GasNed wat een energie!

Leasen van cv-ketel, combiketel of warmwatertoestel

Dé kwaliteitsinstallateur bij u in de buurt

Doet u cv- of warmwatertoestel het niet meer en is hij niet te
repareren...? Overweegt u een verouderd apparaat te vervangen
door een moderne, zuinige installatie...? En hoe gaat u de energiewensen vervullen in uw nieuw gebouwde huis...? In al deze
gevallen staat u voor een behoorlijke uitgave. Natuurlijk kunt u bij
uw GasNed-installateur een cv-installatie, combiketel of warm
watertoestel kopen. Kopen kan voor u de juiste keuze zijn. Maar als
u tegen deze uitgave opziet, dan is leasen of huren beslist het overwegen waard. Bovendien bent u dan verzekerd van een zorgeloze
All-in service.
GasNed biedt een aantal unieke en
voordelige mogelijkheden om uw nieuwe
cv-, combiketel of warmwatertoestel te
leasen of te huren. Deze folder helpt u een
juiste keuze te maken.

Leasen in het kort
Bij lease ‘koopt’ u in een tijdsbestek van 3
of 5 jaar een toestel van uw GasNedinstallateur. U betaalt maandelijks een
vast, laag bedrag. Service en onderhoud
zijn hierbij inbegrepen. Als zich in de
leaseperiode een probleem voordoet,
dan zal de GasNed-installateur dat gratis
verhelpen. Na afloop van de leaseperiode
is het toestel uw eigendom.

De voordelen van leasen
Aftrekbaarheid rente
Een cv- of warmwaterinstallatie is een
onroerend goed. Dat betekent dat de

rente die u betaalt aftrekbaar is van de
belasting, mits de woning uw ‘hoofd
verblijfplaats’ is. Een deel van het maandbedrag, waarin de rente is opgenomen,
ontvangt u dus terug van de fiscus.
Hierdoor pakken de kosten van leasen
vaak gunstiger uit dan wanneer u een
toestel in één keer koopt.

Geen hoge aanschafkosten,
wél eigenaar
Bij leasen betaalt u geen hoog aankoop
bedrag ineens, maar spreidt u de kosten
over 3 of 5 jaar. Na de contractperiode
bent u eigenaar. U heeft bovendien
de vrijheid om het leasecontract op
elk willekeurig moment op te zeggen.
Daarvan ondervindt u geen financieel
nadeel. Bij het ‘afkopen’ van het contract
betaalt u namelijk alleen het openstaande
aflossingsbedrag, zonder het rentedeel en

Leasen

zonder de servicekosten. U zit dus op
geen enkele wijze vast aan uw contract.
Een voorbeeld: wilt u een 3-jarig lease
contract na 2 jaar opzeggen, dan betaalt u
12x uw maandbedrag, minus de rente
kosten en servicekosten die vervat zijn in
dat maandbedrag.

Gratis onderhoud en reparatie,
geen voorrijkosten
Via het leasecontract met GasNed bent
u verzekerd van periodiek onderhoud.
Eventuele storingen binnen de mantel
van het toestel verhelpt uw installateur
snel en kosteloos. Ook worden nooit
voorrijkosten, materiaalkosten of arbeids
kosten in rekening gebracht. Uw toestel
blijft dus in optimale conditie en u zult er
dus langer plezier van hebben. U krijgt
gedurende de leaseperiode niet te maken
met onverwachte kosten aan het toestel.

deze installatiekosten gespreid te betalen
gedurende de contractperiode. In dat
geval zal GasNed de installatiekosten
(gedeeltelijk) ‘meefinancieren’. U kunt op
deze wijze de installatiekosten tot € 1000,onderbrengen in uw maandbedrag.

Meefinanciering installatiekosten

Optimale zekerheid

Bij een leasecontract komen de kosten
voor de installatie van het toestel voor
uw rekening. U vindt deze kosten (voor
arbeid en aansluitmaterialen) terug in de
offerte van uw GasNed-installateur. Het is
in principe een eenmalige kostenpost.
GasNed biedt u echter de mogelijkheid

Uw installateur behoort tot het landelijk
opererend collectief van GasNed - installa
teurs. In GasNed participeren alleen
kwaliteitsbedrijven die voldoen aan
strenge normen. Honderdduizenden huis
houdens zijn inmiddels tevreden klant
van GasNed en haar installateurs.

In vergelijking met kopen kan
leasen voordelig zijn. Dit komt
doordat de rente veelal aftrekbaar is. Bovendien zijn service
en onderhoud gratis: u least
immers inclusief deze diensten.
Conclusie: vaak bent u met
een directe aankoop èn een los
onderhoudscontract duurder
uit!*

* Rekenvoorbeelden treft u aan
op onze website www.gasned.nl

Voordelen van leasen op een rijtje
Gratis advies door een erkende installateur uit de regio
Eigenaar na 3 of 5 jaar zonder overnamekosten
Geen grote uitgave ineens
Mogelijkheid fiscale aftrek van rente
Kostenspreiding kosten t.o.v. koop ineens
Risicospreiding t.o.v. koop ineens
Meefinanciering installatiekosten mogelijk
Gespecialiseerde service gedurende leaseperiode
Periodiek onderhoud
G
 een voorrijkosten, materiaalkosten of arbeidskosten
bij onderhoud of service
Tussentijdse beëindiging is altijd mogelijk
Bij tussentijdse beëindiging is er geen boeteclausule
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Wilt u meer weten over leasen?

www.gasned.nl

Kijk dan op www.gasned.nl of bel gratis 0800 - 023 23 34.

info@gasned.nl

