De beste
kwaliteit, in
termijnen.
MEDIOQ POWER DIODELASER IN TERMIJNEN

Huurkopen/
Betalen in termijnen

DIODE POWERLASER
Betalen in termijnen

Soms komt het beter uit een diode powerlaser te betalen in termijnen, wij begrijpen dat. En komt u niet
in aanmerking voor een lease via onze leasemaatschappij, of is dit niet wenselijk, dan is huurkopen
wellicht een optie voor u. Hiervoor hebben we de krachtigste diodelaser toestellen de Medioq Q10,
Q12, Q15 Plus en Q18 DIA beschikbaar. Toestellen met de nieuwste triple wave techniek gecombineerd
met een krachtige laser output van maar liefst 1200 tot 1800 watt. En voor de veelzijdige ondernemers:
de Q15 plus waarbij de krachtigste diode powerlaser is gecombineerd met de de krachtigste Yaglaser
voor bijvoorbeeld tattoeage verwijderen, kalknagels en carbon peelingen. En voor de meest veelzijdige
en krachtigste laser de Q18 DIA Does it all, zoals de naam zegt: doet het allemaal: krachtig ontharen,
tattoo en couperose verwijderen.

Hoe werkt het huurkopen/ betalen in termijnen
Het betalen in termijnen van een Medioq powerlaser is voor 24 maanden. In deze 24 maanden kunt u
uw contract niet opzeggen, u kunt wel boetevrij aflossen. U doet een aanbetaling van 25-75% en betaalt
het restant in maandelijkse termijnen. Welk percentage u dient aan te betalen hangt af van verschillende
factoren en bespreken we graag met u.

Q15 Plus
& Q18 Dia

Nd Yag laser

Diode powerlaser met Magic Heads 2.0

POWERLASER IN
TERMIJNEN
Vereisten

In termijnen betalen is relatief eenvoudig en zonder financiële registratie bij een kredietmaatschappij en
zonder rentekosten. Echter hebben wij wel enkele vereisten om in aanmerking te komen voor deze
betaalmogelijkheid. Om te kijken of u in aanmerking komt kijken wij graag naar u als (ervaren)
ondernemer en ontvangen wij uw bedrijfsgegevens inclusief kvk, kopie ID, telefoonnummer, website en
uw bedrijfsadres. Zonder deze gegevens is het niet mogelijk de Medioq powerlaser te betalen in
termijnen. Op basis van deze gegevens gaan we kijken naar de grootte van de aanbetaling. Dit varieert
van 25% tot 75% van het totaal bedrag.

De Medioq Q10, Q12, Q15 plus of Q18 DIA power diode laser

De Medioq Q10 en Q12, Q15 plus en Q18 DIA diode powerlasers werken op basis van drie 1200 watt (
Q10) tot 1800 watt output krachtige diode golflengten met een machine power tot maarliefst 3600 watt.
Hiermee behoren deze diodelasers tot de Powerlasers. De lasers zijn ontworpen voor haarreductie op het
gezicht en lichaam, maar het apparaat is veelzijdig. Zo kunnen ook vaatafwijkingen en acne behandelingen
worden uitgevoerd met optionele behandelkopstukken. De Q15 plus is een combinatie van de beste 1400
watt output diode powerlaser + de krachtigste Yaglaser voor tattoeage verwijderen, kalknagels behandeling
en carbon Peeling. Hiermee behoort huidverjonging tot de mogelijkheden. De Q18 Dia: Does it all met de
meeste kracht namelijk 1800 watt output power voor ontharen met daarnaast tattoo en couperose
verwijdering. De Medioq power diode lasers werken efficiënt, geeft nauwelijks ongemak voor uw cliënt en
zorgt altijd voor een superieur resultaat.

POWER DIODE LASERS:
Diode lasers met Triplewave techniek & 1200-1800 watt
output met een oppervlak van 30mm x 15mm, dat
werkt.

Q18 Dia
Ultra power
1800 watt output

MEDIOQ POWERLASERS
Kosten

U dient een aanbetaling te voldoen variërend tussen de 25% en 75%, dit is afhankelijk van
meerdere factoren. Als voorbeeld hebben we een aanbetaling van 50% gerekend:
€ 6.999,- exclusief btw is dan de aanbetaling voor de Q10. Hierna betaalt u voor 24 maanden
het lage vaste maandbedrag van € 299,- excl btw. per maand.

%

Aanbetaling
Q10

25%
50%
75%

maandbedrag o.b.v. 24 maanden
Q12

Q15+

Q18 DIA

€ 3499,- € 4.249,- € 4.999,- € 6.249,€ 6.999,- € 8.499,- € 9.999,- € 12.499,€ 10.499,- € 12.749,- € 14.999,- € 18.749,-

Q10

€449,€ 299,€149,-

Q12

€ 531,€ 354,€ 177,-

Q15+

Q18 DIA

€ 625,- € 781,€ 416,- € 521,€ 208,- € 260,-

bedragen zijn exclusief btw.

Heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag verder. Wilt
u zo spoedig mogelijk behandelen met uw Medioq Q10, Q12,
Q15 Plus of Q18 Dia powerlaser, stuur dan alvast de vereiste
gegevens naar info@mediqlasers.nl.
Kopie ID van belanghebbende van de onderneming
Kvk nummer
Telefoonnummer
Website

Q12 Ultra power
1400 watt output
3500 watt machinepower

MEDIOQ

HET VERSCHIL IN DIODE LASER
ONTHAREN

Q15 Ultra power Plus
1400 watt output
3500 watt machinepower
Nd Yag laser
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