AQUA TURBO
S
YS T E M S
Waste Water Treatment Equipment

TM

Verhuur
op korte of
lange termijn
Steeds een gepaste formule …
Een oplossing in geval van urgentie
of panne van een bestaand toestel.
Deze financieringswijze kan eveneens
helpen bij het optimaliseren van uw thesaurie.

Oplossingen op maat

Huur op korte of lange termijn

Een huurformule op korte termijn helpt je
uit de nood in geval van urgentie.

Deze kan

betrekking hebben op een bestaand defect toestel

Huren op korte termijn
Per maand
voor periodes minder dan 12 maanden

of bv. atmosferische omstandigheden die om extra
capaciteit vragen.
De lange termijn verhuur is eerder een oplossing
waarbij de financiële last van de aanschaf van een
toestel beter wordt afgestemd op de operationele

Huren op lange termijn
Per maand
voor periodes van 24-72 maanden

inzetbaarheid van investeringsgoederen.
Lange termijn engagementen kunnen in de loop
van de contractuele duur steeds aangepast worden.
Aangezien onze goederen een lange levensduur

✔ Snelle oplossing

kennen en bijgevolg een hoge tijdelijke residuele

✔ Met garantie

waarde, financiert u een gering waardeverval van

✔ Fiscaal aftrekbaar

uw aanschaf in geval van een huur op lange termijn.
U behoudt als huurder dezelfde rechten alsof u
voor een aankoop zou gekozen hebben.

✔ Koopoptie bespreekbaar

Voorbeeld huurprijs
Verkoopprijs 10.000 €
Verhuur korte termijn
• 1.000 €/m (m 1-6)
• 55% recuperatie op betaalde huren
van eerste 2 maanden indien koop < 3m
• 35% recuperatie op betaalde huren
van eerste 6 maanden indien koop < 7m
Verhuur lange termijn
• 60 maanden; Frankrijk
• 215,7 €/m

Financiële Voorwaarden

FOR
RENT

1. Aanvaarding dossier onderworpen aan fiattering
door onze financiële partner
2. Verhuur LT anticipatief betaalbaar;
verhuur KT volgt de normale betaalvoorwaarden
van de klant
3. Aankoop toestel mogelijk bij einde contract
4. Huurbedrag LT varieert naargelang het land waar
de transactie doorgaat.

Kenmerken

Verhuur korte termijn

Verhuur lange termijn

Staat van de goederen

Gebruikt

Nieuw

Beschikbaarheid

Naargelang voorraad

Nieuwe productie ± 8 weken

Borgsom

Geen

Geen

Verhuur door ….

Aquasystems

GRENKE

Looptijd

1-12 maanden

24-72 maanden

Eigenaar bij einde contract

Aquasystems

Koopoptie af te spreken

Verzekering ten laste van …

Aquasystems

Huurder

Onderhoud ten laste van …

Aquasystems

Huurder

Garantie toepasbaar

Ja

Max. 5 jaar op de Inox onderdelen.
Overige onderdelen standaard garantie

Huurtermijnen betaalbaar per …

Maand

Trimester

Financiële kost

Niet toepasbaar

Landen specifiek

Geografisch

Europa

31 landen waar GRENKE operationeel is

Transport ten laste van …

Huurder

Huurder

Fiscaal

Aanvaard

Aanvaard

Productgamma

AER-AS, AER-SB, AER-SL vlottend,
MIX-SL vlottend

Heel het productgamma

in samenwerking met Grenke

AQUASYSTEMS INTERNATIONAL NV

Actief in 31 landen
www.grenke.be

Brusselsesteenweg 508
B-1500 Halle - Belgium
Tel. 32 (0)2 362 02 62
asi@aquaturbo.com
www.aquaturbo.com

