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Waarom overgaan tot de effectieve

aankoop van een reinigingsmachine wanneer daar een aantrekkelijk
alternatief voor is? Met Tailored Cleaning ontwikkelde Kärcher een
uitermate flexibele financieringsformule voor bedrijven die zorgeloos
schrob- en veegmachines willen inzetten.

Machines én financiering op maat
Kärcher biedt met deze unieke formule aan bedrijven de juiste Floor
Care machines voor elke toepassing, zonder dat ze zich zorgen hoeven
te maken over aankoop, huur of leasing volgens de traditionele
voorwaarden. Het resultaat is reinigen zonder kopzorgen; met Tailored
Cleaning zijn de machines zo flexibel gefinancierd dat deze alleen iets
kosten wanneer ze ook daadwerkelijk worden ingezet.

Concreet: een Kärcher Floor Care product wordt geleased voor één
jaar, met mogelijke uitbreiding naar drie jaar. Is dat laatste effectief het
geval? Dan gaat Kärcher aan het herberekenen. Het kortingstarief voor
een langdurige lease wordt dan immers van toepassing, inclusief met
terugwerkende kracht voor het voorbije eerste jaar. Als dat geen goed
nieuws is!
Of nog: het eerste jaar financiert een bedrijf zijn Kärcher Floor Care
machine bijvoorbeeld op basis van een bepaald aantal werkuren. De
evaluatie na dat jaar toont aan dat, om de klus te klaren, net iets meer
of … minder uren nodig zijn. In beide gevallen past Kärcher het Tailored
Cleaning contract retroactief aan. Het betekent dat ook voor het
voorbije jaar het leaseverschil wordt gecorrigeerd. Van flexibiliteit
gesproken!
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Het blijft echter niet bij een flexibele financiering voor leasecontracten
op langere termijn. Deze formule wordt even goed aangeboden voor
Floor Care machines in short lease. Dus ook wie een reinigingsmachine
van Kärcher huurt op korte termijn, geniet volop van de voordelen die
Tailored Cleaning oplevert.

Voor meer informatie, ga naar: www.kaercher.com/nl/tailoredcleaning

