Scania Rental

Uw flexibele oplossing

De mogelijkheid om snel op de markt
situatie in te spelen, is voor elk bedrijf
cruciaal. Wanneer de situatie bij uw
klanten verandert, moet uw bedrijf
onmiddellijk mee schakelen, ongeacht
het uur van de dag of de nacht. In de
wereld van de logistiek is juist dit stukje
van de puzzel soms lastig te leggen.
Maar niet voor u.
Scania Rental zorgt er voor dat u elke
transportopdracht kan aannemen. Wij
beschikken over een uitgebreide Scania
vloot van premiumkwaliteit - volledig

Scania voert een actief beleid op het
gebied van productontwikkeling en
-verbetering. Om deze reden behoudt
de onderneming zich het recht voor
om het ontwerp, de specificaties,
producten en diensten en informatie
zonder voorafgaande kennisgeving
te wijzigen. Ook is het mogelijk dat
bepaalde producten en diensten
vanwege nationale of EU-wetgeving
niet op alle markten beschikbaar zijn.

ondersteund door ons internationale
servicenetwerk. Een geruststellende
gedachte!
Nu u permanent kunt beschikken over
het juiste voertuig op het juiste moment,

Neem voor meer informatie contact
op met uw locale dealer of ga naar
www.scania.com.

veranderen zelfs de grootste uitdagingen
SP 1053550

op transportgebied in kansen voor uw
bedrijf.

scania rental

Berltsum

Groningen

Drachten

Onverwachte opdrachten, grote zendingen, seizoenspieken, voertuigschades:

Joure

Neem contact met ons op

Wijster

er zijn net zo veel redenen om een Scania te huren als er mogelijkheden zijn.

Emmen
Zwaagdijk

Scania Rental

Alkmaar

Scania Rental staat voor flexibiliteit, topkwaliteit en transparantie.

Zwolle
Lemelerveld
Amsterdam

België

Rijnsburg

Deurningen
Deventer

Nijkerk

Uithoorn

Tel: +32 (0)78 15 02 01

Barneveld
Utrecht

Flexibiliteit

Transparante kosten

•

•	All-inclusive verhuuroplossing tegen vaste kosten.

Verhuring vanaf 1 dag.

E-mail: bnl.rental.be@scania.com

Waddinxveen

Gaanderen
Maasdijk

Den Bosch
Oosterhout

•	Inbrepen in de huurprijs:

Eindhoven

E-mail: bnl.rental.nl@scania.com
transport, voertuigen met hydro-installatie,

Veghel

Hazeldonk

Goes

Wegenbelasting, verzekering, banden,reparaties,

Gennep

Tilburg

Roosendaal

Tel: +31 (0)900 45 45 900
Bakwagens, trekkers 4x2 en 6x2, geconditioneerd

Nijmegen

Tiel

Alblasserdam

Hoogvliet

Nederland
•	Groot assortiment met verschillende configuraties:

Arnhem

Veenendaal

onderhoud en internationale 24-uursassistentie.

Terneuzen

Venlo
Someren

Antwerpen-Haven
Antwerpen-Wijnegem

ADR voertuigen, low-decker, enz...

•	Niet inbegrepen: tolgelden, brandstof en excessieve
Luxemburg

•	Uitgebreid netwerk voor ophalen en wegbrengen

kilometers.
Tel: +352 34 18 11

van het huurvoertuig.

Gent
Nuth

Ninove

Uitgebreid servicenetwerk

Huizingen

Grace-Hollogne
Eupen

Péruwelz
Charleroi

Voertuigen van topkwaliteit

•

•

•	In Europa alleen al staan er meer dan duizend service-

•	Alle voertuigen beschikken over een Highline of

Hasselt

Brussel

Kuurne

E-mail: bnl.rental.be@scania.com

Onze voertuigen zijn maximaal 48 maanden oud.

Geel

Hamme
Torhout

Namur

Ondersteuning door ons internationale servicenetwerk.

Saint Vith
Hotton

punten voor u klaar.
Mariembourg

Topline cabine.

Münsbach
Habay-La-Neuve
Schifflange

