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EasyCapital

EasyCapital zorgt ervoor dat je als ondernemer op een verantwoorde en makkelijke manier 

zakelijk geld kan lenen. Met zo’n zakelijke lening kun je bijvoorbeeld eindelijk investeren in 

dat broodnodige kassasysteem, je personeel ontlasten met een EasyTap of gewoon een 

betaalterminal aanschaff en. Het is echter niet zomaar een zakelijke lening. Je lost de 

fi nanciering namelijk geheel én automatisch via jouw gekozen toestel af. Je hebt dus geen 

omkijken naar de afl ossing van je zakelijke lening, zodat jij je bezig kunt houden met datgene 

waar je het beste in bent: ondernemen. Dat klinkt niet slecht, toch? 

€
Intake op locatie

We komen altijd graag bij je 

langs voor een kopje koffi  e, 

om vervolgens samen te 

kijken wat de beste oploss-

ing voor je is. Daardoor sluit 

je altijd de juiste zakelijke 

lening af voor je bedrijf.

Betrouwbaar

EasyCapital heeft al vele 

zaakvoerders geholpen 

met een passende fi nan-

ciering. Kijk via jouw portaal 

welk bedrag jij kan lenen, 

met een indicatie van de 

terugbetaalsnelheid.

Automatisch afl ossen

Dagelijks los je geheel 

automatisch een vast 

percentage van je zakelijke 

lening via jouw betaal-

terminal/kassasysteem/... 

af. Daardoor betaal je nooit 

meer terug dan je kunt 

missen.

Wij helpen
 je met een 
passende 
fi nanciering



Welke producten kan ik kiezen?

Eigenlijk is iéder product mogelijk binnen het Easy Payments aanbod. De voorfi nanciering hoeft 

daarom niet via het product zelf te verlopen. Je kan er daarnaast ook voor kiezen om deze te 

laten lopen op een ander product dan het nieuwe. Denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van: 
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Kassasysteem
Altijd al de stap willen zetten naar een gebruiks- 

vriendelijk kassasysteem? Weg met al de zorgen 

omtrent voorraad, omzet, derving, ... Maar steeds 

getwijfeld vanwege de kost? Twijfel niet langer, 

dankzij EasyCapital kan je eindelijk digitaal aan de 

slag gaan! 

Betaalterminalkassa
Je hebt een kassasysteem maar jouw obers noteren nog 

op papier én hebben daarnaast nog eens een betaal- 

terminal op zak om cashless af te rekenen? Omslachtig 

en bovenal onnodig! De betaalterminalkassa combineert 

het beste van twee werelden, een kassasysteem en 

betaalterminal in één!

EasyTap
Je kent het wel, alles is rustig, maar dan net op het 

drukste moment kom je handen te kort? Denk maar aan 

de pauze in een voetbalwedstrijd, iedereen wil op het-

zelfde moment dat verfrissend gerstennat. Zorgen om 

personeelkost? De EasyTap verlicht jouw zorgen! 



0032 (0) 9 394 1 394

capital@easypayments.be

www.easypayments.be

Vlamstraat 7 | 9450 Denderhoutem




