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“Het is nog steeds onvoorstelbaar dat onder-
nemers van metaalbewerkingsbedrijven veel 
tijd steken in het vinden van het juiste type en 
merk machine en met de machineleverancier 
flink onderhandelen over de prijs om daarna, als 
het op de financiering aankomt, direct naar hun 
huisbankier te gaan,” vertelt senior account ma-
nager Niek van Wieringen van SGEF Benelux. 
“Als objectfinancier vormen wij geen bedreiging 
voor de huisbankier. Daarnaast is het gezond 
dat een onderneming meerdere ‘geldleveran-

ciers’ heeft. Zet deze op de juiste manier in.” 
Volgens hem valt daar voor ondernemers nog 
veel te winnen. “Ik raad ze aan verder te kijken 
dan de eigen vaste huisbankier. Er is zoveel 
meer mogelijk.”

vendor lease
SGEF focust op vendor lease en heeft in 
verschillende sectoren, waaronder dus in de 
metaalbewerkingssector, met gerenommeerde 
fabrikanten en leveranciers een (internationale) 

samenwerking. De verkopende machinefabri-
kant of -leverancier (vendor) introduceert SGEF 
bij de klant (het metaalbewerkende bedrijf) om 
zo de verkoop van de machine door het indirect 
aanbieden van een leasevoorstel te vergemak-
kelijken. “De machinefabrikanten of -leveran-
ciers zijn onze partners, die een financiering 
dus als extra service aan hun klanten kunnen 
bieden,” aldus Coert Noordkamp, managing 
director SGEF Benelux. “Wij kennen de markt 
en kunnen daar met onze verschillende produc-
ten op allerlei investeringsvraagstukken goed 
op inspelen. Door de expertise zijn wij in staat 
om de objectwaarde van de machines hoog in 
te schatten en kunnen we zodoende met hoge 
restwaardes calculeren. Dit betekent vaak voor 
de klant aantrekkelijke leasevoorwaarden.” Het 
gaat overigens niet alleen om uiteenlopende 
bewerkingsmachines maar ook om alle randap-
paratuur, zoals robots en palletiseerders.

voordelen
Voor het metaalbedrijf heeft leasen bij SGEF 
als voordelen dat er een one-stop-shop (via de 
vertrouwde machineleverancier) is, dat er een 
snelle kredietbeslissing wordt genomen, dat 
100 procent financiering mogelijk is en dat er 

geen inperking van de eigen liquiditeit en kre-
dietruimte bij zijn huisbankier is. Met off-balan-
ce financiering is er bovendien geen aantasting 
van de balansratio’s. 
Om investeringen in het mkb te bevorderen 
heeft SGEF recent via de Europese Investerings-
bank geld aangetrokken. “Dit betekent dat we 
leasevoorstellen tegen bepaalde condities met 
een nog aantrekkelijkere rente kunnen aanbie-
den”, aldus  Van Wieringen.

extra marketingtool
SGEF Benelux heeft veel ervaring met verkoop-
ondersteunende financieringsprogramma’s 
voor vendoren. Het werken met SGEF geeft 

Investeren? Lease 
kan een optie zijn
De metaalbewerkingssector is een kapitaalintensieve sector. Metaalbedrijven die overwegen 
een machine te kopen, kunnen voor financiering bij Société Générale Equipment Finance 
(SGEF) terecht. Met hun jarenlange markt- en machinekennis zijn zij in staat om snel en 
adequaat te reageren op leaseaanvragen. Daarmee kunnen ze de ondernemer een passende 
financiering bieden.

de machinefabrikant of -leverancier een extra 
marketingtool waardoor de kans op verkoop 
toeneemt. Verder geldt voor hen eveneens dat 
er één aanspreekpunt is en dat een snel finan-
cieringsakkoord van SGEF een positieve impact 
heeft op de investeringsbeslissing van de klant. 
SGEF kan als extra service de klant vooraf 
financieel screenen om de haalbaarheid van een 
verkoopproject op voorhand te toetsen.

Crisis voorbij
De metaalbewerkingssector is volgens Van 
Wieringen een vrij conventionele sector. 
“Ondernemers stonden van oudsher op het 
standpunt eerst geld te verdienen alvorens het 
uit te geven. Maar deze mindset is veranderd. 
Mede door de jongere generatie is financiering 
een standaard optie geworden.” Ten tijde van 
de crisis, waarbij er wat minder vet op de botten 

zat, werd de vervanging van machines vaak 
uitgesteld en was er een investeringsstop. Toch 
viel het in de metaalsector, vergeleken met 
andere sectoren bijvoorbeeld in de grafische 
sector, nog mee en hadden metaalbewerkende 
bedrijven wat meer reserves. “Nu ligt de crisis 
duidelijk achter ons. De investeringsbereidheid 
is groot en de vraag naar financiering is fors 
toegenomen,” geeft Van Wieringen aan.

Grote dynamiek
De stijgende volumes, blijvende druk op prijzen 
en verwachte verkorting van doorlooptijden 
leveren een grote dynamiek in de metaalbewer-
kingsindustrie. “Nu het steeds lastiger wordt 
om kundig technisch personeel te vinden en 
te behouden, en bedrijven toch willen groeien, 
moeten ondernemers keuzes maken,” zegt 
Noordkamp. Verhoging van de productiviteit 
kan door lean-management en door een  

‘Gezond om meerdere
financiers te hebben’

Metaalbedrijven die overwegen een machine te kopen, kunnen voor financiering bij Société Générale 
Equipment Finance (SGEF) terecht (foto: Shutterstock).
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leveren een grote dynamiek in de metaalbewer-
kingsindustrie. “Nu het steeds lastiger wordt 
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kan door lean-management en door een 

Société Générale Equipment Finance
SGEF is onderdeel van Société Générale, een internatio-
naal bankconsortium met wereldwijd ongeveer 150.000 
medewerkers. Er werken 120 nationaliteiten in zeventig 
landen. SGEF zelf is actief in 35 landen met in totaal zo’n 
3500 medewerkers. SGEF Benelux is naast de metaal-
bewerkingsindustrie ook actief in sectoren zoals ‘trans-
port’, ‘IT’ en ‘agrarisch’ waarin zij ook een sterke groei 
ervaren.

optimale inzet van mens, robot en/of cobot. 
ICT speelt voor de metaalondernemer een 
grotere rol bij het optimaliseren van bedrijfs-
processen en het integreren van robotica. Deze 
ontwikkelingen in de metaalbewerkingssector 

worden nauwlettend door SGEF gevolgd om 
de klant passende fi nancieringsoplossingen te 
kunnen blijven bieden.

eigendom vs. gebruik
Smart Industry en Industrie 4.0 brengt volgens 
Van Wieringen ook ontwikkelingen in eigendom 
van machines met zich mee. “Nu
nog worden ondernemers aan het einde van de 
looptijd van de lease meestal eigenaar van de 
machine – ook al biedt SGEF hier een fl exibele
keuze. Service en onderhoud wordt veelal nog 
apart tussen klant en machinefabrikant of 
-leverancier geregeld. De vraag is echter of
eigendom van de machine wel van belang is? 
Kijk naar kopieerapparaten, koffi  emachines op 
kantoor of leaseauto’s. Bij dergelijke objecten
betaal je een ‘all-in’ prijs en gaat het niet om 
 eigendom. Ook in de havensector ziet SGEF 
meer verschuiving naar huur in plaats van 
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‘Gezond om meerdere
fi nanciers te hebben’

eigendom. Niet binnen elke onderneming in 
de metaal bewerkingssector zal een dergelijk 
fi nancieringsmodel passen. Mogelijk wel bij 
ondernemingen waarbij een zeer up-to-date 
machinepark cruciaal is en blijft, of in geval van 
het op een bepaald moment periodiek inzetten 
van een specifi eke machine. Ook bij dergelijke 
constructies werken wij nauw samen met de 
machinefabrikanten en -leveranciers die wij als 
partner hebben,” aldus Van Wieringen.

Coert Noordkamp (links) en Niek van Wieringen (SGEF Benelux): Jarenlange markt- en machinekennis 
(foto: SGEF).

‘Snelle kredietbeslissing,
100 procent fi nanciering 

mogelijk’
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