BASIC
Basic 130

Basic 110
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Basic 100
120x80 cm

Basic 171

Basic 150

Basic 160

Basic 140

Basic 172

ECONOMY
Economy 210

Economy 250

Economy 230

Economy 271

160x80 cm

120x80 cm

Economy 200
160x80 cm

Economy 270

Economy 240

Economy 290

195x92 cm

PROJECT
Project 340

Project 370
Project 372

Project 300
120x80 cm

Project 310
160x80 cm

Project 330

Project 371

Project 350

100x170x43 cm

GISPEN CLASSICS / GISPEN TODAY
Gispen 515

Gispen 352

220x100 cm

Gispen 1016

Gispen 425

Gispen 101

Gispen 7207

Gispen 412

200x100 cm

Gispen 441

Verhuurt

Verhuurt

Elk merk, elk model

Voordelen van huren

Extra medewerkers huisvesten voor een project? Representatieve
inrichting voor een startende ondernemer? Uitbreiding van een snel
groeiend bedrijf? In veel situaties is meubilair huren de meest praktische
oplossing. En als u bij LKV huurt, is het ook de meest flexibele oplossing. Om te beginnen kunt u kiezen uit ons brede standaardprogramma,
dat u in deze folder vindt. Gaat uw voorkeur uit naar een ander merk of
model? Met een voorstel op maat voldoen wij aan uw wensen!

•		 Contract op maat
		 Tussentijds opzeggen mogelijk tegen betaling.
• Veiligheid gewaarborgd
		 Het huurmeubilair is verzekerd tegen brand- en waterschade.
Schade door oneigenlijk gebruik en verlies/diefstal zijn voor
rekening van de huurder.
•		 Efficiënt
		 Onze ervaren medewerkers verzorgen het onderhoud, waardoor
de kwaliteit en de optimale werking van het meubilair gewaarborgd
zijn. Indien nodig wordt het meubilair direct vervangen.
•		 Huurmeubilair overnemen is mogelijk
		 Dit wordt op de koopsom verrekend.

Daarom huren!
Het gekozen meubilair hebt u zó in huis. LKV kent geen lange levertijden, maar levert direct. Een ander voordeel is het huurcontract op
maat. U profiteert van variabele huurperioden met scherpe tarieven.
De opzegtermijn is één dag, zodat u precies huurt zolang als u wilt.

Zo werkt het

Variabele huurperioden
met scherpe tarieven

Meubilair huren bij LKV werkt snel en eenvoudig.
1)		 Wilt u meer informatie of advies? Stuur een mail naar info@lkv.nl of
bel 0345 518356.
2		 Wilt u snel een offerte ontvangen? Vul dan op www.lkv.nl het aanvraagformulier in.

Bij een huurperiode van 1 jaar of meer huurt u voor een vast laag
tarief. Minder dan 1 jaar huren werkt als volgt:
•		 bij een huurperiode van maximaal 1 week geldt een opslag van
200% gerelateerd aan de huurpenningen (dagprijzen variëren).
•		 bij een huurperiode van ≤ 12 maanden geldt een toeslag van 15%;
•		 bij een huurperiode van ≤ 6 maanden geldt een toeslag van 50%;
•		 bij ≤ 3 maanden geldt een toeslag van 100%;

Kan ik later alsnog kopen?

Eenmalige kosten

Zowel tussentijds als na afloop van het huurcontract is het mogelijk
om het gehuurde meubilair te kopen. Wij doen u een voorstel op maat,
waarbij een deel van de huurpenningen in mindering wordt gebracht
op de koopsom.

•		 Transportkosten: in overleg, vanaf € 12,50 levering op begane
grond achter de 1e deur,
•		 In- en uithuiskosten, eventueel lift: in overleg
•		 Afkoop schade: 5% van de nieuwwaarde
•		 Verzekering schade: 3%, met een eigen risico van 10% van de
dagwaarde
•		 Contractvergoeding/administratiekosten

Altijd een passende oplossing
Voor een stijlvolle inrichting biedt LKV u alle opties. Zo kunt u bij
LKV ook nieuw en gebruikt meubilair (o.a. Gispen) bestellen. Op
www.lkv.nl vindt u een overzicht van het meubilair en de accessoires
die wij uit voorraad leveren. Hebt u wensen buiten het vaste assortiment? Laat het ons weten, ook maatwerk.

Meer weten? Kijk op LKV.nl

* Bij een periode van
minimaal 12 maanden

Huren?
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Ja, waarom
eigenlijk niet
De voordelen van huren

✔ Direct leverbaar, geen levertijden
✔ Scherpe tarieven
✔ Flexibele huurperiode
✔ Kopen is alsnog/ook mogelijk
✔ Biedt zekerheid
✔ Kosten zijn te overzien/creëert liquiditeit

Ook particulieren zijn welkom bij LKV!
LKV Kantoorinrichting B.V.
Veerweg 84
4101 AL Culemborg
T: 0345-518356
F: 0345-514371
E: info@LKV.nl
W: www.LKV.nl

Meer weten? Kijk op LKV.nl

Meer weten? Kijk op LKV.nl

