
Onroerende leasing voor je 
bedrijfsvastgoed
Combineer de voordelen van kopen én huren.
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Bedrijfspand op het oog?
Maak je plannen waar met Lease Estate.

Dat grotere kantoor of die nieuwe vestiging: voor jou is het zoveel méér dan 
een gebouw of investering. Het is een wens die werkelijkheid wordt. Wij 
zetten dan ook alles op alles om dit waar te maken.

Leasing is kopen, maar met de 
voordelen van huren.

Eigenaar worden zonder aan flexibiliteit in te 
boeten.

Niemand weet wat de toekomst brengt. Misschien heb je 
binnen een paar jaar weer een groter of net een kleiner pand 
nodig. Of misschien wil je een andere locatie verkennen. Dankzij 
onroerende leasing kun je flexibel omgaan met je vastgoed. 
Net zoals bij een huurcontract, draag je de overeenkomst 
snel en zonder extra kosten over. Je evolueert vlot mee met je 
onderneming.

Ga voor gemoedsrust.

Wij verlagen de drempel om te kopen en 
vereffenen zo het pad naar jouw pand.

Je wil vooruitgaan, maar je wil tegelijk zekerheid hebben. Ook 
die krijg je. Wij financieren je vastgoed tot 100%, maar jij bent 
van in het begin deels eigenaar. Met elke huurbetaling stijgt je 
percentage eigendom. Doorgaans kun je ook meer financiering 
opnemen dan bij een klassiek krediet, waardoor je werkkapitaal 
vrijhoudt voor de groei van je zaak.



Traditionele huur Lease Estate
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Met elke huurbetaling stijgt de eigendom exponentieel. 
Zo ben je na 3 jaar voor reeds meer dan 25% eigenaar.

Een voorbeeld

Bij Lease Estate spreken we 
klare taal en houden we het 
eenvoudig. Met een concrete case, 
bijvoorbeeld.

Case: een kmo-unit
Stel, je wil een kmo-unit kopen van 
€ 415.000, met een huurwaarde 
van € 2.620 per maand. Wij 
financieren die 
€ 415.000, net als de btw. Omdat 
we niet indexeren, betaal jij al 
vanaf het 6e jaar minder dan met 
een traditionele huurformule.



Samen gaan 
we voor een 
financieringsformule 
die zowel flexibiliteit 
als zekerheid biedt

Gun jezelf nieuwe mogelijkheden, en méér mogelijkheden, 
met onroerende leasing. Wij bedenken een oplossing op 
maat voor jouw situatie. Neem gerust contact op via 
09 366 66 20 of via onze website www.lease-estate.com.


