
Verhuur tilhulpmiddelen
Flexibel en efficiënt naar optimale zorg

“Hoeveel mensen zullen we binnen drie, vijf, tien jaar moeten verzorgen? Welke financiering zal er dan voorhanden 
zijn? En welke hulpmiddelen koppelen we aan wisselende behoeften?” 

Het zijn vragen die u ongetwijfeld herkent. Helaas kunt u niet in de toekomst kijken. Wat wel zeker is: de 
zorgsector evolueert in een snel tempo. En voor u als zorgverlener wint ‘flexibel schakelen’ elke dag aan belang. 
Flexibiliteit om snel in te kunnen spelen op een veranderende bewonerspopulatie en zorgbehoefte zonder 
financiële risico’s of grote investeringen.

Maak uw zorg future proof 

Tilliften en toilet- en douchestoelen vergroten het comfort van uw bewoners en van uw personeel. Maar het budget 
voor deze hulpmiddelen is misschien niet altijd voorhanden.

Dankzij de verhuuroplossingen van ArjoHuntleigh koppelt u logistieke flexibiliteit aan financiële efficiëntie en optimale 
zorg voor uw zorgvragers.

…with people in mind



Budgetvriendelijke 
tilhulpmiddelen

• U besteedt uw budget alleen aan de 
hulpmiddelen die u daadwerkelijk nodig hebt.

• U reserveert uw investeringskapitaal voor 
andere projecten.

• U bent zeker van een all-inhuurprijs en 
volledige transparantie.

• De huurtarieven blijven twaalf maanden lang 
gegarandeerd. 

• U krijgt de kans om gehuurde hulpmiddelen 
over te kopen1.

1 De garantieperiode die u krijgt bij uw aankoop wordt 
bepaald op basis van het aantal maanden dat u het 
hulpmiddel al huurde.

Getinge Group is een toonaangevende, wereldwijd opererende leverancier 
van innovatieve systemen voor operatiekamers, afdelingen intensive care, 
ziekenhuisafdelingen, sterilisatieafdelingen, ouderenzorg en voor bedrijven en 
organisaties binnen de biowetenschappen. Met echte passie voor het leven 
integreren we kwaliteit en veiligheid in elk systeem. Ons unieke waardevoorstel 
weerspiegelt het continuüm van de zorg en verbetert de efficiëntie binnen het 
volledige klinische traject. Dankzij onze praktijkervaring en sterke partnerschappen 
zijn we in staat om de verwachtingen van de klant te overtreffen – en het dagelijkse 
leven van mensen te verbeteren, nu en in de toekomst.

Gemoedsrust en gunstige voorwaarden
De verhuuroplossingen van ArjoHuntleigh bieden u alle controle:

• U kiest de huurperiode van de hulpmiddelen.

• U bepaalt zelf of u het materiaal in een later stadium aankoopt.

• U huurt alleen volgens uw huidige behoeften.

Gegarandeerd de meest geschikte 
hulpmiddelen
Met de juiste tilhulpmiddelen biedt u uw bewoners zorg in de allerbeste 
omstandigheden, en bespaart u op meerdere vlakken. Uw personeel 
wordt bijvoorbeeld minder geconfronteerd met fysieke belasting en werkt 
efficiënter.

De experts van ArjoHuntleigh begeleiden u graag bij uw keuze van 
hulpmiddelen. Ze voeren dan een gespecialiseerde inventarisatiescan 
uit. Die schetst een nauwkeurig beeld van de zorgbehoeften van uw 
zorgvragers en koppelt daaraan de gepaste middelen.

Biezenwei 21, 4004 MB Tiel
  +31 344 64 08 00
	 +31 344 64 08 85
	info.NL@arjohuntleigh.com
www.arjohuntleigh.nl

B
ro

c-
LT

V
 h

ul
pm

-2
01

61
2-

A
H

G
-v

2

Evenbroekveld 16, 9420 Erpe-Mere
  +32 53 60 73 80
	 +32 53 60 73 81
	info.belgium@arjohuntleigh.com
www.arjohuntleigh.be

Verhuur van tilhulpmiddelen
Flexibel en efficiënt naar optimale zorg

Wilt u uw zorg samen met ArjoHuntleigh 
optimaliseren en kosten besparen om 
andere investeringen mogelijk te maken? 
Neem dan contact op met uw Account 
Manager. Hij toont u de nieuwste 
tilhulpmiddelen, biedt u deskundig advies 
en een gepersonaliseerd voorstel.


