Volgroen Financieringswijzer
Basisinformatie LED-financieringsvormen
Met LED-verlichting kunnen
ondernemingen flink besparen op
de vervanging van defecte lampen
en op de energierekening en
tegelijkertijd verduurzamen.
We krijgen veel vragen over de
diverse financieringsvormen die
ondernemers ter beschikking
staan om energiebesparende
maatregelen te realiseren. Bij het
aanbieden van onze Leasevormen kan het handig zijn de
voor- en nadelen van de
verschillende vormen op een
rijtje te hebben. Deze
‘Financieringswijzer’ helpt
daarbij.

De overstap naar LED-verlichting vraagt een investering. En
dat levert direct een ondernemersdilemma, want elke
investering moet bekostigd worden. Hoe prettig is het dan als
de gewenste investering niet direct leidt tot een verminderde
liquiditeitspositie, een groot eigendomsrisico en/of hoge
maandelijkse lasten? Sterker nog, wat als diezelfde investering
direct leidt tot een netto besparing in energiekosten? Te mooi
om waar te zijn? Zeker niet, want de traditionele manieren
van (bank)financiering zijn aangevuld met nieuwe
financieringsvormen door andere vermogenspartijen.
Moderne financieringsvormen
Traditionele vermogenspartijen financieren minder projecten,
doen dat ook minder vaak en onder strikte voorwaarden.
Toch zijn er meer ondernemers die de stap naar duurzame
investeringen (willen) zetten. Volgroen is specialist in
financiering van energiebesparing en duurzame energie. Wij
bieden financiële en operationele leaseconstructies aan die op
maat zijn gemaakt voor duurzame investeringen zoals LEDverlichtingsprojecten. Wij werken graag met u samen om uw
klanten direct bij uw offerte een financieringsvoorstel aan te
bieden.
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Volgroen Financieringswijzer
Voordelen

Nadelen

1. Balansfinanciering of zelf financieren: Kapitaal om een investering te doen komt uit het eigen
vermogen van de onderneming.
 Ondernemer profiteert zelf van fiscale
voordelen zoals de Energie Investeringsaftrek
(EIA) en de Kleinschalige Investeringsaftrek
(KIA).





Project staat op de balans; grijpt in op de
vermogenspositie en het werkkapitaal van een
onderneming.
Verkleint de kans om vreemd vermogen aan te
trekken voor andere investeringen.

2. (Bank)lening: een ‘reguliere’ lening (bij de bank) over een bepaalde looptijd tegen een
rentepercentage.
 Ondernemer profiteert zelf van fiscale
voordelen zoals de Energie Investeringsaftrek
(EIA) en de Kleinschalige Investeringsaftrek
(KIA).
 Kan gepaard gaan met relatief lagere rente.






Is een vorm van ondernemingsfinanciering en is niet
specifiek bedoeld voor kleinschalige projecten.
Aanvraag duurt lang en vraagt veel informatie van
ondernemer, zoals een businessplan.
Komt op de balans van de onderneming.
Vaak persoonlijke garantstelling vereist.

3. Financiële Lease: zakelijke leningsvorm voor de financiering van apparatuur. Financier is juridisch
eigenaar van apparatuur, terwijl ondernemer economisch eigenaar is gedurende de Financiële Leaseperiode. Ondernemer betaalt een vast leasebedrag per maand.
 Project staat op de balans; grijpt in op de
 Vergt geen eigen investering.
 Ondernemer is eigenaar en profiteert
vermogenspositie en het werkkapitaal van een
onderneming.
daarom zelf van fiscale voordelen zoals de
Energie Investeringsaftrek (EIA) en de
 Verkleint de kans vreemd vermogen aan te trekken
voor andere investeringen.
Kleinschalige Investeringsaftrek (KIA).

4. Operationele Lease: zakelijke manier van (ver)huur met een aankoopoptie aan het einde van de
huurperiode. Financier neemt de investering op zich en blijft eigenaar van de apparatuur. Ondernemer
betaalt een vast leasebedrag per maand.
 Vergt geen eigen investering - 100%
 Ondernemer profiteert niet zelf van fiscale
financiering van aanschafwaarde.
voordelen.
 Project staat niet op de balans; grijpt niet in
op de vermogenspositie en het werkkapitaal
van onderneming.
 Ondernemer wordt eigenaar na de
leaseperiode.

