
Nilfisk Rental
Zorgeloze oplossingen zodat 
u zich kunt bezighouden met 
zaken die er écht toe doen



Meer reinigingscapaciteit met minder zorgen

Nilfisk Rental maakt het eenvoudig om uw reinigingscapaciteit te onderhouden of uit  
te breiden met nieuwe hoogwaardige apparatuur. Door uw Nilfisk-apparatuur te huren, 
maakt u cashflow in uw bedrijf vrij en neemt u risico’s en kosten weg die verband houden 
met eigendom.

Onze huuroplossing is gericht op gemak en transparantie, inclusief servicekosten. Wij 
zorgen ervoor dat u gedurende het hele proces wordt ondersteund, van de keuze van de 
machine tot aan het einde van de huurperiode.

Door uw Nilfisk machine of machinepark te huren, kiest u voor een totaaloplossing, inclusief 
onderhoud en service op locatie door onze getrainde en gecertificeerde servicemonteurs. 
Onze huuroplossing maakt het beheer van uw machinepark zorgeloos en het enige waar  
u zich op hoeft te concentreren is uw bedrijf, met maximale prestaties en uptime.



NILFISK RENTAL

Vereenvoudigen van 
succes van begin tot eind

Een Nilfisk verhuuroplossing 
is een kant-en-klare oplossing 
voor periodes van 2-5 jaar, 
inclusief de installatie van 
de machine, een full-service 
programma en ervaren hulp 
bij het identificeren van de 
reinigingsbehoeften binnen 
uw bedrijf.

om te investeren in uw core business

Neem de noodzaak van een initiële investering weg  
en bescherm de cashflow voor uw kernactiviteit.

RESERVEER GELD

met tarieven inclusief service

Zorg voor volledige transparantie van de kosten  
tijdens de looptijd van uw contract, zodat u optimaal 
kunt plannen.

EENVOUDIG BUDGETTEREN

totaaloplossing, vanaf de eerste dag

Gebruik de service van onze gecertificeerde service-
monteurs voor hoogwaardige reinigingstechnologie 
met consistente hoge prestaties.

JUISTE UITVOERING

die aansluiten bij uw behoeften

Kies de reinigingsmachine die het beste past bij uw 
budget en de behoeften met looptijden tussen de 
twee en vijf jaar.

FLEXIBELE MOGELIJKHEDEN

Laat Nilfisk de installatie, administratie en onderhoud 
van uw apparatuur verzorgen, zodat u zich kunt richten 
op uw bedrijf.

ZORGELOZE OPLOSSING
om tijd en focus vrij te maken



Een slimme optie, ondersteund door een betrouwbare partner

Nilfisk Rental streeft ernaar u de middelen te verschaffen om reinigingsuitdagingen 
van elke omvang op te lossen, op elk moment - ondersteund door betrouwbare 
service en dienstverlening op basis van 110 jaar ervaring in de schoonmaakbranche.
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Nilfisk Rental maakt deel uit van de portefeuille van Nilfisk Financial Solutions en toont onze toewijding om de beste opties en  
oplossingen te bieden om te voldoen aan uw specifieke reinigingsbehoeften. Financiering door BNP Paribas Leasing Solutions.

nilfisk.be/location

+32 (0) 2 467 60 50

service.be@nilfisk.com
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