
Afdrukapparatuur 
en IT-materiaal 
voor een korte en 
middellange 
termijn.

ShortRent

•  MFP's
•  IT-materiaal

•  Projectoren

•  Mobile Office

Huurtermijn van 1       
week tot 3 jaar



Voor een termijn van één week tot drie jaar kunt u bij Ricoh terecht voor 
het huren van machines waar u mee kunt scannen, printen, faxen en 
kopiëren, zowel in kleur als in zwart-wit, evenals voor laptops, 
desktops, iPads en projectoren. 

Zoekt u oplossing om in alle comfort op de baan of op verplaatsing te 
kunnen werken? Dan kunt u beroep doen op onze ‘Mobile Offi ce’.

Op andere tijdelijke locaties

Stel dat u gaat bouwen of verbouwen en de 

werkzaamheden enkele weken na de toewijzing al van 

start moeten gaan. Wij kunnen er dan voor zorgen dat 

er op uw locatie al IT-materiaal en afdrukapparatuur 

aanwezig is, zodat u meteen documenten kan opmaken, 

printen, ontvangen en versturen. Dit is nodig, want vaak 

mag er bijvoorbeeld niets geleverd worden zonder de 

nodige documenten. De oplossing ‘ShortRent’ van Ricoh 

zorgt ervoor dat uw tijdelijk kantoor operationeel is vanaf 

de eerste dag, zodat u op dat vlak al geen vertragingen 

oploopt.

Twee à drie werkdagen na de goedkeuring van uw 

aanvraag leveren we de toestellen en het materiaal 

conform uw wensen.

Als u even extra capaciteit nodig heeft

Het kan gebeuren dat uw organisatie in bepaalde 

periodes meer print-, kopieer- of scanwerk vereist. Dit 

kan eenmalig zijn, bijvoorbeeld door een fusie, maar ook 

omwille van herhaalde gebeurtenissen, bijvoorbeeld voor 

het printen van uw jaarverslag.

Uitbesteden is dan, zeker in het laatste geval, een prima 

optie. Als u de meerproductie toch liever zelf voor uw

rekening neemt, maar de capaciteit van de apparatuur die 

u ter beschikking heeft onvoldoende is, dan is het tijdelijk 

huren van extra Ricoh-toestellen de ideale oplossing.

Tijdens evenementen

Beurzen, congressen en sportmanifestaties zijn 

voorbeelden van evenementen waar steeds meer geprint, 

gekopieerd en gescand wordt. Ricoh voorziet een groot 

deel van dergelijke terugkerende evenementen van de 

nodige apparatuur. Wij leveren de machines tijdens de 

voorbereiding of opbouw van het evenement en halen 

ze nadien weer op. Onze jarenlange ervaring stelt ons 

bovendien in staat om ook voor u oplossingen op maat 

samen te stellen.

Dankzij onze afdrukapparatuur, uitgerust met uitgebreide

scanmogelijkheden, en onze projectoren kunt u iedereen 

inzage bieden in documenten, uitslagen, presentaties 

of welke andere informatie dan ook. Onze desk-en 

laptops en iPads stellen u dan weer in staat om mobiel en 

bereikbaar te blijven tijdens uw evenementen.

Afdrukapparatuur 
en IT-materiaal 
huren voor korte 
en middellange 
termijn.

Onze  ShortRent dienst is ideaal voor gebruik tijdens evenementen of andere tijdelijke werkplaatsen zoals een 
werf, wanneer u geconfronteerd wordt met tegenslag of wanneer u even extra capaciteit nodig heeft. 
Wij kunnen er voor zorgen dat u op elk moment uw documenten, tekeningen of andere informatie kunt 
afdrukken of delen met anderen. Het aanmaken, bekijken, verzenden en ontvangen van documenten zal 
nooit meer vertraging oplopen. 



ShortRent

Bij pech of onvoorziene
omstandigheden

Hoewel u er alles aan doet om problemen te voorkomen, 

kan uw organisatie echter ook getroffen worden door 

bijvoorbeeld brand of vandalisme. Ricoh helpt u dan om 

uw bedrijfsprocessen zo snel mogelijk weer op gang te 

krijgen door het verhuren van printers, multifunctionele 

toestellen en ander IT-materiaal, zoals desktops, laptops 

en iPads, voor een korte periode. U blijft de machines 

gebruiken tot uw nieuwe, blijvende apparatuur geleverd 

wordt.

Snel geregeld

Niet alleen bij rampen of overmacht, maar ook in andere 

situaties kunnen wij er voor zorgen dat u snel beschikt 

over de apparatuur die u wenst, zodat u gewoon verder 

kunt gaan met uw normale activiteiten.              

De toestellen die deel uitmaken van het gamma voor 

ShortRent kunnen ‘stand alone’ geïnstalleerd worden of 

geïntegreerd worden in uw netwerk, door één van onze 

service engineers. 

Wenst u een extra dienstverlening (bv. tijdens het 

weekend of de avonduren, bij korte responsetijden, ...) of 

heeft u speciale eisen voor een gehuurd toestel, dan kunt 

u contact opnemen met de dienst verantwoordelijk voor 

ShortRent.

Bij het afsluiten van een huurovereenkomst is het mogelijk 

om meteen ook het nodige papier (A4-formaat) aan 

te kopen, zodat u uw afdrukopdrachten meteen kunt 

afhandelen.

Tijdens de volledige huurperiode van onze toestellen kunt 

u bij gebruikersproblemen of storingen terecht bij onze 

servicemedewerkers. Zij staan tijdens de kantooruren klaar 

om u te helpen.

• Specifieke aanpak van alle klantenvragen

• Altijd en overal kunnen afdrukken

• Mobiel blijven dankzij verhuur van IT-materiaal (desk-en laptops, iPads, projectoren)

• Huur is mogelijk vanaf één week tot 3 jaar

• Gehuurd materiaal is altijd volledig nagekeken

Ricoh Mobile Office

Deze minibus is ingericht en uitgerust om dienst te doen 

als mobiel kantoor of als plaats om vergaderingen te 

houden. Dit kan al rijdend, met een bestuurder, maar net 

zo goed ter plaatse, tijdens een evenement bijvoorbeeld. 

De Mobile Office is standaard voorzien van 

• alle mogelijke aansluitingen voor computers

• 4G connectiviteit en Wifi access point

• Elektriciteit: mogelijkheid tot externe stroombron 

en extra batterij voor stroomvoorziening

optioneel:

• 4 iPads

• Ricoh Smart Presenter app op de iPads:  

mogelijkheid om informatie tegelijkertijd op alle 

tablets te delen

Verder kan er ander materiaal geïnstalleerd worden, op 

basis van uw noden. Bijvoorbeeld: IT hardware  (printers, 

iPads, laptops,...) of  'Unified Communication System' 

(UCS) voor uw videoconferenties. De huur omvat eveneens 

een verzekering en ongelimiteerd aantal kilometers.

Voordelen van ShortRent



Waarom Ricoh?
Ricoh is de aangewezen partner voor het optimaliseren van uw documentstromen, digitaal én op papier. Wij bieden een 
totaaloplossing die de documentprocessen van uw organisatie analyseert en de situatie zoals ze is kan omzetten naar de 
meest efficiënte manier van documentafhandeling. Onze jarenlange ervaring zetten we voor de volle 100% in om uw 
productiviteit te verhogen en uw kosten te verlagen. 

De oplossing ShortRent van Ricoh garandeert u een kwaliteitsvolle service voor al uw 
IT- en afdrukapparatuur en biedt u:

• Een unieke oplossing in onze branche

• De diensten en kwaliteiten van een specifieke ShortRent afdeling binnen Ricoh

• Een all-in formule

www.ricoh.be | info@ricoh.be

Interesse ?
Neem dan contact op met de dienst voor ShortRent

Via telefoon: 02 558 23 68

Via fax: 02 558 27 83

Via e-mail: shortrent@ricoh.be


