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Softwareﬁnanciering
Een betere manier om software
aan te schaffen

Ga vandaag nog in zee met
IBM Global Financing
●

●

●

Maak een betalingsplan voor het aankopen van
IBM-software
Kies uit ﬂexibele voorwaarden en betalingsopties
die overeenkomen met uw budget-, project- en
inkomstendoelstellingen
Optimaliseer uw cashﬂow en handhaaf bestaande
kredietlimieten

Flexibele voorwaarden en
betalingsopties
IBM Global Financing biedt ﬂexibele voorwaarden
en betalingsopties die garanderen dat de beperkingen van
uw interne budget of cashﬂow uw innovatie-inspanningen
niet in de weg staan. Wij bieden betalingsstructuren op
maat, zoals:
●

●

IBM Global Financing kan u helpen bij het aankopen
van de innovatieve software die u nodig hebt terwijl u
binnen de beperkingen van uw budget blijft. Met een
softwarebetalingsplan van IBM Global Financing
kunt u gemakkelijk geld reserveren voor de aanschaf
van OTC-software (one-time charge) en gerelateerde
abonnements- en ondersteuningsservices. IBM Global
Financing biedt betalingsplannen die variëren
van speciale aanbiedingen met een lage rente tot
aanbiedingen met scherpe marktrentetarieven. Wij
zijn gericht op de behoeften van uw bedrijf en
helpen u voldoen aan uw budgetdoelstellingen
door aanvangskosten om te zetten in betaalbare
maandelijkse aﬂossingen die gespreid zijn over een
langere termijn. Met behulp van een betalingsplan kunt
u de aanvangskosten van de software afstemmen op de
verwachte zakelijke voordelen van uw softwareproject,
waardoor u uw cashﬂow optimaliseert en cash behoudt
voor andere strategische investeringen.
IBM Global Financing kan u helpen meerdere
softwareaankopen te combineren in één
ﬁnancieringscontract om budgettering en planning
te vereenvoudigen.

●

●

Vaste maandelijkse of driemaandelijkse betalingen
Termijnbetalingen
Ballonbetalingen
Uitgestelde betalingen

Geen andere ﬁnancieringsaanbieder biedt meer ﬂexibiliteit
of eenvoud, bijvoorbeeld:
●

●

●

Gestroomlijnde ﬁnanciering vanaf e3.700
Termijnen oplopend tot 60 maanden
Eenvoudig en helder contract

Waarom zou u IBM Global
Financing kiezen voor al uw
softwareﬁnancieringsbehoeften?
In tegenstelling tot banken en andere algemene
kredietverstrekkers, richten wij ons op de ﬁnanciering
van oplossingen en technologie voor de aanschaf van
complete oplossingen die software, hardware en diensten
van IBM en andere leveranciers kunnen bevatten.
IBM Global Financing is de grootste aanbieder van
technologieﬁnanciering ter wereld, met meer dan
125.000 klanten in meer dan 50 landen. Wij beschikken
over ongeëvenaarde expertise op het snijpunt van
technologie en ﬁnanciering. Dankzij onze uitgebreide
resources kunnen wij scherpe rentetarieven en
uitzonderlijk ﬂexibele voorwaarden bieden aan bedrijven
van elke grootte in elke mogelijke sector. En het
allerbeste is: wij bieden complete ﬁnanciële plannen
voor de levenscyclus van de investering.

Meer informatie
●

●

●

●

●

●

●

Beschikbaar voor klanten na een positieve
kredietwaardigheidsanalyse.
Kan worden gebruikt voor software van IBM en/of
andere goedgekeurde leveranciers.
Geen hardware-inhoud vereist.
Aanbod enkel van toepassing op OTC-software
(one-time charge).
Software die is gebaseerd op een maandelijkse licentie
komt niet in aanmerking.
Dit aanbod kan zonder voorafgaande kennisgeving op
elk gewenst moment worden gewijzigd of geannuleerd.
Er kunnen andere beperkingen van toepassing zijn.
Neem contact op met uw IBM Global Financingvertegenwoordiger voor meer informatie en speciﬁeke
details.

