
Interflow werkt samen met DLL, een  
wereldwijd opererende leasemaatschappij. 
DLL biedt financiële oplossingen voor 
klanten die willen investeren in medische 
apparatuur. Samen met Interflow kiest  
u een passende totaaloplossing, volledig 
afgestemd op uw situatie. 

Zo gebruikt u de nieuwste en meest  
innovatieve apparatuur zonder zorgen.  
Met vaste, transparante, maandelijkse 
betalingen. Uw eigen vermogen of kredieten 
behoudt u voor de kernactiviteiten van uw 
bedrijf: met hart en ziel zorg verlenen.

“Technologische ontwikkelingen op het gebied van medische apparatuur volgen elkaar  
in rap tempo op. Tegelijkertijd is geavanceerde apparatuur onmisbaar in de zorg.  
Met lease tilt u uw zorgverlening naar een hoger niveau en blijft u up-to-date met de 
nieuwste apparatuur. Voor een vast bedrag per maand helpt u uw patiënten sneller en 
efficiënter.

* Bij bovenstaande stappen kan een identiteits-, kredietwaardigheids- of integriteitstoetsing worden uitgevoerd.
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Hoe werkt dat dan?

U tekent onze leaseovereen-
komst en stuurt deze samen 
met de benodigde stukken 
naar dealer@dllgroup.com 

DLL incasseert vanaf het 
moment van levering het 
maandelijkse termijnbedrag 
bij u

U tekent het acceptatie- 
certificaat bij ontvangst van 
de nieuwe apparatuur

Interflow levert de  
apparatuur

U bestelt bij Interflow  
de gewenste apparatuur

Interflow controleert bij 
DLL of u in aanmerking komt 
voor lease

Goede zorg vraagt om 
een betrouwbare  
financieringspartner



* DLL staat voor De Lage Landen Vendorlease B.V., Vestdijk 51 in Eindhoven (KVK-nummer: 1707119). Dit document vormt geen aanbod  
voor leasing. Afbeeldingen die gebruikt worden zijn uitsluitend ter illustratie. DLL Healthcare Partner Finance is in geen geval aansprakelijk
voor eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van (de inhoud van) dit document en/of eventuele onjuiste conclusies. Alle rechten zijn 
voorbehouden.

Contact

Meer weten? Neem contact op met:

Interflow bv
C Arjan van der Scheer (Adviseur LAF)           
T 06 53 54 12 05           
E arjan.vander.scheer@interflow.nl 
www.interflow.nl

DLL*
T 040-2338806
E dealer@dllgroup.com
www.dllgroup.com

De voordelen

- U blijft up-to-date met de nieuwste technologie.
- One-stop-shop. De apparatuur van uw keuze en het gemak van een betaalbare 

financiering in één pakket.
- Tot 100% financiering mogelijk voor zowel voor nieuwe als gebruikte apparatuur.
- Behoud van liquiditeiten. Geen grote investering ineens, maar spreiding hiervan 

over termijnen of alleen betalen voor het gebruik van de apparatuur.
- Betalingen. Bij lease betaalt u in vaste termijnen, en heeft u geen verrassingen achteraf.

Een rekenvoorbeeld:
Stel u wilt in een nieuwe laminar air flow unit voor uw bedrijf investeren.
De totale aanschafwaarde van deze apparatuur bedraagt € 15.402,00 exclusief BTW.
U kiest voor een looptijd van 60 maanden (5 jaar).

Het maandbedrag is dan:
Maandbedrag financial lease  
(U wordt eigenaar van de apparatuur na de leaseperiode): € 298,35 


