
www.voscapelle.nl

Nieuw bij vos capelle
leasen van een compleet accupakket tuinmachines van husqvarna
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uniek concept: altijd de nieuwste
tuinmachines voor een vaste prijs 

Ja, dat lees je goed. Altijd de nieuwste tuin- 
machines voor een vaste prijs. Hoe dan?
Wij verhuren de nieuwste tuinmachines aan onze professionele 
klanten. Dit doen wij door middel van een bijzonder concept. Als 
klant lease je bij ons één of meerdere tuinmachines en betaal je 
hiervoor een vast bedrag per kwartaal. Wij rekenen geen extra 
kosten voor onderhoud dus je weet precies waar je aan toe bent. 

Is jouw tuinmachine aan onderhoud toe? Dan breng je ‘m bij ons 
langs of je laat ‘m ophalen tegen een vastgesteld tarief. Je hoeft 
niet te wachten, je krijgt meteen een vervangende machine van 
dezelfde kwaliteit zodat je door kunt gaan met je werk. 

Je kunt elk moment een abonnement afsluiten en je kunt je 
abonnement ook elk moment uitbreiden. Abonnementen  
worden afgenomen voor minimaal twee jaar. 

Als je het abonnement bij ons afsluit kun je ook jouw huidige 
tuinmachines bij ons inruilen, ongeacht van welk merk je  
machine is. Actie: bij afsluiting van een abonnement ontvang 
je een gratis opbergkoffer.

Is dit iets voor jouw bedrijf? Neem dan contact met ons op!

Wat kun je leasen?
Het complete pakket accumachines van 
Husqvarna, o.a.:
• Doorslijpers
• Heggenscharen
• Bosmaaiers
• Kettingzagen
• Bladblazers
• Accu’s en laders

Alle voordelen op een rijtje:
• Altijd het nieuwste model 
• Geen kosten voor onderhoud
• Geen wachttijd tijdens onderhoud of 

reparatie, je krijgt meteen een andere 
machine 

• Inruil van tuinmachine mogelijk
• Abonnement kan naar wens worden 

uitgebreid
• Geen benzinekosten meer 

Bij een heggenschaar op accu waar je 
vijf uur per week mee werkt bespaar je 
jaarlijks 400 euro aan brandstof

• Beter voor mens en milieu


