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OMPRESSOR

ERVICE

ECHNIEK BV

Huurconcept voor compressorinstallaties

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 persluch-
tinstallatie nodig hebt? Dan helpen wij u graag met ons huurconcept Easy Care. Naar uw eigen wens kunt u alles wat u nodig hebt bij ons huren. Denk bij ons 
aanbod aan compressoren, leidingsystemen, koeldrogers, persluchtketels, buffercilinders etc. Hierin ontzorgen wij u volledig. De inspectie en het onderhoud 
van de gehuurde apparatuur verzorgen wij voor u. Inspectie en onderhoud omvat niet alleen de apparatuur maar ook wordt het leidingsysteem gecontroleerd 
op lekkages en/of beschadigingen. Het onderhoud wordt conform fabrieksspecificaties uitgevoerd en aangepast aan de omgeving en/of gebruikersomstan-
digheden.

Geen grootschalige investeringen in uw machinepark

Huren tegen een vast bedrag per maand voor de gehele huurperiode waarbij er geen 
indexering plaatsvindt

Geen zorgen over onderhoud, keuringen en eventuele reparaties van uw gehuurde 
product 

Na het telefonisch doorgeven van een storing of mankement wordt de oplossing hiervan 
geheel door CST verzorgd

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

Naast een gemonteerde installatie hebben wij ook een aanhanger beschikbaar voor de verhuur. 
Deze kunnen wij geheel inrichten met de door u gewenste installatie. Onze monteurs richten de 
aanhanger naar uw wens in zodat hij op iedere gewenste locatie te gebruiken is. Ideaal voor
projecten die van tijdelijke aard zijn en waarvoor toch een goede installatie benodigd is. 
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A. Basic

✓ Geschikt voor zowel hoge als lage druk

✓ Uitvoer van werkzaamheden door professionele en 
geautoriseerde monteurs

✓ 24 uurs service met korte responstijden, de uitval-
tijd wordt zo kort mogelijk gehouden

✓ Geen keuringskosten

✓ Milieusparende afvoer van restmateriaal zonder 
extra kosten

✓ Kosteloos ter beschikking stellen van een bruikleen-
compressor in het geval dat herstel niet ter plaatse 
uitgevoerd kan worden

! Onderhoud wordt door CST uitgevoerd op basis van 
nacalculatie, en wordt minimaal eens per jaar uitge-
voerd of vaker, indien de draaiuren hier aanleiding 
toe geven

! Kosten voor storing en reparatie zijn altijd voor 
onze rekening tenzij de oorzaak voor de storing of 
reparatie door derden veroorzaakt is

! Aanschaf van filterpatronen zijn voor de kosten van 
de huurder

B. Total Care I

✓ Geschikt voor zowel hoge als lage druk

✓ Uitvoer van werkzaamheden door professionele en 
geautoriseerde monteurs

✓ 24 uurs service met korte responstijden, de uitval-
tijd wordt zo kort mogelijk gehouden

✓ Geen keuringskosten

✓ Geen voorrijkosten binnen Nederland
(m.u.v. van de Waddeneilanden)

✓ Milieusparende afvoer van restmateriaal zonder 
extra kosten

✓ Kosteloos ter beschikking stellen van een bruik-
leencompressor in het geval dat herstel niet ter 
plaatse uitgevoerd kan worden

✓ Geen kosten voor montage van de installatie

✓ Eens per jaar komt er kosteloos een servicemonteur 
langs voor inspectie en onderhoud

! Kosten voor storing en reparatie zijn altijd voor 
onze rekening tenzij de oorzaak voor de storing of 
reparatie door derden veroorzaakt is.

! Aanschaf van filterpatronen zijn voor de kosten van 
de huurder

C. Total Care II

✓ Geschikt voor hoge druk

✓ Uitvoer van werkzaamheden door professionele en 
geautoriseerde monteurs

✓ 24 uurs service met korte responstijden, de uitval-
tijd wordt zo kort mogelijk gehouden

✓ Geen keuringskosten

✓ Geen voorrijkosten binnen Nederland
(m.u.v. van de Waddeneilanden)

✓ Milieusparende afvoer van restmateriaal zonder 
extra kosten

✓ Kosteloos ter beschikking stellen van een bruik-
leencompressor in het geval dat herstel niet ter 
plaatse uitgevoerd kan worden

✓ Geen kosten voor montage van de installatie

✓ Eens per jaar komt er kosteloos een servicemonteur 
langs voor inspectie en onderhoud

✓ Geen kosten voor verbruiksmaterialen. Denk hierbij 
aan de vervanging van filters en olie

! Kosten voor storing en reparatie zijn altijd voor 
onze rekening tenzij de oorzaak voor de storing of 
reparatie door derden veroorzaakt is

1. Kies het huurconcept dat bij uw bedrijf 
past (A, B of C)

2. Tijdens de overeenkomstperiode bent u 
verzekerd van onze service bij storingen

3. Verzekerd zijn van een up-to-date 
installatie

In alle gevallen least u de hardware zoals opgenomen in de huurovereenkomst. Betaling van de gehuurde apparatuur dient in alle gevallen maandelijks plaats te vinden. U bent daarbij zelf 
verantwoordelijk voor de plaatsingsruimte, verzekering, stroomvoorziening, aansluiting en ventilatie van de installaties.


