
 

 

 
 
 
 
 
Horeca apparatuur leasen 
 
Het leasen van horeca apparatuur biedt vele voordelen. Met leasing helpt u uw liquiditeit te 
behouden en houdt u uw kredietwaardigheid op peil. Om te kunnen blijven investeren in 
professionele keuken apparatuur of horeca keuken inrichting is leasing daarom een populaire wijze 
van investeren. Het leasen van horeca apparatuur beperkt zich niet tot enkel een vaatwasser of 
combisteamer, het is ook mogelijk om een complete professionele bedrijfskeuken te leasen. Er zijn 
diverse lease-vormen en overeenkomsten mogelijk. Speciaal voor de horeca biedt Gro-Tech een 
‘maatwerk horeca lease’ pakket. Daarnaast bieden wij tevens de mogelijkheid om complete horeca 
interieurs, in samenwerking met ons zusterbedrijf Amedi Hospitality Design, in een horeca lease 
overeenkomst onder te brengen.  
 
De voordelen in het kort: 

- Leasen van horeca keuken apparatuur en interieuronderdelen vanaf € 2500,-. 
- Een vast lease bedrag, inclusief rente en aflossing. 
- Overzichtelijke looptijd van uw lease pakket met flexibele terugkoop mogelijkheden. 
- Heldere voorwaarden voor uw lease overeenkomst. 
- Snelle doorloop en acceptatie waardoor u vlot over uw nieuwe horeca apparatuur en/of 

interieur beschikt. 
- Leasing, plaatsing, onderhoud en service van uw apparatuur, alles wordt in eigen beheer 

uitgevoerd door Gro-Tech.  
 
Wat hebben we van u nodig?  
Om een ‘maatwerk horeca lease’ aanvraag in te dienen vragen wij de volgende gegevens van u: 

- Uw bedrijfsgegevens en volledige KVK inschrijving (indien er nog geen KVK inschrijving 
aanwezig is zijn er tijdelijke overeenkomsten mogelijk). 

- Productinformatie van de apparatuur en/of interieuronderdelen die u wilt leasen. 
- Het gewenste investeringbedrag voor de overeenkomst. 
- De gewenste looptijd van de overeenkomst. 

 
Meer weten? 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor het leasen van horeca apparatuur en horeca 
interieur? Maak dan gebruik van het contactformulier en één van onze adviseurs zal contact met u 
opnemen. Daarnaast is het ook mogelijk om direct telefonisch contact met ons op te nemen via: 
0546-457555. 
 


