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HET NIEUWE
WERKEN
HUUR- OF
LEASEPLAN
Het Nieuwe Werken vraagt om aanpassingen binnen
het bedrijf, zowel van de werknemers als de werkgever. De werkwijze, mindset, ICT en ook het kantoormeubilair is een belangrijk component. Het Nieuwe
Werken (HNW) meubilair kan veel slimmer worden
ingezet dan traditioneel meubilair. Vierkante meters
kantoorruimte worden bespaard en een werkplek kan
door meerdere mensen worden benut. Volstaat uw
huidige meubilair niet aan de verstelmogelijkheden,
look & feel of ergonomische voorwaarden? Dan is
vaak nieuw meubilair aankopen de eerste gedachte.
Echter kan dit een hele investering zijn, waardoor
het uw liquiditeit aantast. Decorum introduceert nu
het HNW huur- en leaseplan. U koopt het meubilair
niet, maar huurt of least het. Hierdoor betaalt u niet in
één keer de aankoopsom, maar een vast bedrag per
maand.

Leasen of huren
bij Decorum
betekent dat
u volledig
ontzorgd wordt.

WERKPLEKKEN
FUNCTIONEEL, VERSTELBAAR, ERGONOMISCH EN MODERNE VORMGEVING

Indien u bij ons huurt of least,bent u gedurende de

Voordelen van het Het
Nieuwe Werken meubelen
huren of leasen
Keuze uit een ruim assortiment HNW meubelen
HNW Werkplek huren vanaf 17,50 euro per maand
GRATIS: Eerste maand huur of lease
GRATIS: Interieur advies inclusief 3D tekening
Hoge inruilwaarde op uw huidige meubilair
Ontzorgd worden dankzij de service en onderhoudsdienst

contractperiode verzekerd van optimaal werkend
meubilair. Mocht een meubel niet aan de wensen
voldoen of mankementen vertonen, dan kunt u een
beroep doen op onze service en onderhoudsdienst.
In opvolging van uw verzoek, komen wij op locatie
herstelwerkzaamheden verrichten of verzorgen wij
vervangend meubilair.

Huren of leasen
al vanaf

17,50

euro per maand

HUREN OF
LEASEN?
HUREN
U kunt bij Decorum zorgeloos uw kantoormeubelen huren voor een aantal dagen
of maanden. De kantoormeubelen worden gebracht, gemonteerd en na afloop
van de huurperiode, weer opgehaald. Natuurlijk kunt u ervoor kiezen
om de kantoormeubelen langer te huren of alsnog aan te schaffen.
VOORDELEN HUREN
Huren van meubilair is ideaal wanneer u direct of op korte termijn een
kantoormeubel oplossing nodig heeft. U kunt denken aan situaties zoals:
· Kortstondige projecten · Tijdelijke huisvesting · Seizoensdrukte
· Levertijden opvangen · Calamiteiten
LEASEN
Een nieuw kantoor inrichten naar uw persoonlijke voorkeur, imago etcetera kan
erg veel geld kosten en de liquiditeit van het bedrijf aantasten. Leasen betekent
eigenlijk het financieren van kantoormeubelen. Door het meubilair te leasen
heeft u dus meer vrijheid om kantoormeubilair aan te schaffen dat volledig bij uw
wensen aansluit. Bij lease betaalt u, net als bij een leaseauto of computer,
per maand een vast bedrag. Na afloop van de leaseperiode kunt u, afhankelijk
van de contractsvorm, het geleasde object terug geven, opnieuw leasen of
alsnog kopen.
VOORDELEN LEASEN

LOUNGE EN
ONTVANGST
SFEER, ONTSPANNING, COMFORT EN GEWELDIG DESIGN

Leasen van meubilair kent vele voordelen, een kleine opsomming:
· Liquiditeit binnen het bedrijf wordt niet aangetast, u
betaald per maand i.p.v. in één keer
· Het maandtermijn over de looptijd staat vast en hierdoor
is eenvoudig een begroting te stellen
· U hoeft geen rekening te houden met afschrijvingen en het
restwaarde risico ligt bij Decorum
- Na de leaseperiode kunt u desgewenst het meubilair overnemen.
· Het betreft een ‘off balance’ financiering, hierdoor worden
de balansverhoudingen (met name solvabiliteit) niet
aangetast
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EXTRA HOGE
INRUILWAARDE
OP UW HUIDIGE
MEUbILAIR
Bij het huren of leasen van nieuw meubilair heeft u
in veel gevallen ook te maken met uw bestaande
meubilair. Wat gaat u hiermee doen? Weggooien is
vaak zonde omdat ook gebruikte meubelen nut en een
restwaarde behouden. Decorum biedt de mogelijkheid
om al uw bestaande meubilair op te kopen. Dit
betekent voor u dat u geen omkijken heeft naar uw
huidige meubilair, want wij inventariseren uw
meubilair, huizen alle meubelen uit het pand en u

Een grote
ruimte
verdelen
SCHEIDINGSWANDEN EN DEMONTABELE KANTOORUNITS
BIEDEN ONEINDIG VEEL MOGELIJKHEDEN

krijgt hiervoor een hoge inruilwaarde terug.
Waarom Decorum een veel hogere inruilwaarde
biedt dan andere partijen? Wij verkopen uw
kantoormeubelen door aan ons dochterbedrijf Desko
kantoormeubelen. Doordat er geen extra partijen
tussen zitten, kunnen wij u een hoge inruilwaarde
bieden. Voordat de meubels worden verkocht, worden
ze eerst gerevitaliseerd.
Concreet betekent dit dat de meubels worden
schoongemaakt en eventueel de vervangbare
onderdelen vernieuwen: (bureau)stoelen krijgen een
nieuwe stoffering, bureautafels worden voorzien van
een nieuw werkblad en onderdelen worden opnieuw
gespoten. Hierdoor kunnen zelfs meubelen met zware
gebruikerssporen als nieuw worden gepresenteerd
en een tweede levenscyclus krijgen.

Scheidingswanden bieden vrijwel onbeperkte mogelijkheden en toepassingen. Het is een ideale manier om
de ruimte te benutten, de akoestiek te verbeteren en geeft privacy binnen een opentuin kantoor. Het minimale
frame en elegante panelen van de demontabele kantoorunits brengen een hedendaagse blik naar ieder
kantoorlandschap. Snel en eenvoudig te installeren waardoor het flexibel inzetbaar is. Decorum verhuurt en
least zowel demontabele kantoren als scheidingswanden.

In samenwerking met en volgens de richtlijnen
van Stichting Kantoormeubel Recycling, dragen
wij verantwoordelijkheid voor het afvoeren en
hoogwaardig recyclen van kantoormeubilair. Deze
manier van hoogwaardig recyclen volgens het Cradle
to Cradle principe levert een grote milieuwinst op ten
opzichte van de nu gangbare manier van recyclen.
Daarnaast hebben wij een samenwerking met van
Gansewinkel Groep om restafval duurzaam af te
stoten zodat 97% kan worden herbruikt.

Ontzorgd
worden
dankzij
service- en
onderhoudscontracten

MEUBILAIR DAT
ERGONOMISCH
EN FLEXIBEL IS
MAAR OOK
VOLDOET AAN
DE JUISTE LOOK
& FEEL
Het Nieuwe Werken heeft zijn intrede gedaan. Als
gevolg verdwijnen individuele werkplekken en

VORMGEVING,
AKOESTIEK
EN PRIVACY
VERGROOT DE FUNCTIONALITEIT VAN UW WERKRUIMTE

veranderen deze in multifunctionele werkruimtes die
werkelijk elke vorm kunnen aannemen. Professionele
ruimtes zijn niet meer gebonden aan personen,
multifunctioneel qua gebruik, hightech ICT, appellerend
aan gezond en maatschappelijk verantwoord werken en
beÏnvloed in grote mate de bedrijfsidentiteit en imago.

‘‘Het nieuwe Werken is een andere
manier van werken en samenwerken, ondersteund door de laatste
technologie. In het Nieuwe
Werken gaan mensen en
organisaties flexibeler om met
arbeidstijd en werkomgeving.
Hierdoor voelen mensen zich
prettiger en wordt
de organisatie productiever.’’

Extra hoge
inruilwaarde
op uw
bestaande
meubilair

een greep uit het
assortiment
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CONTACT
Decorum
Herwijk 12
1046 BC, Amsterdam
T: 020 - 611 7905
F: 020 - 611 3005
E: info@decorum.nl
W: www.decorum.nl
Maandag t/m vrijdag geopend
van 08:00 tot 17:00 uur

