
Voorbeeld Security project

• CCVE platform met 16 camera’s*

• Volledig systeem €10,- per dag 

• Dagprijs €0,60 per camera

Deze voorbeelden zijn gebaseerd op een huurtermijn van 60 maanden en inclusief 

hardware, installatie en servicecontract.
De werkelijke bedragen zijn afhankelijk van de geldende actuele rentestanden.

Binnen de All-in Rental bent u zelf vrij om de 

huurtermijn te bepalen aangepast aan uw 

materiaalbehoefte en financiële mogelijkheden. 

Panasonic WV-SW316

Panasonic TX-P65VT50

Panasonic WJ-NV200

Kies voor continuïteit, 

zekerheid en kwaliteit!

HTC International B.V.

Vinkenveld 2

5249 JP Rosmalen

Tel  +31 (0)73 5232222

Fax +31 (0)73 5216593

info@htcinternational.nl

www.htcinternational.nl



All-in Rental, totaalvoorziening voor 

Communicatie & Security. 

Uw volledige installatie op het gebied van Communicatie 

& Security zonder investering. De All-in Rental stelt u in 

staat te werken met de nieuwste professionele producten 

op gebied van Communicatie & Security. Heeft u 

behoefte aan zekerheid middels het servicecontract? 

Met het servicecontract bent u altijd verzekerd van het 

100% functioneren. Dit maakt deze Rental overeenkomst 

de beste maatwerkoplossing voor uw communicatieve- 

en securitybehoeften. 

All-in          , inclusief

• Communicatie- en/of Securitysysteem

• Installatiemateriaal

• Arbeid en advisering 

• Servicecontract 

Waarom All-in          ?

• Geen investering nodig

• Geen afwaardering

• Geen beslag op liquiditeit

• Geen verouderingsrisico

Wat betekent All-in           voor u?

• Altijd het nieuwste en meeste geschikte systeem

            voor uw communicatieve- en securitybehoeften

• Altijd bereikbaar en beveiligd middels de 

           serviceovereenkomst

• Lage maandelijkse kosten per aansluiting

• Kostendeling per aansluiting, eenvoudig 

           en overzichtelijk en dus geen onvoorziene kosten

Voorbeeld Telecom project

• Telecom installatie met 20 toestellen*

• Volledig systeem €5,- per dag 

• Dagprijs €0,25 per toestel

Deze voorbeelden zijn gebaseerd op een huurtermijn van 60 maanden en inclusief 

hardware, installatie en servicecontract.
De werkelijke bedragen zijn afhankelijk van de geldende actuele rentestanden.

Binnen de All-in Rental bent u zelf vrij om de 

huurtermijn te bepalen aangepast aan uw 

materiaalbehoefte en financiële mogelijkheden. 

Panasonic KX-UT670

Panasonic KX-UT248

Panasonic KX-NS1000


