
Wij bieden u 
een flexibel 
financieringsmodel.

U wilt controle 
houden over uw 
maandelijkse uitgaven.

LEASEFLEX

www.boschbuildingsolutions.nl



Financiële zekerheid, eenvoudig en ongecompliceerd 
Met LeaseFlex houdt u niet alleen de veiligheid en beveiliging 
onder controle, maar ook uw financiën.

100% zekerheid met oplossingen van Bosch

Performance built on Partnership

LeaseFlex - veilig, comfortabel en efficiënt

Wereldwijd hebben wij gemerkt dat er vanuit de markt 
een steeds grotere behoefte bestaat om investeringen om 
te buigen naar langetermijnrelaties. Een partnerschap, 
waarbij de volledige verantwoordelijkheid voor de 
geleverde oplossing(en), de specialistische kennis en 
investeringsrisico’s bij één enkele partij liggen. 

Kies voor gegarandeerde functionaliteit - Wilt u volledig 
ontzorgd worden en er zeker van zijn dat uw systemen en 
haar componenten gedurende de gehele loopttijd optimaal 
blijven functioneren? Bosch Energy and Building Solutions 
heeft hiervoor een aantrekkelijk financieringsmodel. 

Dit betekent dat u geen productspecialist hoeft te worden 
en u zich kunt blijven richten op uw kernactiviteiten. 

Wilt u echter de regie houden en zelf kunnen bepalen 
wanneer u service of onderhoud wenst? Ons 
financieringsmodel is te combineren met de door u 
gewenste contractsvorm - variërend van basis tot volledige 
ontzorging.

Grip houden op uw budget - LeaseFlex geeft u volledige 
zekerheid en flexibiliteit op gebied van planning en 
budgettering.

Of het nu gaat om een vast maandelijks bedrag of per 
kwartaal, u weet waar u aan toe bent, zonder extra en 
onvoorziene investeringen te hoeven doen. Na afloop van de 
periode wordt u automatisch eigenaar van de systemen en 
componenten.

Bosch Energy and Building Solutions 
Dankzij onze jarenlange ervaring zijn wij uw partner als het gaat om oplossingen 
waarop u kunt vertrouwen. 

Wij leveren innovatieve technologieën op gebied van veiligheid, beveiliging, 
communicatie en crisismanagement om de veiligheid, efficiëntie en het comfort in 
uw gebouw(en) te verhogen.

Wij adviseren u 
graag!

Meer informatie op:
www.boschbuildingsolutions.nl

De voordelen op een rij

 f U hebt één partner voor advies, ontwerp, installatie & inbedrijfstelling tot en met beheer.

 f U hebt één partner voor de gehele financiële afwikkeling.

 f U kunt kiezen uit diverse contractsvormen voor service- en onderhoud.

 f Bij totale ontzorging loopt u geen enkel technisch risico en zijn 

uw systemen beschermd tegen veroudering.

 f Uw systemen voldoen aan alle wet- en regelgeving.

 f U hebt zekerheid op gebied van budgettering.

 f U kunt zelf de duur van de looptijd van het contract bepalen.

 f U hebt de mogelijkheid om de investering volledig of deels aan 

ons over te laten.

 f De liquiditeit van uw organisatie blijft intact.


