
Tien goede redenen om te kiezen voor financiering
Financiering biedt belangrijke zakelijke voordelen voor bedrijven ongeacht hun grootte. Hier vindt u tien 
goede redenen waarom u een flexibele financieringsoplossing van Cisco Capital zou moeten overwegen:
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1 Contant geld vrijhouden
Door te kiezen voor financiering door Cisco Capital™ hoeft u uw 
contante geld niet te reserveren voor netwerkapparatuur. Door te 
financieren hebt u meer financiële armslag voor meer strategische 
investeringen of voor de innovatie die nodig is om uw bedrijf te
laten groeien.

2 Krediet overhouden
Gebruik onze financiering zodat u niet al uw kredietlijnen 
verbruikt; zo houdt u meer contant geld over in uw bedrijf.

3 Totale financieringsoplossing
Met Cisco Capital kunt u tot 100% van uw apparatuurkosten 
financieren, evenals bijkomende kosten zoals onderhoud, software 
en diensten. Wij kunnen, onder voorbehoud, ook niet Ciscoapparatuur 
financieren als onderdeel van uw gehele oplossing.

4 Vaste betalingen
Dankzij vaste maandelijkse betalingen of betalingen per kwartaal 
kunt u uw budget op lange termijn plannen en beheren.

5 Cashflowbeheer
U betaalt voor de apparatuur terwijl u profiteert van de hogere 
productiviteit die u met de apparatuur realiseert en niet vooraf. 
Hierdoor kunt uw uitgaven en inkomsten beter op elkaar afstemmen.

6 Flexibiliteit
Pas uw betalingsschema aan uw budget aan. Cisco Capital biedt 
diverse traditionele en aangepaste betalingsschema’s om aan uw 
behoeften te voldoen.

7 Voorkom verouderde technologie
Door financiering beschikt u over de flexibiliteit om te upgraden 
naar nieuwe technologie die voldoet aan uw huidige én 
toekomstige zakelijke behoeften.

8 Off-balance sheet-financiering
Met deze vorm van financiering kan uw bedrijf:

•  Blijven voldoen aan contractuele verplichtingen met 

banken en kredietverstrekkers

• Binnen het budget blijven

• Bepaalde financiële prestatiecijfers verbeteren

9 Opties om te kopen of te verlengen
Bij financiering hebt u tijdens en na afloop van de leaseperiode 
uiteenlopende mogelijkheden om de apparatuur te retourneren, te 
kopen of te upgraden, al naargelang de vereisten van uw bedrijf.

10 Uitgestelde betalingen en andere voordelen
Wij bieden mogelijkheden voor uitstel van betaling en andere 
financieringsopties en -programma’s, zodat het aanschaffen van 
de vereiste apparatuur zo eenvoudig mogelijk is.

Als u meer wilt weten over hoe 
technologiefinanciering uw bedrijf 
kan helpen, gaat u naar 
www.ciscocapital.com/nl of neemt 
u contact op met uw Cisco-partner.


