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De wereld om u heen verandert continu. De trend van bezit naar gebruik van 

assets wordt steeds vaker als een belangrijk voordeel ervaren. Dat geldt niet meer 

alleen voor de auto of de mobiele telefoon. Ook bedrijven kiezen er bewust voor 

om de audiovisuele oplossingen niet meer zelf aan te schaffen, maar kijken eerder 

naar het gebruik ervan. Aan de hand van de wensen en het gebruik, kiest men voor 

de best (financiële) passende oplossing. Met AV-FLEX® biedt AVEX een innovatief 

en zeer flexibel financieel audiovisueel “As-a-Service concept”. De ideale oplossing 

om audiovisuele installaties op een slimme manier te bekostigen. Flexibel in te 

zetten naar behoefte.

Flexibel en op maat

AVEX biedt u met AV-FLEX® optimale financiële flexibiliteit. 

Een dienstverlening die zich als een maatpak om uw wensen 

sluit. AV-FLEX® bestaat uit een breed scala aan AV-as-a-Service 

concepten. Van lease tot aan de Managed Services modellen. 

Uniek is het Pay-per-use model, waarbij u puur voor het 

gebruik betaalt.

De verschillende mogelijkheden van AV-FLEX® Financial 

Services

Lease concepten

Lease maakt het mogelijk om 100% van het investeringsbedrag 

te financieren. Zo blijft u in staat om direct in te spelen op 

veranderingen in de markt. Met AV-FLEX® kunnen we de 

volgende lease concepten aanbieden:

Financial Lease

Financial Lease wordt gebruikt om audiovisuele oplossingen 

te financieren. Deze apparatuur komt op uw balans te 

staan, daarmee bent u tevens economisch eigenaar. De 

leasemaatschappij is gedurende de looptijd juridisch eigenaar. 

U betaalt gedurende een vooraf afgesproken looptijd een 

vaste leasevergoeding per maand. 

Operational Lease

Operational Lease is een leasevorm waarbij uw te leasen 

audiovisuele oplossingen niet op uw balans vermeld staan. 

De leasemaatschappij is gedurende de looptijd juridisch 

en economisch eigenaar. U betaalt gedurende een vooraf 

afgesproken looptijd een vaste leasevergoeding per maand. 

Als het contract afloopt, heeft u de mogelijkheid om de 

audiovisuele middelen tegen de dan geldende marktwaarde 

te kopen.

AV-FLEX® Financial Services



Managed Services concepten

U wilt een scherpe focus houden op uw business en u vooral 

niet bezig houden met het beheer van de audiovisuele 

oplossingen binnen uw onderneming? U wilt dus gewoon 

gebruik maken van de faciliteiten, zonder verdere rompslomp. 

Met deze optimale dienstverlening wordt u totaal ontzorgd.

Managed Services

Het Managed Services concept zorgt ervoor dat u altijd de 

juiste innovatieve audiovisuele oplossingen in huis heeft. 

Voor één of vijftig vergaderzalen. Of misschien voor één of 

meerdere mobiele presentatie oplossingen. Alles is mogelijk!

Het unieke van het Managed Services concept is dat we alles 

geheel in eigen beheer voor u verzorgen. Van onafhankelijk 

advies, installatie, 24/7 helpdesk via de Facility Support Desk, 

regulier onderhoud, eventuele productie van de content 

tot aan de financiering van het concept. Hierdoor kunnen 

complexe audiovisuele aanvragen snel en efficiënt worden 

ingevuld zonder dat u daar vooraf een grote investering voor 

hoeft te doen. Voor het Managed Services concept betaalt u 

een vast ‘all-in’ tarief’ voor het gebruik per maand.

Pay-per-use

Bij het Pay-per-use concept heeft u snel de benodigde 

innovatieve audiovisuele middelen in huis, volgens een 

Pay-per-use tarief. Aan de hand van uw wensen en het 

ingeschatte verbruik stellen wij voor u het concept zorgvuldig 

samen. Het systeem is eigendom van AVEX en u bent 

gedurende de afgesproken looptijd de gebruiker ervan.

Het Pay-per-use tarief is gebaseerd op een Pay-per-use 

gebruik met een minimale afname per week of maand. 

U betaalt vervolgens een uurtarief voor het werkelijke 

gebruik. Dit model kan zeer interessant zijn als sprake is van 

seizoensinvloeden. Of bijvoorbeeld als de kosten voor gebruik 

door u aan uw interne of externe klant worden doorbelast.

Praktijkvoorbeeld Zakelijke dienstverlening 

Een internationale organisatie in de zakelijke dienst-

verlening heeft gedurende de week grote overleggen 

in hun boardroom. Een aantal van de deelnemers zijn 

fysiek aanwezig en een aantal deelnemers nemen 

deel via videoconferencing. Voor de overleggen is het 

belangrijk dat de deelnemers het gevoel moeten hebben 

dat ze fysiek bij elkaar aan tafel zitten. De Quarta 

vergadertafel bood hiervoor de uitkomst. Met de keuze 

voor het Managed Services model hoeft deze organisatie 

geen grote investering ineens te doen. Dat maakte de 

besluitvorming om gebruik te maken van dit AV-FLEX® 

concept eenvoudiger. Het grote voordeel is dat service, 

onderhoud en beheer bij dit concept inbegrepen is.

Sale/AV-FLEX back

U bent al in het bezit van de juiste audiovisuele middelen binnen 

uw organisatie? Maar u wilt uw financieel model graag aanpassen 

van een CAPEX (Capital Expenditure) naar OPEX (Operational 

Expenditure) model. Met andere woorden van een investering 

naar maandelijkse verbruikskosten. Ook dan kunt u profiteren 

van de voordelen van AV-FLEX®! Met de Sale/AV-FLEX back 

nemen wij op ieder gewenst moment uw audiovisuele installatie 

tegen een aantrekkelijke prijs van u over. U hoeft niet te wachten 

tot apparatuur is afgeschreven of zelfs lopende contracten zijn 

afgelost. Ook komt daarbij direct een kapitaal vrij wat u kunt 

gebruiken voor andere uitgaven. U betaalt na overname door 

AV-FLEX® een vast tarief voor het gebruik van het systeem. Het 

beheer en onderhoud zal door AVEX verzorgd worden.

De voordelen van AV-FLEX® Managed Services

  Zonder een grote investering in moderne en innovatieve audiovisuele middelen

  U kunt op ieder moment starten

  Systemen binnen AV-FLEX® zijn eenvoudig uit te breiden

  Diensten en/of software kunnen ook binnen Managed Services worden meegenomen

  Geen verplichting op afschrijving op apparatuur (OPEX vs. CAPEX)

  Eenvoudige overname van bestaande apparatuur
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Praktijkvoorbeeld Hotel Vergaderlocatie 

Een congres en vergaderlocatie beschikt over diverse 

zalen variërend in grootte. Qua bezetting zijn de verga-

derruimtes gedurende het jaar door seizoensinvloeden 

niet optimaal bezet. Met het Pay-per-use van AV-FLEX® 

kan deze locatie al haar vergaderruimtes voorzien van 

moderne en innovatieve oplossingen. 

De werkelijke kosten kan zij volgens een commercieel 

tarief doorbelasten aan haar opdrachtgever. De verga-

derlocatie betaalt puur voor het werkelijke gebruik van 

de audiovisuele middelen met een minimale afname per 

week of maand. Naast het verdienmodel hoeft zij geen 

grote investering vooraf te doen. 

Praktijkvoorbeeld Evenementlocatie

Een evenementlocatie beschikt over een grote plenaire 

zaal voor presentaties. Afgelopen jaar heeft deze locatie 

in nieuwe audiovisuele apparatuur geïnvesteerd. Waarbij 

ze zelf zorgdragen voor het beheer en onderhoud van 

de apparatuur. Met Sale / AV-FLEX back heeft AVEX 

de audiovisuele installatie tegen een aantrekkelijke 

prijs overgenomen. Het vrijgekomen kapitaal kan de 

ondernemer voor andere belangrijke uitgaven gebruiken.

Het beheer en onderhoud zal door AVEX verzorgd 

worden. De ondernemer betaalt na overname een 

aantrekkelijk vast tarief voor het gebruik van het 

systeem.

AV-FLEX® Managed Services ideaal voor  

hotel, vergader en congrescentra 

De Managed Services modellen zijn uitermate geschikt voor 

hospitality en congreslocaties. Door gebruik te maken van 

één van de AV-FLEX® modellen hoeft u geen grote eenmalige 

investering te doen om de juiste innovatie oplossingen in huis 

te halen. Door sterke seizoensinvloeden fluctueert vaak de 

bezettingsgraad binnen uw locatie. Dus ook uw inkomsten. 

Daarom is het bij Managed Services mogelijk om vooraf af te 

spreken, dat wij u niet factureren in uw laagseizoen (de maan-

den juli/ augustus). De audiovisuele apparatuur kunt u via een 

goed commercieel tarief doorbelasten aan uw opdrachtgever. 

Zo creëert u uw eigen aantrekkelijk verdienmodel. Omdat u de 

apparatuur in huis heeft kunt u zelf de verhuurprijs bepalen in 

uw offerte. Daarnaast is Managed Services uitstekend uit te 

breiden met diensten als technische assistentie, technische 

productie, content creation en remote support. AVEX zorgt 

voor de totale service en onderhoud van de apparatuur, zodat 

het systeem 24/7 bedrijfszeker is.

Hebben wij u met AV-FLEX® Financial Services 

geïnspireerd?

Neem vandaag contact met ons op voor een afspraak op 

0346- 259 259. Of via e-mail: info@avex.nl
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