
Leaseoplossingen voor balenpersen 

Case study

Uitdaging

Het financieren van de vervanging van balenpers en transportband bij Papierhandel 
Jansen Recycling om zo hun bedrijfscontinuïteit te waarborgen, ook op de lange termijn.

Oplossing

Mitsubishi HC Capital Europe bood een voordelige financiële leasetermijn van zeven jaar 
aan. Papierhandel Jansen Recycling krijgt de volledige eigendom van de balenpers en 
transportband zodra de overeenkomst is afgerond.

Resultaat

Papierhandel Jansen Recycling kan de komende 25 jaar weer vooruit met een nieuwe 
balenpers en transportband die zorgenvrij gefinancierd is.
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ACHTERGROND

Papierhandel Jansen Recycling is een puur familiebedrijf dat al sinds 1941 aan de 
weg timmert. Al in die tijd wilde de oprichter, meneer Jansen, iets goed doen 
voor het milieu. Hij begon daarom met het inzamelen van oud papier en karton. 
En dat doet Papierhandel Jansen Recycling nog steeds: Elke week haalt het 
bedrijf oud papier en karton op bij bedrijven en instellingen in Noordoost 
Nederland en in Duitsland. Het bedrijf is in de loop der jaren doorgegroeid en telt 
momenteel 21 medewerkers die hun basis hebben op twee locaties in het 
Drentse Coevorden. Met 20 vrachtwagens die bijna dagelijks op de weg zijn, zijn 
ze een grote naam in de regio. Jansen wordt gewaardeerd vanwege de 
flexibiliteit en de korte lijntjes. Het is een nuchter bedrijf met beide voeten op de 
(Drentse) grond.

UITDAGING

De oude balenpers stond al ongeveer 25 jaar in de loods aan de Looweg in 
Coevorden. De machine deed het nog aardig, maar was nodig aan vervanging 
toe. Te meer omdat het dermate langzaam werkte, dat het feitelijk de hele dag 
aan stond. Vanwege sterk oplopende energieprijzen werd de noodzaak nog 
groter om uit te kijken naar een nieuwe balenpers, zo vertellen Hepke van 
Huizen (Financieel Manager) en Henk Jansen (Directeur) van Papierhandel 
Jansen Recycling. Bij elkaar verwerkt het bedrijf ongeveer 50.000 ton papier en 
karton per jaar. In de afvalstroom komt de laatste tijd een relatief groter 
aandeel karton voor, wat lichter is en daardoor zijn meer transporten nodig om 
de afvalstroom te vervoeren. Oplopende kosten dus. Dit droeg ook eraan bij om 
naar een nieuwe balenpers te kijken die bijdraagt aan een goed 
bedrijfsresultaat.
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Haiko de Jong, Sales Manager bij 
Bollegraaf, reed wel eens langs de 
vestiging van Papierhandel Jansen 
Recycling en hem vielen de balen op 
het terrein op. Hij besloot eens langs 
te gaan bij de heren Jansen en Van 
Huizen. Uiteraard om te praten over 
balenpersen. Het moment van 
contact kwam het bedrijf erg goed uit. 
Na een inventarisatie van de 
behoeftes van Jansen kwam Bollegraaf 
met hen overeen dat de beste keuze 
voor het vernieuwen van de 
machinerie een volledig gerenoveerde 
HBC110 balenpers, inclusief een 
nieuwe transportband, zou zijn. De 
uitdaging zat hem vooral in hoe de 
aankoop gefinancierd zou moeten 
worden, want de keuze tussen 
financieren en direct betalen was snel 
gemaakt. Er is bij financiering een 
beperkte impact op de cashflow. Door 
te financieren kon Jansen beschikken 
over een nieuwe balenpers, maar ook 
verder investeren. Uiteindelijk 
koppelde Bollegraaf Jansen aan 
Mitsubishi HC Capital Europe.

OPLOSSING

Het feit dat Bollegraaf Jansen de 
optie gaf bij Mitsubishi HC Capital 
Europe te financieren werd positief 
ervaren, omdat Jansen dan geen 
aanspraak hoefde te maken op de 
kredietlijn bij hun huisbankier. Voor 
Mitsubishi HC Capital Europe was het 
de eerste keer dat het bedrijf het 
gesprek aanging met een 
representant van de recyclingsector. 
Dus er ging wat tijd overheen, 
voordat zij de juiste financiële 
oplossing aan Jansen konden 
aanbieden. Het hele traject was 
derhalve ook een mooi leermoment 
voor hen, waar in de toekomst andere 
bedrijven met balenpersen van 
kunnen profiteren. Mitsubishi HC 
Capital Europe kwam al snel met een 
passende leaseconstructie: een 
looptijd van zeven jaar tegen een laag 
tarief. Wanneer deze termijn is 
verstreken, verwerft Jansen de 
volledige eigendom van de balenpers 
en transportband.
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RESULTAAT

Inmiddels staan de HBC110 balenpers 
en de transportband er al een jaar 
prachtig bij op het terrein in 
Coevorden. De heren van Jansen zijn 
tevreden over de keuze die ze 
hebben gemaakt. De nieuwe 
balenpers is in staat om in veel 
kortere tijd veel meer en  efficiënter 
de stromen oud papier en karton te 
verwerken. Hierdoor zijn de 
energiekosten spectaculair gedaald.

“De financiële vrijheid en het gemak van de leaseconstructie 
heeft ons ervan overtuigd om deze stap te maken”

Daarnaast heeft Jansen een 
preventief onderhoudscontract 
afgesloten, wat ervoor zorgt dat de 
balenpers altijd loopt wanneer nodig. 
Hepke van Huizen laat weten dat de 
ietwat lange aanloop naar de 
leaseovereenkomst de moeite meer 
dan waard is geweest. Vooral de 
financiële vrijheid en het gemak van 
de constructie heeft hen ervan 
overtuigd om de leaseconstructie 
aan te gaan.

Dankzij de aanwezigheid van een 
kasstroom hoefde er slechts over een 
korte periode een financiering te 
worden geregeld. Daardoor is Jansen 
al over ongeveer 7 jaar uit de kosten. 
Wanneer in ogenschouw genomen 
wordt dat een Bollegraaf balenpers 
zeker 25 jaar meegaat, kan men zich 
voorstellen dat ze bij Jansen met 
tevredenheid terugkijken op de 
keuze die ze destijds gemaakt 
hebben.

Het bedrijf gaat dan ook met 
vertrouwen de toekomst 
tegemoet. Van Huizen vond het 
prettig dat de gesprekken altijd 
plaatsvonden met zowel de 
leverancier als financierder. 
Daarnaast waardeert hij het dat 
Mitsubishi HC Capital Europe altijd 
een positieve kijk had. Dit overtuigde 
hem dat de investering de juiste 
stap was voor het bedrijf om 
voorbereid te zijn op de toekomst. Ze 
hebben Jansen op een prettige 
manier financieel ontzorgd.

SCAN MIJ VOOR MEER INFORMATIE 
OVER HET LEASEN VAN BALENPERSEN

Financiering is altijd onder voorbehoud van kredietacceptatie. Mitsubishi HC Capital Europe, een 
handelsnaam van Mitsubishi HC Capital Europe B.V. Maatschappelijke zetel: WTC Amsterdam, H Toren 
4de verdieping, Zuidplein 36, 1077 XV Amsterdam, Nederland. Geregistreerd in de Kamer van 
Koophandel onder nummer 73824917. Mitsubishi HC Capital Europe B.V. is een dochteronderneming van 
Mitsubishi HC Capital UK PLC.


