische incasso.
• Betaling per kwartaal, uitgerekende maandbedrag x 3 voor termijnbedrag. 

VOORDELEN LEASEN

• Behoud van eigen werkkapitaal en zodanig kredietmogelijkheden voor nieuwe financiële uitdagingen.
• Vast bedrag per maand inclusief rente en aflossing, geen onverwachte verrassingen.
• Geen aantasting van liquiditeiten, ook niet voor de btw.
• Economisch risico van het object bij leasemaatschappij.

INFOSHEET:
MAXIMA LEASING

24 MND

36 MND

48 MND

€500 - €2.500

4,7

3,37

2,73

€2.501 - €5.000

4,56

3,26

2,54

€5.001 – €12.500

4,47

3,07

2,47

€12.501 - €25.000

4,31

3,04

2,41

€25.001+

4,28

2,99

2,38

REKENVOORBEELD LEASE: Investering / 100 x Factor = Maandbedrag 

REKENVOORBEELD UITGEBREIDE GARANTIE:                  (*afhankelijk van machine)

1ste jaar +5% van productprijs (pp) / 2de jaar +7,5% van pp* / 3de jaar +10% van (pp)*. 

Bij een product van €1000,- dient er €50 + €75 + €100 = €225 extra te worden betaald. 


