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Financiële leasing via Herco Machinery 

Herco Machinery werkt samen met een externe kredietverstrekker om 

kredietvoorstellen te kunnen aanbieden aan potentiële klanten. Herco Machinery 

treedt hierbij op als tussenpersoon, niet als zelfstandig kredietverstrekker.  

Op basis van dit document willen we u graag wat meer informatie bezorgen over 

deze service. Herco Machinery biedt deze kredietvorm aan als een bijkomende 

service. Iedere dealer is uiteraard vrij om zelf in de markt op zoek te gaan naar 

alternatieve kredietverstrekkers.  

 

Wat is financiële lease: 

Een financiële leasing is een leasevorm waarbij de leasinggever enkel de juridische 

eigenaar blijft. De leasingnemer (lees: de eindklant) verwerft de economische 

eigendom. Onderhoud, brandstof, … zijn niet inbegrepen in deze vorm van leasing. 

Voordeel voor de leasingnemer is dat hij de volledige investering, inclusief BTW, kan 

financieren. Via maandelijkse huurgelden wordt de financiering terugbetaald. Na 

afloop heeft de leasingnemer de mogelijkheid om volledige eigenaar te worden 

door het betalen van een ‘beperkte’ restwaarde. Deze restwaarde is reeds bepaald 

bij aanvang van het contract.  

De kredietovereenkomst wordt rechtstreeks afgesloten tussen de eindklant en de 

kredietverstrekker. Uzelf als dealer staat niet mee opgenomen in de overeenkomst.  

 

Toepassingsgebied: 

De financiële lease kan enkel en alleen aangeboden worden aan professionele 

gebruikers binnen België en Nederland. Men moet beschikken over een geldig BTW-

nummer. Iedere gebruiker zal ook moeten slagen voor een kredietwaardigheidstest. 

De kredietverstrekker behoudt zich het recht om geen krediet toe te kennen aan 

klanten die niet slagen voor deze kredietwaardigheidstest.  

Voor iedere kredietaanvraag geldt er een minimum investeringsbedrag van 

3.000,00€.  
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Looptijd van de leasing: 

De financiering zal aan de hand van maandelijkse huurgelden terugbetaald 

moeten worden aan de kredietverstrekker. Bij aanvang van het dossier kan u vrij 

kiezen over welke termijn u deze terugbetalingen wenst te spreiden. U heeft keuze uit 

volgende opties: 

- 24 maanden 

- 36 maanden 

- 48 maanden 

- 60 maanden 

- 72 maanden 

- 84 maanden 

 

Kosten: 

Herco Machinery treedt op als tussenpersoon en staat hierbij in voor de correcte 

administratieve afhandeling van het kredietdossier. Deze vorm van financiering 

wordt kosteloos aangeboden aan u als dealer om onze dienstverlening te 

versterken. De kosten voor de eindklant staan altijd mee vermeld in het 

kredietvoorstel alsook in de effectieve kredietovereenkomst.  

 

Servicedocument: 

De insteek van deze dienstverlening is om u als dealer bij te staan bij het verstrekken 

van financiële diensten. De betrokkenheid van Herco Machinery moet ook enkel in 

dit kader bekeken worden. Omwille van dit uitgangspunt zal er een 

servicedocument opgemaakt worden, waarin u als dealer verklaart in te staan voor 

de aftersales werkzaamheden.  

(zoals dat van toepassing is bij een normale verkoop van machines) 
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Werking: 

 

1. U heeft een aanvraag van een eindklant betreffende financiële leasing. U 

bezorgt aan Herco (finance@herco-machinery.com) volgende gegevens om 

een aanvraag op te starten: 

a. Bedrijfsgegevens van de eindklant (geldig BTW-nummer!) 

b. Gegevens van de verkochte machine(s) 

c. Overzicht van de overeengekomen prijzen 

d. Looptijd die de eindklant verkiest  

 

2. Herco Machinery verwerkt deze gegevens en laat de kredietwaardigheid van 

de eindklant verifiëren. Bij een positieve beslissing zal er een kredietvoorstel 

uitgewerkt worden. U als dealer ontvangt dit voorstel van Herco Machinery 

om te bespreken met uw klant.  

 

3. Als de klant akkoord is met het kredietvoorstel, dan bezorgt u een getekend 

exemplaar ervan aan Herco Machinery. Op basis van dit document zal een 

kredietdossier worden opgestart.  

 

4. Nadat het kredietdossier vervolledigd is, zal Herco Machinery de 

desbetreffende goederen leveren aan u als dealer. U levert op uw beurt deze 

machines aan de eindklant.  

 

5. Na aflevering dient er een getekend afleverdocument aan Herco Machinery 

bezorgd te worden. Verder moet er ook een getekend exemplaar van het 

servicedocument aanwezig zijn in het dossier. Na verwerking ontvangt u als 

dealer een communicatie van Herco dat u een commissiefactuur aan hen 

mag opmaken. Het bedrag van de commissie zal als volgt berekend worden:  

verkoopprijs – [Brutoprijs – standaard dealerkorting(*)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) = Std dealerkorting is dezelfde als bij een normale verkoop, deze is afhankelijk van uw 

classificatie.  
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