Huur een
koffiemachine
voor op kantoor
Volledig ontzorgd genieten al vanaf € 98,- per maand!

Jouw voordelen:
Geen hoge aanschafkosten voor apparatuur
Prijs inclusief onderhoud en reparaties
Premium kwaliteit, duurzame koffie
Eenvoudig online te bestellen

VANAF
€ 98
PER MAAND

Wat maakt huren interessant?
Wil je snel en eenvoudig een goede koffiemachine met bonen? Dan is huren de oplossing voor jou.
Een koffiemachine huren betekent: koffiedrinken zonder verrassingen of onverwachte kosten.
De koffiemachine wordt geplaatst, technisch onderhouden en blijft eigendom van Peeze. Zo loop je
0% risico en hoef je geen grote investering te doen. Je bestelt eenvoudig online de benodigde ingrediënten
zoals koffie, thee, melk en suiker. Verder hoef je je nergens druk over te maken.

WMF 1100S

10 - 25 medewerkers
Keuze uit 12 koffierecepten
Melkschuim o.b.v. verse melk
Inclusief chocolademelk-functie
A+ energielabel
Afmeting 325 (b) x 500 (h) x 561 (d) mm
Vaste wateraansluiting of watertank
Standaard met melkkoeler
Al vanaf €98 per maand
Incl. plaatsing en onderhoud

Animo Optibean touch

20 - 50 medewerkers
Keuze uit 24 koffierecepten
Melkschuim o.b.v. topping (melkpoeder)
Inclusief chocolademelk-functie
Inclusief kannenfunctie
A+ energielabel
Afmeting 409 (b) x 792 (h) x 565 (d) mm
Vaste wateraansluiting of watertank
Al vanaf €98 per maand
Incl. plaatsing en onderhoud

ANimo optime

20 - 50 medewerkers
Keuze uit 24 koffierecepten
Melkschuim o.b.v. verse melk
Inclusief chocolademelk-functie
Inclusief kannenfunctie
A+ energielabel
Afmeting 380 (b) x 600 (h) x 515 (d) mm
Vaste wateraansluiting
Standaard met melkkoeler
Al vanaf €124 per maand
Incl. plaatsing en onderhoud

www.peeze.nl/koffiemachine-huren

Hoeveel kost het?
Je huurt al een koffiemachine vanaf € 98 per maand. Voor dit bedrag wordt de koffiemachine geplaatst
en onderhouden. De koffiemachines zijn in alle opzichten gebruiksvriendelijk. Ze zijn betrouwbaar, vragen
weinig onderhoud en de bediening is eenvoudig, zodat iedereen zijn eigen perfecte koffie kan maken.
Het zijn allemaal duurzame en energiezuinige koffiemachines die gegarandeerd jarenlang
gebruikt kunnen worden.

ETNA Dorado

25 - 50 medewerkers
Keuze uit 12 koffierecepten
Keuze uit melkschuim o.b.v.
verse melk of topping
Inclusief kannenfunctie
A++ energielabel
Afmeting 320 (b) x 771 (h) x 580 (d) mm
Vaste wateraansluiting
Optioneel melkkoeler
Al vanaf €106 per maand
Incl. plaatsing en onderhoud

Jura GigA X3c
Professional
20 - 60 medewerkers
Keuze uit 24 koffierecepten
Melkschuim o.b.v. verse melk
en dubbele cappuccino uitloop
Inclusief kannenfunctie
A+ energielabel
Afmeting 370 (b) x 565 (h) x 497 (d) mm
Vaste wateraansluiting
Standaard met melkkoeler
Al vanaf €124 per maand
Incl. plaatsing en onderhoud

Demonstratie of offerte aanvragen?
Ga voor een demonstratie van de machines, meer informatie of het aanvragen
van een offerte naar www.peeze.nl/koffiemachine-huren of bel 026-3622422

Alles
voor de
Koffiedrinker
CO2-neutrale koffieblends
Circulaire koffiebekers
Melkcups en suikersticks
Lekkers bij de koffie

En alles
voor de
theedrinker
Fairtrade en biologisch
17 verschillende smaken
Verwerkt en verpakt in Sri Lanka
Met een persoonlijke boodschap

Demonstratie of offerte aanvragen?
Ga voor een demonstratie van de machines, meer informatie of het aanvragen
van een offerte naar www.peeze.nl/koffiemachine-huren of bel 026-3622422

