
FLEX 
LIDMAATSCHAP
Profiteer van de nieuwste, meest efficiënte 
proces temperatuurregelings technologie 
zonder kapitaaluitgaven

FLEX UW KAPITAAL
FLEX EFFICIËNTIE VERBETERINGEN
FLEX CAPACITEIT
FLEX UW CONTINUÏTEITS PLANNEN
FLEX UW RISICO

HEROVERWEEG UW AANPAK BETREFFENDE 
PROCES TEMPERATUUR CONTROLE



• Onderhoud inbegrepen

• Alle reparaties inbegrepen

• Alle onderdelen inbegrepen

• Garantie inbegrepen

• Noodoproep inbegrepen

• Nieuwste technologie inbegrepen

• Inclusief laagste ecologische voetafdruk

• Laagste energieverbruik inbegrepen

*FLEXibiliteit inbegrepen

FLEX MEMBERSHIP

Besteed uw tijd aan datgene waar u het beste in bent en laat ons uw behoeften op het gebied van 
temperatuurbeheersing volledig beheren binnen een vast maandelijks abonnement.

FLEX is ons Fixed Long-Term Exchange-programma voor op maat gemaakte temperatuurregelings apparatuur 
zonder dat kapitaalinvesteringen nodig zijn. Profiteer van de nieuwste, meest efficiënte koelmachinetechnologie 
en koudemiddelen met een laag GWP met de zekerheid dat alle geplande onderhouds- en noodreparaties zijn 
inbegrepen tegen bekende abonnementskosten.
Flex uw temperatuurregeling capaciteit en upgrade naar nieuwe apparatuur 
voor efficiëntiewinst en ecologische voetafdrukbesparingen.

VOORDELEN
• Geen kosten vooraf, positieve cashflow 

• Toegang tot de nieuwste technologie  
en koelmiddelen

• Flexibel overschakelen naar krachtigere apparatuur

• Minimale gebruikskosten en een vast maandtarief

• Volledige onderhouds- en garantiedekking

• Totale betrouwbaarheid, totale beschikbaarheid 

• Geen risico en maximale flexibiliteit

BETAAL ALLEEN VOOR WAT JE NODIG HEBT

OPTIE HOE
1) In gebruik Aangesloten en in gebruik

2) Continuïteit op site Staat in standby op uw locatie

3) Continuïteits planning  Staat op standby op het lokale ICS depot

WAT PRECIES IS 
FLEX LIDMAATSCHAP? 

• Maandelijks abonnement

• Apparatuur voor temperatuurregeling zonder de 

noodzaak voor kapitaal

• Op maat ontworpen langetermijnoplossing voor 

uw toepassing

• Opties om de apparatuur te ruilen en te upgraden 

als technologie verbetert

• Opties voor FLEX capaciteit – apparatuur toevoegen 

en verwijderen aan de hand van capaciteitsvraag

• Volledig inclusief alle onderhoud, garantie en

• noodreparaties tijdens de contractduur

FLEX-lidmaatschap stelt u in staat om beschikking 
te hebben over de nieuwste en meest energiezuini-
ge temperatuurregeling apparatuur met onder-
houds- en storingsdekking inbegrepen voor een 
maandelijks abonnement en geen kapitaaluitgaven.

FINACIËLE FLEXIBILITEIT

• Kapitaal investering vooraf

• Lange terugverdientijd 

• Vast abonnement

• Flexibele oplossing

• Bij een traditionele investering moet u vooraf betalen 

om een   break-even punt te bereiken. Een positieve 

cashflow kan jaren duren.

• Met het FLEX-lidmaatschap hoeft u niet te wachten. 

En geen grote investering. Betaal gewoon het 

abonnement en profiteer vanaf dag 1 van de 

voordelen van uw state-of-art chilley 1.

FLEX

FINANCIERING + ONDERHOUD

• De tabel laat zien dat een investering van € 100K 

gedurende 5 jaar een positieve cashflow kan 

genereren. En je hebt, dankzij je FLEX-lidmaatschap, 

het recht om je apparatuur te upgraden met een 

efficiëntere unit en weer te profiteren van een 

positieve cashflown

GROOT CASHFLOW VOORDEEL 
ZONDER OPERATIONELE KOSTEN 
VARIATIE

1 2 3 4 5

BREAK-EVEN

JAREN
KAPITAAL UITGAVEN

 OPERATIONELE UITGAVEN

CapEx

OpEx
vs €

€

1 2 3 4 5

Waarom zou je betalen voor equipment die je misschien niet gebruikt?

JAAR 1 JAAR 2 JAAR 3 JAAR 4 JAAR 5

Operationele kosten -16.500 -16.900 -16.900 -16.900 -16.900

Afschrijving 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500

CAPEX -100.000

Benodigde Cashflow -104.000 108.000 112.400 116.800 121.200

JAAR 1 JAAR 2 JAAR 3 JAAR 4 JAAR 5

Operationele kosten -24.000 -24.000 -24.000 -24.000 -24.000

Afschrijving 0 0 0 0 0

CAPEX 0 0 0 0 0

Benodigde Cashflow 24.000 48.000 72.000 96.000 120.000

Cashflow advantage 
(Rent vs. Buy)

80.000 60.000 40.400 20.800 1.200

CAPEX = 100k Operationele kosten: Afschrijving + Service

CAPEX = 0 Operationele kosten: Verhuur All inclusive

YEARS

“Ready for Hire” slangen en 
afsluiters worden ingezet voor 
snelle levering



BELGIË

LUXEMBURG

NEDERLAND

SINT-MICHIELSGESTEL

PROCESS 
TEMPERATURE 
CONTROL
SPECIALISTS.

PROCESS TEMPERATURE CONTROL SPECIALISTS.
SALES. HIRE. SERVICE.

I C S C O O L E N E R G Y . C O M

Verhuur. Verkoop. Service. Installatie.

Shared Service Center

Nederland : +31(0)88- 258 2580
België: +32 (0)800 - 29110
Luxemburg: +32 (0)800 – 291104

ICS Cool Energy is gespecialiseerd in 
temperatuurbeheersingsoplossingen van -40 °C 
tot 400 °C voor kritieke en productieprocessen, 
waaronder verhuur, kapitaalgoederen, gepland 
preventief onderhoud en ondersteuning bij 
noodgevallen in alle industrieën in heel Europa. Al 
meer dan 30 jaar bieden we technisch advies en 
oplossingen aan toonaangevende bedrijven over de 
hele wereld - om hen te helpen aan de regelgeving 
te voldoen, hun energieverbruik, onderhoud en 
operationele kosten te verminderen. 

KEEPING INDUSTRY RUNNING

EMISSION CRITICAL

FLEX

• Zero capital lidmaatschap oplossing
• Flexibele capaciteit om alleen te betalen voor

wat u nodig heeft
• Inclusief Continüiteits planning

• CO2 reductie met één gigaton tegen 2030
• Vrije koeling en warmteterugwinning
• Verbeteringen op het gebied van energie-efficiëntie

• Verhuur, Verkoop, service & Installatie
• Advies & technische expertise
• Noodhulp 24/7 elke dag van het jaar

BENELUX DEKKING

•  Centaal gelegen Benelux depot

• Servicemonteurs met onderdelen in de service bus

• Grote voorraad in ons centrale magazijn

• Alle engineers hebben toegang tot een netwerk 

van leveranciers in het veld

• Regionale Sales Engineer-adviseurs

• Speciaal reparatie team op depot

• Key Account Management

• €60M + 500MW Vloot

• 6.000+ klanten

• 24/7 noodhulp
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