
 

Vereenvoudig uw administratie met een  
Master Lease Agreement 
We hebben onze Master Lease Agreement (MLA) ontwikkeld om de financiering 
van uiteenlopende IT-investeringen te vereenvoudigen. In deze overeenkomst 
kunt u alle voorwaarden vastleggen voor alle technologie die u wilt aanschaffen. 
Als u een MLA hebt afgesloten, geldt de in de overeenkomst gekozen 
financieringsvorm voor alle nieuwe technologie die u installeert. U hoeft dus niet 
elke keer opnieuw te onderhandelen en een apart contract te ondertekenen. 

Een MLA wordt meestal gebruikt voor de uitrol van eindgebruikerapparaten, maar 
u kunt verschillende leaseplannen gebruiken voor de aanschaf van allerlei 
technologieën, hardware en software, met ondersteunende services, van Dell en 
andere leveranciers, in meerdere landen en voor al uw dochterondernemingen. 

De MLA is een praktische manier om de administratie terug te dringen en flexibel 
te blijven. De voordelen van een MLA: 

 Stroomlijnt de lease van huidige en toekomstige technologie met een 
minimum aan papierwerk 

 Voor de financiering van hardware en software van Dell en andere 
leveranciers 

 Consolideert de facturatie (als u dat wil). 

Zelfs als u nu niet hoeft te investeren in IT, kan dit het juiste moment zijn om een 
MLA af te sluiten. Er is geen verplichte bestelling en uw MLA is dan beschikbaar als 
u hem nodig hebt. 

Is een MLA geschikt voor uw organisatie? 

Als u 'ja' zegt op een of meer van de onderstaande vragen, is het waarschijnlijk de 
moeite waarde om eens te spreken over een MLA. 

 Bent u van plan een aantal IT-systemen te leasen met verschillende looptijden? 

 Least u al meerdere IT-systemen met aparte lease-overeenkomsten?  

 Wilt u de administratie van IT oplossingen vereenvoudigen en het beheer 
verbeteren? 

 Wilt u IT en finance beter op elkaar afstemmen? 

 Wilt u leasen en bestellen via het internet? 

 
 
  



 

 

Kleine bestellingen comfortabel 
bundelen 

Een MLA heeft als bijlage een Order Process 
Addendum (OPA) waarmee u systemen kunt 
bestellen wanneer u deze nodig hebt. Zodra de 
MLA is afgesloten, krijgt u één maandelijks 
lease-afschrift met: 

 Een apparatuuroverzicht 

 Dell tagnummers 

 Uw bestelnummer 

 Kapitaalkosten van elke eenheid 

 Een overzicht van de huurkosten per 
apparaat en het nieuwe maandbedrag 

U kunt een vaste dag in de maand vastleggen 
voor de betaling van het leasebedrag zodat u 
nooit voor verrassingen komt te staan. 

Wat zijn de belangrijkste voordelen? 
 Als u pc's normaliter contant betaalt, wordt 

door een MLA het aantal facturen dat u 
ontvangt van Dell, teruggebracht tot nul. 

 Als u al least, hoeft u geen aparte lease-
overeenkomst af te sluiten voor elke 
bestelling die u plaatst.  

 Met de combinatie van MLA en OPA wordt 
nieuwe apparatuur gebundeld in een nieuwe 
maandelijkse bijlage. Eén pc is te gering om 
een leasecontract af te sluiten, maar met een 
MLA worden kleine orders gebundeld in één 
gecombineerde lease. 

 Een maandelijks assetoverzicht biedt u de 
volgende voordelen: 

- assets eenvoudiger volgen, minder fouten 
en beter zicht op risico van diefstal. 

- IT-assets en financiële assets eenvoudiger 
synchroniseren. 

- ondersteunt interne doorberekening van 
kosten. 

 

      Hoe werkt het?

Leasing en financieringen worden geleverd door Dell Financial Services L.L.C. of haar dochter- en partnerbedrijven (“DFS”) aan gekwalificeerde 

klanten.  Aanbiedingen zijn mogelijk niet beschikbaar of kunnen variëren in bepaalde landen.  Waar beschikbaar kunnen aanbiedingen worden 

gewijzigd zonder kennisgeving en zijn ze afhankelijk van de beschikbaarheid van producten, kredietgoedkeuring, ondertekening van documentatie die 

geleverd is door en aanvaardbaar is voor DFS, en kan er mogelijk een minimale bestelling van toepassing zijn.  Aanbiedingen zijn niet beschikbaar voor 

persoonlijk, gezins- of thuisgebruik.  Dell en het DELL-logo zijn handelsmerken van Dell Inc. 

U plaatst vervolgens in de loop van de 
maand orders via uw Dell Account Manager 

of Business Partner en vermeldt dat u de 
bestelling wilt toevoegen aan uw rekening bij 

Dell Financial Services. 
 

Aan het einde van de maand stuurt DFS u een 
nieuw lease-overzicht waarin alle 

bestellingen worden vermeld die gedurende 
de bundelperiode zijn verzonden en 

gefactureerd. 

U bevestigt dat het nieuwe overzicht correct 

is. 

DFS ontvangt de overeengekomen betaling 
via een automatische overschrijving. 

U ondertekent een Dell Financial Services 
Master Lease Agreement, een Order 

Purchase Addendum en een Master Direct 
Debit. 


