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LEASE
Nebim Lease biedt u een totaalpakket financieringen waarbij uw
onderneming het uitgangspunt is. Lease gaat niet alleen over geld,
maar ook over de toekomst van uw bedrijf. De keuze voor een leasevorm is medebepalend voor het rendement van uw onderneming. De
continuïteit van uw onderneming op lange termijn staat steeds voorop.
Financieringen op maat
• Full service lease in combinatie met een
reparatie- en onderhoudscontract
• Operational lease/renting
• Financial lease
• Huurkoop van trucks en trailers
• Shortlease
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ALTIJD EXTRA TRANSPORTCAPACITEIT
Nebim Verhuur staat altijd voor u klaar! Bij pieken in uw transportbehoefte of wanneer u vervangend vervoer nodig heeft, biedt Nebim
Verhuur voor u de oplossing. Trekkers en bakwagens in verschillende
uitvoeringen, voorzien van de juiste uitrusting en accessoires: de rijke
huurvloot van Nebim Verhuur zorgt dat u direct kunt rijden.
Door te blijven investeren in nieuwe modellen (Euro 6) met diverse
specificaties biedt Nebim Verhuur u een moderne, rijk uitgeruste en
jonge vloot. Het accent in deze vloot ligt op diversiteit. Naast de
standaard 4x2 trekkers met een schotelhoogte van 115 cm, beschikt
Nebim Verhuur ook over mega, ADR, hydrauliek en 6x2 voorloopas
trekkers. Tot slot zijn er ook diverse type bakwagens beschikbaar,
waaronder voor het geconditioneerde segment. De totale huurvloot
bestaat uit ruim zeventig eenheden voor de kortetermijnverhuur, maar
ook langetermijnverhuur behoort tot de mogelijkheden. Nebim Verhuur
is ook voor u de geschikte partner op het gebied van extra transportcapaciteit en met negen vestigingen in Nederland en België is Nebim
Verhuur altijd bij u in de buurt! Voor de mogelijkheden, een besparingscalculatie, offerte op maat of andere vragen kunt u vrijblijvend contact
op nemen met de specialisten van Nebim Verhuur.
Met Nebim Verhuur als partner in transportservice stelt u uw klanten
nooit meer teleur!
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MAAK KENNIS MET NEBIM
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Officieel dealer Volvo Trucks
Officieel dealer Renault Trucks / NL
Officieel dealer Tracon Trailers
Service Volvo Trucks
Service Renault Trucks / NL
Truckservice
Bestelwagenservice
Busservice
Trailerservice
Spuiterij
Used trucks (alle merken)
Used parts (Volvo Trucks & Renault Trucks)
Korte- en langetermijn truckverhuur
Lease
Business Solutions
Fuel Management
Fleet Management
Trainingen Code 95

