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Soms komt het beter uit een HIFU toestel te huren, wij begrijpen dat. En
daarom hebben we hiervoor het "Betaal voor wat je verbruikt" concept
ontwikkeld. Voor een vast laag bedrag per maand heb je een nieuw
HIFU toestel tot je beschikking. Hierbij betaal je enkel de shots die je
verbruikt tijdens je behandelingen. Heb je een rustige HIFU
behandelperiode? Geen enkel probleem, je hebt geen toren hoge
maandlasten of net een grote investering gedaan.

Het huren van een HIFU toestel is voor minimaal 12 maanden, in deze 12
maanden kunt u niet uw huurcontract opzeggen. U betaalt 2 maanden
borg, cartridges en eventuele training en leveringskosten. Na de 12
maanden is het opzegtermijn 1 maand. Indien u uw toestel na de
huurperiode weer in goede staat inlevert, ontvangt u uw borg retour. 

HIFU TOESTEL HUREN

Betalen voor wat je verbruikt

Hoe werkt het huren



Het "Betalen voor wat je verbruikt" concept is eenvoudig en zonder verdere afname
verplichting en er is geen financiële registratie bij een kredietmaatschappij. Echter
wij hebben wel enkele vereisten om in aanmerking te komen voor deze
huurmogelijkheid. Om te kijken of u in aanmerking komt ontvangen wij graag uw
bedrijfsgegevens inclusief kvk en website. Zonder deze gegevens is het onmogelijk
een HIFU toestel te huren van HIFU Solutions.

Bij HIFU Solutions hebben we verschillende type toestellen. HIFU toestellen gericht
op het lichaam of op het gezicht en gericht op vagina verjonging. Passen meerdere
disciplines in jouw clinic, dan hebben we ook toestellen met meerdere of zelfs alle
functies in een toestel.

HIFU APPARATUUR
Vereisten

Welk HIFU toestel is voor mij?

HIFU FACELIFT
Voor huidverbetering

HIFU FACELIFT € 499,- PER MAAND
voor huidverbetering 



De prijs van het huren is vanaf € 349,- per maand en eenmalig 2 maanden borg is
vereist. Overige extra kosten zijn de cartridges á € 399,- per stuk, HIFU training á €
399,- excl. btw en levering €149,- euro. Het is overigens mogelijk om de training bij
u in uw clinic te krijgen voor u en uw medewerkers. Alle bedragen zijn exclusief
BTW.

LADYLIFT & SHAPER
Kosten

LADYLIFT I5 € 499,- PER MAAND
Voor vagina verjonging en het gezicht.

LADYLIFT I4 € 349,- PER MAAND
Voor vagina verjonging

Neem contact met ons op, wij helpen u graag verder. Wilt u zo spoedig mogelijk
behandelen met uw HIFU toestel, stuur alvast de vereiste gegevens naar
info@hifusolutions.nl.

Vragen?



HIFUSHAPER
HIFU SHAPER € 499,- PER MAAND
Voor contour verbetering &

huidverbetering



HIFU SOLUTIONS
Onderdeel van New Medical Beauty Equipment.
www.hifusolutions.nl
info@hifusolutions.nl
+31232052186


