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Factsheet

Financiële ondersteuning

Wie een nieuwe markt betreedt, moet investeren.  
Dat geldt ook voor de securitymarkt. Denk aan  
investeringen in een grootschalige oplossing voor 
back-up en restore, of een complete SIEM-omgeving. 
Het is niet fair om al uw investeringen direct door te 
berekenen aan uw klant. Daarom bieden we u diverse 
financiële diensten die groei vereenvoudigen en zorgen 
voor een steun in de rug.

ONZE FINANCIËLE DIENSTEN OP EEN RIJ.
DE KEUZE IS AAN U.
Met onze kredieten en andere financiële diensten 
helpen we u migreren naar nieuwe bedrijfsmodellen. 
Dus ook bij uw transformatie naar securityspecialist. 
We bieden de volgende diensten:

Huur
Hierbij betaalt u een vast bedrag per maand. Wij  
blijven eigenaar van de securityoplossing.

Leasing
Voor een vast bedrag per maand maakt u gebruik van 
een securityoplossing. Tech Data blijft eigenaar. Aan 
het einde van de periode van het leasecontract kunt u 
de oplossing aanschaffen, maar dat is niet verplicht.

Leningen
Hierbij verschaffen we u de benodigde financiële  
middelen voor de aanschaf van een securityoplossing. 
U betaalt dit bedrag gedurende een vooraf afgespro-
ken periode terug. Wij hanteren gunstigere rentetarie-
ven dan traditionele financieringsinstituten.

SUCCESVOL IN SECURITY MET 
TECH DATA FINANCE SOLUTIONS
Geen enkele organisatie kan zonder securityvoorzieningen. Daardoor weet u één ding zeker: het aanbieden 
van security loont. Maar het uitbreiden van uw portfolio kan gepaard gaan met extra kosten. Denk aan de 
juiste certificeringen of techniek- en verkooptrainingen. Ook uw klant heeft niet altijd voldoende budget 
voor alle benodigde securitymiddelen. Tech Data Finance Solutions biedt u in zulke situaties extra  
financiële slagkracht.
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Factoring
Bij factoring nemen wij een openstaande schuld of 
betaling bij uw debiteur over en betalen we u direct 
uit. U betaalt ons terug zodra de rekening is vereffend.

Factuurkorting
In sommige situaties geven we u korting op de factuur. 
Het voordeel kunt u eventueel doorberekenen aan uw 
klant.

Deeds of assignment
U factureert uw eindgebruiker zoals gewoonlijk, en hij 
betaalt direct aan Tech Data. Wij betalen u uw marge.

WIJ CREËREN FINANCIËLE RUIMTE. 
DIT ZIJN DE VOORDELEN.
Onze financiële oplossingen helpen u en uw klanten 
op de volgende manieren:

1. Gespreide betaling
Bij huur of leasing hoeft u vooraf geen grote investe-
ringen te doen. Dat is ook prettig voor uw klant, die 
hoeft u ook niet direct zwaar te belasten.

2. Voor iedereen haalbaar
Financiële oplossingen bieden financiële ruimte. Daar-
door kunnen uw klanten securityprojecten uitvoeren 
die anders voor hen te hoog gegrepen zouden zijn.

3. Kosten verlagen
Dankzij onze mogelijkheden voor huur en leasing ligt 
de total cost of ownership (TCO) van een securityop-
lossing lager.

4. Meer projecten levensvatbaar
Dankzij lagere totale kosten voor securityprojecten ligt 
ook het break-evenpoint lager. Daardoor zijn veel meer 
projecten levensvatbaar.

5. Investeren is betaalbaar
Door de extra financiële ruimte die onze financië-
le oplossingen bieden, kunnen klanten eenvoudiger 
investeren in security wanneer de omstandigheden 
daarnaar vragen. Denk aan een plotselinge sterke groei 
van de organisatie, waardoor deze met nieuwe drei-
gingen en risico’s te maken krijgt.

6. Ruimte voor nieuwe ideeën
Grote initiële kapitaalinvesteringen zijn dankzij onze 
financiële oplossingen niet altijd nodig. Dat biedt alle 
ruimte en flexibiliteit om nieuwe ideeën eerst uit te 
proberen.

7. Betrouwbaarheid
Onze Finance Solutions vergroten uw financiële stabi-
liteit. Dat kan potentiële klanten over de streep trek-
ken om met u in zee te gaan.

>>>

WIJ ZORGEN VOOR DE JUISTE FINANCIERING  
ONDER DE BESTE VOORWAARDEN, ALTIJD  
PASSEND BIJ UW BUSINESS.



FLEXIBELE FINANCIERING.
VOOR IEDEREEN EEN PASSENDE MIX.
Ons portfolio financiële diensten is breed. We bieden 
leningen, leaseconstructies en allerlei andere  
vormen van financiering. Wij vinden het belangrijk dat 
we u altijd een passende oplossing kunnen bieden. 
Hard- en software op een andere manier financieren 
dan securitydiensten? Onze experts helpen u met 
het samenstellen van de ideale mix voor uw security-
dienstverlening. Wij zorgen voor de juiste financiering 
onder de beste voorwaarden, perfect aangesloten op 
uw business. Want iedereen heeft op ieder moment 
wat anders nodig.

WAAROM KIEZEN VOOR TECH DATA?
WELLICHT HIEROM. 
Waarom u voor ons zou moeten kiezen? Gelukkig 
hebben we ook daar precies het juiste antwoord op:

Uitvinder
Financiering in de IT-branche, dat hebben wij min of 
meer uitgevonden. We hebben inmiddels duizenden 
IT-financieringsprojecten in binnen- en buitenland uit-
gevoerd. Daarbij profiteert u van onze lokale expertise, 
want kredietverstrekking is in verschillende landen aan 
verschillende regels gebonden.

Eenvoudig uw securityportfolio opbouwen
Met onze financiële diensten bouwt u sneller een 
stevig securityportfolio op.

Voor iedereen een oplossing
Niet zeker welke van onze financiële oplossingen het 
beste past? Onze experts denken graag met u mee. 
Zij weten precies hoe ze de juiste financieringsvorm 
moeten bepalen en welke aandachtspunten daarbij 
belangrijk zijn. Zoals projectvereisten, terugverdien-
tijden, cashflow en boekhoudkundige voorkeuren.

Honderd procent tevreden
Met onze hulp maakt u eenvoudiger een keuze uit ons 
brede portfolio van financieringsoplossingen. Onze 
experts ondersteunen u van offerte en contract tot 
aanvaarding en betaling. Wij rusten niet voor u  
honderd procent tevreden bent over onze dienst-
verlening.

Wilt u meer weten over onze financiële oplossingen? 
Neem contact met ons op.
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Tech Data Nederland B.V.  
Tolnasingel 2  .  2411 PV Bodegraven 
+31 (0) 88 133 40 00  .  tdsecurity@techdata.nl  

WWW.TECHDATA.NL

NIET ZEKER WELKE VAN ONZE FINANCIËLE  
OPLOSSINGEN HET BESTE BIJ U PAST? ONZE  
EXPERTS WETEN PRECIES HOE ZE DE JUISTE  
FINANCIERINGSVORM MOETEN BEPALEN EN  
WELKE AANDACHTSPUNTEN DAARBIJ  
BELANGRIJK ZIJN. 


