
Matchmakers in Mobiliteit

Liquiditeit vergroten en 
investeren in je eigen bedrijf?
Veel bouwbedrijven rijden lang door met de bedrijfsbussen. Naarmate de bussen ouder worden 
lopen de kosten op; vaker onderhoud, onderhoud en reparaties worden duurder en het risico op de 
restwaarde wordt steeds groter. Heb jij inzicht in wat jouw huidige wagenpark kost en hoeveel 
kapitaal hier in verborgen zit?

Door je wagenpark te verkopen en tegen een scherp tarief terug te leasen leg je de risico’s én de 
kosten neer bij je leasemaatschappij. Het kapitaal dat je daarmee vrijmaakt, kun je investeren in 
jouw bedrijf. 

VERSTERK JE WERKKAPITAAL

SALE & LEASE BACK – HOE WERKT HET?
Sale & leaseback is een efficiënte manier om direct de voordelen van leasen te benutten.  
Bij Riemersma Leasing gaan wij in 4 stappen aan de slag: 
➊ Samen bekijken we het wagenpark, op basis van o.a. leeftijd, status en onderhoudsverleden. 
➋ Riemersma Leasing maakt een offerte ter overname. Uiteraard overleggen we dit samen.
➌  Na het tekenen van de leasecontracten ontvang je de afgesproken overnameprijzen.  

Direct geld op je rekening!  
➍  Het wagenpark wordt door Riemersma Leasing overgenomen. Wij ontzorgen je volledig op 

onderhoud en administratie.

Een leasecontract bij Riemersma Leasing is niet perse 4 of 5 jaar. Samen kijken we 
welke leaseperiode interessant is voor jouw bedrijf. Dit kan ook resulteren in een 
leasecontract voor 8 jaar of zelfs 10 jaar. 



WAT LEVERT SALE & LEASEBACK JOU OP?

✓   Versterk je werkkapitaal 
Door je wagenpark te verkopen komt er direct veel geld vrij dat je kan investeren in de groei van 
je bouwbedrijf. Geld dat je kan inzetten om goed personeel aan te trekken en te binden aan jouw 
bedrijf bijvoorbeeld. 

✓   Altijd en overal mobiel 
Wanneer je leaset bij Riemersma wordt je volledig ontzorgd op onderhoud, reparatie en 
vervangend vervoer. Je profiteert maximaal van alle comfort van Full Operational Lease.  

✓   Verlaag de Total Cost of Ownership (TCO)  
Wij rekenen graag samen de TCO door van jouw huidige wagenpark. Door de exploitatiekosten  
en handling bij de leasemaatschappij neer te leggen kan je de TCO tot wel 10% verlagen.

“ Leasen leverde ons meer liquiditeit  
op om te kunnen investeren in ons  
groeiende bedrijf.” 
 
Dennis van Rooij, adjunct-directeur bij  
Van Son Onderhoud en Schilderwerken

CONTACT
Riemersma Leasing
De Waterman 7A
5215 MX ’s-Hertogenbosch 

073 - 850 47 50
www.riemersmaleasing.nl

Maak een afspraak   

Meer weten?   
Plan direct een afspraak in de agenda van onze specialist 
voor de bouw, Joost van den Akker. En bespreek vrijblijvend 
de mogelijkheden voor jouw bouwbedrijf. 

WIE IS RIEMERSMA LEASING? 
Riemersma Leasing is een flexibele leasemaatschappij. 
We starten ons gesprek met een blanco vel. Alleen zo ontstaat 
maatwerk. Echt maatwerk. We matchen jouw of jullie behoeftes 
aan solide, degelijke en betaalbare oplossingen. We zijn niet 
voor niets de Matchmakers in Mobiliteit. Met ons kun je alle 
kanten op! 

https://info.riemersmaleasing.nl/adviesgesprek-specialist-bouw

