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Over ons

Easy2Rent is de nummer één van Europa in verhuur van
IT- en AV-apparatuur. Onze dienstenportefeuille is zeer uitgebreid en
omvat verhuur van diverse apparatuur en een scala aan diensten gericht
op het optimale gebruik van deze apparatuur.

Wij werken voor grote (internationale) organisaties, gemeentes,
overheidsinstellingen, evenementenbureaus, standbouwers en
AV-verhuurbedrijven. Wij komen op verschillende beurslocaties in
Nederland waaronder, Amsterdam Rai, Jaarbeurs Utrecht, Brabanthallen
en nog vele andere plekken. Ook komen wij wekelijks in o.a. Duitsland en
Belgie.

Ons gehele productassortiment bestaat uit hoogwaardige A-merken. Wij
werken met de professionele lijnen van bekende fabrikanten, juist omdat
zij veel (meer) mogelijkheden bieden en een hoge gebruiksvriendelijkheid
kennen.

Easy2Rent werkt met gedreven en professionele mensen die allen gaan
voor het maximaal haalbare serviceniveau. Naast passie voor ons vak en
een enorme hoeveelheid IT- en AV-kennis, zit ontzorgen steevast in onze
genen.
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Onze werkwijze

Je kunt een advies verwachten dat puur gebaseerd is op onze eigen en
onafhankelijke ervaring. Een offerte vraag je aan via onze website, per mail
of telefonisch. Onze accountmanagers nemen altijd telefonisch contact op
om de aanvraag door te spreken. De offerte binnen 4 uur in jouw mailbox!

Juist het werk aan de achterkant is bij ons een essentieel onderdeel om
goed te kunnen presteren. Orders worden door de professionals van
Easy2Rent met zorg verzameld, getest, klaargemaakt en ingepakt. Onze
producten worden opgeleverd met de bijbehorende software in de
gekozen taal en samengesteld met de juiste randapparatuur. Features en
content, zoals video’s, presentaties, app’s of andere bestanden, worden
in overeenstemming met de klant ingeladen en gecontroleerd.

Huren is flexibel en bij ons al mogelijk per dag. Maar het kan ook per
week, maand of tot hoe lang de producten ook maar nodig zijn. Wij
leveren op elke gewenste locatie door heel Europa en op ieder gewenst
moment, uiteraard ook ’s avonds en in het weekend. Onze gekwalificeerde
specialisten dragen zorg voor professionele montage, installatie en
configuratie. Je krijgt tot slot een uitleg over het gehuurde apparaat.
Daarna bieden we standaard telefonische support op alle gehuurde
apparaten, 24 uur per dag en 7 dagen per week.

Voor het gemak verzorgen wij ook de deïnstallatie. Direct na afloop van
het event, de beurs of het congres wordt de apparatuur door onze eigen
mensen gedemonteerd zodat je na een lange beursdag zelf naar huis
kunt en zich geen zorgen hoeft te maken over de afbouw.

