LEASE EN HUUR
De financiën van je praktijk, kliniek of zorginstelling
moeten gezond zijn. Is je financiële speelruimte
beperkt door verlies van financiële reserves of sta je
onder druk om kosten verantwoord te werken ?
Overweeg dan om te leasen of te huren.

Belangrijkst e voordelen
Mediate Medical heeft de juiste flexibele oplossing
om u voor dit diagnostisch instrument te ontzorgen.

-

Flexibel investeren buiten de budgetcyclus
Geen directe grote investering, uw
werkkapitaal blijft onaangetast
Geen risico van waardevermindering van dit
diagnostische instrument
Voorspelbare cashflow
Overzichtelijke & betaalbare kosten per
maand
Up-to-date apparatuur met garantie
Sneller moderniseren door relatief korte
looptijd

Waarom de BVS Pro W
-

Draadloos, oplaadbaar, easy-to-go en
lichtgewicht design
Next generation & betaalbaar
Eenvoudig de blaas identificeren met
scherpe & heldere beelden
Bladder Wall AutoSelect Technology
Bluetooth
Uploaden naar EPD

Heeft u vragen of hulp nodig?
Geen direct e grot e invest ering
Als je de cashflow gezond wilt houden zijn grote
investeringen niet altijd mogelijk. Zorgverleners
hebben apparatuur nodig maar hoeven deze niet
altijd te bezitten. Leasen of huren kan dan een
uitkomst bieden. Je betaalt een vast bedrag per
maand in een vooraf afgesproken aantal termijnen.

+31 113 870 061
Twentepoort West 10-5

YOU SCAN, W E CARE!

7609 RD ALMELO

info@mediate-medical.com
www.mediat e-medical.com
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? 138, 95* per maand

? 229,95* per maand

Standaard voorzien van:

Standaard voorzien van:

Unit BVS Pro W bladderscanner
Draadloze oplader
Transport koffer
Software licentie

Geen direct e invest ering

-

Unit BVS Pro W bladderscanner
Draadloze oplader
Transport koffer
Software licentie

2

Cashflow gezond houden zonder grote
investeringen is niet altijd mogelijk.
Lease of huur kan dan uitkomst bieden.
Je betaalt een vast bedrag per maand in
afgesproken termijnen.
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Garant ie
Garanties op apparatuur zijn bij lease en
koop gelijk. Wij geven 4 jaar garantie .

Voorspelbare cashflow

Flexibel zijn, daar gaat het u om. U bepaalt zelf
de duur van de lease- of huurperiode.
* Vraagt u naar de voorwaarden. Onze klantenservice adviseert u graag.

3

Met lease of huur zijn uw kosten
voorspelbaar en gelijkmatig. Het geeft
rust en flexibiliteit welke kosten je
maandelijks hebt.

5

Ext ra voordeel & dienst en
Extra voordelen & diensten kunnen
meegeleverd worden zoals een
training van onze experts, een
jaarlijkse nauwkeurige controle of
scan garantieverzekering.

Laat st e t echnologie
Eén van de belangrijkste redenen
waarom zorginstellingen leasen is het
kunnen werken met de laatste
technologie zonder extra hoge
investeringen.
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Waarom M ediat e M edical
-

Innovatief & flexibel
Service op loctie
Eigen reparatiedienst

