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fagerhult lease plan
Financiering voor uw lichtproject

Fagerhult maakt deel uit van de Fagerhult Groep, het grootste
verlichtingsconcern van Scandinavië en een toonaangevende
onderneming in Europa. Wij hebben verkoopkantoren in meer
dan 15 landen en productie-units in Europa, China en Australië. AB Fagerhult is genoteerd aan de Nasdaq OMX Nordic
Exchange te Stockholm.

Samengevat
Het Fagerhult Lease Plan biedt:
• Een volledig uitgewerkt lichtplan.
• 100% financiering van de Fagerhult verlichting.
• Financieringsmogelijkheden voor lichtregeling, besturingssystemen, installatie en service.
• Duidelijkheid in uw geldstroom vanwege vaste maandelijkse termijnen.
• Volledige garantie gedurende de looptijd, eventueel nog
te verlengen.

Persoonlijk advies
Voor een persoonlijk advies, geheel gericht op uw
(renovatie)project, kunt u ons op de volgende manieren
bereiken;
Neem telefonisch contact op
met Sales Manager
Clemens Veldscholten via
telefoonnummer
06–549 026 86
of stuur een e-mail naar
clemens.veldscholten@
fagerhult.nl
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Fonkelnieuwe verlichting

Hoe werkt het Fagerhult Lease Plan?

Wilt u renoveren of nieuw bouwen? U heeft zich ongetwij-

Als het lichtplan compleet is, wordt een totale offerte

leend op alle apparatuur die onder de lease overeenkomst

feld afgevraagd hoe u dat realiseert en met welke middelen.

opgesteld voor de investering.

valt. De leasemaatschappij stelt een contract op en gaat
zodoende een juridische verbintenis aan met de eindge-

Fagerhult biedt u nu de financiële mogelijkheid om uw
project te voorzien van nieuwe verlichting. Bijvoorbeeld

Hierin is opgenomen:

bruiker. Uitbetaling van de totaalsom kan plaatsvinden aan

LED verlichting volgens de allernieuwste technieken, van

• Levering van de verlichting.

zowel de installateur als aan de eindgebruiker.

goede kwaliteit en met een hoog rendement. Een inves-

• Eventuele besturingselementen.

tering die leidt tot een beter binnenklimaat en een bewust

• Desgewenst de installatie van het totaalpakket.

de overeenkomst gelijk en worden maandelijks vooraf

energieverbruik. Misschien wel bekroond met een BREEAM

• Service en onderhoud gedurende het contract.

gefactureerd.

De leasetermijnen blijven gedurende de looptijd van

of LEED label. Wij kunnen u helpen: zowel met het juiste
lichtadvies als met de financiering daarvan, met het

De looptijd bedraagt 4 tot maximaal 9 jaar. Gedurende

Fagerhult Lease Plan.

deze looptijd wordt door Fagerhult volledige garantie ver-

Binnen het Fagerhult Lease Plan is 100% financiering

Structuur van de financiering

mogelijk van:
• Verlichting
• Sturingssystemen

Installateur

verlichting. Er is geen impact op het investeringsbudget.

• Installatie

Door gelijke maandtermijnen zijn de maandlasten helder.
Onderhoud en garantie zijn inbegrepen gedurende de
looptijd. De koper/eindgebruiker wordt eigenaar van de

Het Fagerhult Lease Plan is er voor projecten in de
publieke sector (non-profit) vanaf € 25.000,-

Verlichting & advies

Verlichtingsoplossing

Duurzame verlichting voor de publieke sector

Maatschappelijk Verantwoorde Verlichting

In samenwerking een grote internationale leasemaat-

Steeds meer bedrijven zien de noodzaak en voordelen van

van nieuwe verlichting. Zaken als energiekosten, levens-

maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Dat

duur, gebruiksintensiteit en zelfs CO2 uitstoot worden op

betekent dat zij rekening houden met de effecten van hun

heldere wijze weergegeven.

schappij hebben wij een lease constructie ontwikkeld om
duurzame verlichting in de publieke sector te stimuleren.

Eindgebruiker
(opdrachtgever)

Fagerhult

Een heldere constructie voor een zorgeloos eindresul-

bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij.
Verlichting vormt een belangrijk onderdeel van MVO.

Meten = weten

Inzicht in energieverbruik vooraf

Een slimme meter geeft inzicht in het daadwerkelijke ge-

Samen met Fagerhult bepaalt u voor uw project de beste

Als er sprake is van renovatie, maken we een uitgebreide

verlichting. Uiteraard kunt u daarvoor vertrouwen op onze

analyse van het energieverbruik met de bestaande verlich-

biedt dit als extra service. Zo zorgen we samen dat ook de

taat.

Lichtplan

Hoofdsom

jarenlange ervaring in kantoor-, onderwijs- en zorgprojec-

Lease ccontract &
maandelijkse termijn
maandel

Fagerhult Lease Plan

ten. Uw wensen worden vertaald in een helder lichtplan
met bijbehorende offerte, desgewenst inclusief installatie.
Tevens worden de optimale schakel- en dimmogelijkheden
in beeld gebracht, zodat de efficiency optimaal is en het
energieverbruik zo laag mogelijk. Vanzelfsprekend voldoet
het lichtplan aan de voor u geldende normen en bestek.

Volg de QRcode voor een keur aan
referentieprojecten.

Lease
maatschappij

tingsinstallatie. Met de Life Cylce Cost Calulator krijgt u
inzicht in de mogelijke energiebesparing met toepassing

bruik en verbruik van uw nieuwe lichtinstallatie. Fagerhult
verlichting binnen uw MVO plan past.

