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Huurconcept Easy Care
Bent u op zoek naar een aanvulling op uw huidige apparatuur, een tijdelijke vervanging of start u een project 
waarbij u een specifieke compressor of persluchtinstallatie nodig hebt? Dan helpen wij u graag met ons 
huurconcept Easy Care. Naar gelang uw eigen wens kunt u alles wat u nodig hebt bij ons huren. Denk hierbij aan 
compressoren, persluchtketels, koeldrogers, buffercilinders etc. 
Ook de inspectie en het onderhoud van de gehuurde apparatuur verzorgen wij voor u. Inspectie en onderhoud 
omvat niet alleen de apparatuur zelf maar ook wordt het leidingsysteem gecontroleerd op lekkages en/of  
beschadigingen. Het onderhoud wordt conform fabrieksspecificaties uitgevoerd en aangepast aan de omgeving 
en/of gebruikersomstandigheden.

Onderstaand hebben wij de 7 voordelen van dit unieke huurconcept op een rijtje gezet: 

1. Geen grootschalige investeringen in uw machinepark waardoor er meer investeringsruimte mogelijk is  
 voor uw corebusiness;

2. Huren met een vast bedrag per maand is geen aantasting op de cashflow en geeft bestendigheid in de  
 kostencalculaties;

3. Geen zorgen over het onderhoud en keuringen;

4. Storingen en reparaties dienen enkel telefonisch doorgegeven te worden, de uitvoering en oplossing  
 wordt geheel verzorgd;

5. Vervanging van onderdelen en/of componenten is inbegrepen (afhankelijk van uw conceptkeuze);

6. Vervanging van de compressor, koeldroger, filterinstallatie,  of andere componenten bij calamiteiten is  
 inbegrepen;

7. Na verloop van een bepaalde leeftijd of draaiuren wordt de installatie door ons vervangen en beschikt u  
 altijd over een up-to-date installatie. 



        

The Best Solution for Life, Safety and Quality

OMPRESSOR

ERVICE

ECHNIEK BV

 
 

Specificatietabel huurconcept 
Easy Care
Het Easy Care huurconcept van Compressor Service Techniek bieden wij aan op 3 verschillende niveaus:
•	 Huurconcept Basic I 
•	 Huurconcept Total Care II
•	 Huurconcept Total Care III

Aan de hand van de tabel kunt u kiezen om zelf de aanvullende kosten voor montage en onderhoud te betalen, 
maar u kunt ook de volledige zorg voor uw gehuurde apparatuur bij ons neerleggen. U betaalt dan een vast 
bedrag per maand en voorkomt extra kosten.

In bijgevoegd schema vindt u duidelijk en overzichtelijk alle specificaties weergegeven van de verschillende 
huurconcepten die wij aanbieden.

 Basic I  Total Care II Total Care III

Geschikt voor: Hoge druk en lage druk Hoge druk en lage druk Hoge druk

Keuringskosten Inclusief Inclusief Inclusief

Storing - reparatie Inclusief* Inclusief* Inclusief*

Montage - reiskosten Exclusief Inclusief Inclusief 

Onderhoud - inspectie Exclusief** Inclusief Inclusief

Bezoek monteur voor onderhoud - controle Exclusief Inclusief Inclusief

Verbruiksmateriaal Exclusief Exclusief Inclusief

Plaatsingsruimte Exclusief Exclusief Exclusief

Stroomvoorziening/aansluiting Exclusief Exclusief Exclusief

Ventilatie Exclusief Exclusief Exclusief

* Kosten voor storing en reparatie zijn altijd voor onze rekening tenzij de oorzaak voor de storing of reparatie door derden veroorzaakt is.
** Onderhoud wordt door CST uitgevoerd op basis van nacalculatie, en wordt minimaal eens per jaar uitgevoerd of vaker, indien de draaiuren  
 hier aanleiding toe geven.

In alle gevallen least u de hardware zoals opgenomen in de huurovereenkomst. Betaling van de gehuurde appa-
ratuur dient in alle gevallen maandelijks plaats te vinden. 

U bent daarbij zelf verantwoordelijk voor de plaatsingsruimte, verzekering, stroomvoorziening, aansluiting 
en ventilatie van de installaties. Bij huurconcepten Basic I en Total Care II dient u de aanschaf van de filterpatro-
nen te bekostigen.
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Verhuuraanhanger
Compressor Service Techniek heeft tevens een aanhanger beschikbaar voor de verhuur, deze 
kunnen wij geheel inrichten met de door u gewenste installatie. 

Na overleg richten onze monteurs deze aanhanger naar uw wens in en u kunt deze op de door 
u gewenste locatie gebruiken. Ideaal voor projecten die van tijdelijke aard zijn en waarvoor toch 
een goede installatie benodigd is.


