
SAMEN STERK 
VOOR UW SUCCES
Uniek concept dat u de vrijheid biedt te kiezen voor de nieuwste innovatieve instrumenten

Innovatie
binnen

handbereik



Innoveren zonder grote investeringsrisico’s

Holland Optical Instruments 

De Lage Landen

Holland Optical Instruments heeft in samenwerking met De Lage Landen leaseconcepten op maat ontwikkelt, waarmee u de volledige 

vrijheid heeft zich te focussen op het ondernemen èn te beschikken over de meest geavanceerde instrumenten. Met de kennis en ervaring 

van De Lage Landen biedt HOI u direct verrassende oplossingen voor uw gewenste investeringen.

Holland Optical Instruments is al ruim 25 jaar gespecialiseerd in het aanbieden van 

instrumentarium voor uw werkplaats, refractie en diagnostiek. HOI is een dochteronderneming 

van Holland Optical Company, leverancier van o.a. de kwalitatief hoogwaardige brillenglazen 

van BBGR. Vanuit deze sterke basis biedt HOI u een fl exibel en innovatief assortiment refractie- 

en inslijpapparatuur van de Essilor Instrumenten Divisie en Shin-Nippon, CSO instrumenten 

voor uw contactlenspraktijk, Icare, Heine, Shin-Nippon en meubilair van BLOCK, Meccanottica 

Mazza, Score en Jorg & Sohn. 

U kunt met de kennis en ervaring vanuit HOI vertrouwen op een heldere maatwerkoplossing 

voor uw directe wensen voor uw bedrijf. Dit combineren wij natuurlijk met de vertrouwde 

service en onderhoud van ons team van gekwalifi ceerde technici.

De Lage Landen is in Nederland marktleider in het aanbieden van verschillende leaseconcepten 

en al meer dan 40 jaar actief in lease van bedrijfsmiddelen. Zij kennen samen met HOI uw 

situatie en adviseren u graag voor uw wensen voor de instrumenten, zodat u uw ambities waar 

kunt maken. De Lage Landen en HOI kunnen u direct verrassen met passende oplossingen.

De voordelen van HOI / De Lage Landen lease

• U beschikt over de laatste technieken en innovaties

• Overzichtelijke maandkosten

• Uw inkomende en uitgaande geldstromen beter op elkaar afstemmen

• Geen onverwachte onderhouds- of servicekosten

• Uw vermogen / investeringsruimte inzetten voor andere projecten



Direct beschikken over nieuwe apparatuur

De nieuwste instrumenten brengen u een belangrijke stap verder in de 

mogelijkheden voor het aanbieden van de gewenste kwaliteit, nauwkeurigheid 

en effi ciency van de verschillende metingen,analyses en slijpwerk. Hierdoor zijn 

deze instrumenten en innovaties ook economisch een zeer interessante keuze. 

De keerzijde is natuurlijk dat het investeren in nieuwe instrumenten een deel 

van uw cashfl ow beïnvloed. Investeren wordt vaak een afweging tussen het zien 

van nieuwe kansen en de fi nanciële situatie op dat moment.

Holland Optical Instruments biedt u in samenwerking met De Lage Landen 

aantrekkelijke leaseconcepten op maat, zodat u direct gebruik kunt maken 

van de voordelen en kansen van de nieuwste instrumenten. Wij bieden u 

verschillende voorstellen die u direct in staat stellen te innoveren op een 

effi ciënte en fl exibele wijze.

Het operational lease concept stelt u in de gelegenheid uw instrumenten 

te vervangen of te upgraden. Dit wordt door HOI gecombineerd met een 

serviceovereenkomst, waardoor u geen onverwachte kosten voor onderhoud en 

reparaties heeft. Een scherp en overzichtelijk maandbedrag verzekert u van de 

nieuwste instrumenten met direct fi nancieel inzicht. U kunt zelfs uw maandtarief 

nog aantrekkelijker maken door slim gebruik te maken van uw keuze voor de 

brillenglazen van HOC.

Maak nu een afspraak met onze accountmanager voor een voorstel-op-maat 

voor uw directe wensen voor uw werkplaats, refractie- of contactlensruimte. 

U zal verrast zijn over de mogelijkheden die binnen uw bereik liggen.

Maak nu een afspraak met onze accountmanager voor een voorstel-op-maat 

voor uw directe wensen voor uw werkplaats, refractie- of contactlensruimte. 

U zal verrast zijn over de mogelijkheden die binnen uw bereik liggen.

Uw accountmanager:

Harm Mulder

06 12 44 88 40

Rob Wassenaar

06 53 70 79 72



HOI en De Lage Landen ondersteunen uw route naar succes
Wilt u meer informatie over de verschillende mogelijkheden of direct een voorstel-op-maat? 

U kunt rekenen op onze ondersteuning in uw plannen. 

Verrijn Stuartweg 42
1112 AX Diemen

Telefoon: 020 - 569 65 55
Fax: 020 - 569 65 93

E-mail: info@hoisite.nl
www.hollandopticalinstruments.nl

Holland Optical Instruments


