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Soms komt het beter uit een cryo toestel te huren, wij begrijpen dat. En daarom
hebben we hiervoor het veelzijdige cryolipolyse toestel de ICECRYO V9 beschikbaar.
Een toestel met de nieuwste 360° full freeze cryo techniek, vier behandelkop-
stukken voor het lichaam en het kin kopstuk om de overhangende kin te
behandelen. Maar nog meer extra functies zoals cavitatie en radiofrequency
behoort tot de mogelijkheden met dit apparaat.

Het huren van de ICECRYO V9 is voor minimaal 12 maanden, in deze 12 maanden kunt u
niet uw huurcontract opzeggen. U betaalt 2 maanden borg 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. Daarnaast kunt u ook
het toestel aanschaffen, de borg en betaalde huur wordt dan in mindering gebracht op het
toestel, lees hieronder meer over deze mogelijkheid.

ICECRYO V9 HUREN
Soms komt huren beter uit

Hoe werkt het huren



Huren 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 de ICECRYO V9 te huren.

De ICECRYO V9 is een veelzijdig apparaat met de nieuwste cryo functies. 360° full freeze cooling,
Heatshock en PerfectFit zijn standaard ingebouwd. Maar daarnaast zijn optioneel nog meer
functies beschikbaar: het kinkopstuk voor de overhangende kin, cavitatie en radiofrequency. Lees
meer hierover en over alle andere eigenschappen van de ICECRYO V9 op www.decryofabriek.nl.

Vereisten

De ICECRYO V9

4   PERFECT FIT
360° FULL FREEZE
Behandelkopstukken

V9



De prijs van de ICECRYO V9 huren is vanaf € 399,- euro per maand. Extra opties zijn het kin kopstuk
voor € 49,- euro per maand en het Cavitatie en RF set kopstukken voor € 59,- euro samen per
maand. Kiest u voor beide extra opties, het kin kopstuk en het cavitatie & RF set dan komt dit samen
op het maandbedrag van € 499,- euro inclusief toestel. Overige extra kosten zijn de cryo training á €
399,- en levering á € 149,- euro. Het is mogelijk om de training bij u in uw clinic te krijgen voor u en
uw medewerkers. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Wilt u het toestel aanschaffen tijdens of na de huurperiode dan zijn hier ook verschillende
mogelijkheden voor, in enkele termijnen of in één keer. De betaalde maandelijkse huur en de
borg worden dan van het totaal bedrag in mindering gebracht.

Kosten

Toestel aanschaffen na het huren

KIN KOPSTUK
Voor de overhangende kin

CAVITATIE & RF
voor huidverstrakking

Neem contact met ons op, wij helpen u graag verder. Wilt u zo spoedig mogelijk uw ICECRYO
V9 in huis hebben , stuur alvast de vereiste gegevens naar  info@decryofabriek.nl.

Vragen?
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A. Hofmanweg 5
2031 BH Haarlem

085 065 1056

www.decryofabriek.nl
info@decryofabriek.nl


