
 

 

Voordelen Nadelen 
 

1. Balansfinanciering of zelf financieren: Kapitaal om een investering te doen komt uit het eigen 

vermogen van de onderneming.  

 Ondernemer profiteert zelf van fiscale 

voordelen zoals de Energie Investeringsaftrek 

(EIA) en de Kleinschalige Investeringsaftrek 

(KIA). 

 Project staat op de balans; grijpt in op de 

vermogenspositie en het werkkapitaal van een 

onderneming.  

 Verkleint de kans om vreemd vermogen aan te 

trekken voor andere investeringen. 

 

2. (Bank)lening: een ‘reguliere’ lening (bij de bank) over een bepaalde looptijd tegen een 

rentepercentage. 

 Ondernemer profiteert zelf van fiscale 

voordelen zoals de Energie Investeringsaftrek 

(EIA) en de Kleinschalige Investeringsaftrek 

(KIA). 

 Kan gepaard gaan met relatief lagere rente. 

 Is een vorm van ondernemingsfinanciering en is niet 

specifiek bedoeld voor kleinschalige projecten. 

 Aanvraag duurt lang en vraagt veel informatie van 

ondernemer, zoals een businessplan. 

 Komt op de balans van de onderneming. 

 Vaak persoonlijke garantstelling vereist. 

 

3. Financiële Lease: zakelijke leningsvorm voor de financiering van apparatuur. Financier is juridisch 

eigenaar van apparatuur, terwijl ondernemer economisch eigenaar is gedurende de Financiële Lease-

periode. Ondernemer betaalt een vast leasebedrag per maand. 

 Vergt geen eigen investering. 

 Ondernemer is eigenaar en profiteert 

daarom zelf van fiscale voordelen zoals de 

Energie Investeringsaftrek (EIA) en de 

Kleinschalige Investeringsaftrek (KIA). 

 

 Project staat op de balans; grijpt in op de 

vermogenspositie en het werkkapitaal van een 

onderneming.  

 Verkleint de kans vreemd vermogen aan te trekken 

voor andere investeringen. 

4. Operationele Lease: zakelijke manier van (ver)huur met een aankoopoptie aan het einde van de 

huurperiode. Financier neemt de investering op zich en blijft eigenaar van de apparatuur. Ondernemer 

betaalt een vast leasebedrag per maand.  

 Vergt geen eigen investering - 100% 

financiering van aanschafwaarde. 

 Project staat niet op de balans; grijpt niet in 

op de vermogenspositie en het werkkapitaal 

van onderneming.  

 Ondernemer wordt eigenaar na de 

leaseperiode.  

 Ondernemer profiteert niet zelf van fiscale 

voordelen. 

 

 

Volgroen Financieringswijzer 


