
Groen licht 
voor VRI-lease 
van VIOSS

Toegegeven, de aanschaf van een verkeersregelinstallatie (VRI) is geen 

investering waarbij u over één nacht ijs gaat. Met VRI-lease speelt VIOSS in 

op de toenemende vraag naar tijdelijke en semipermanente oplossingen die 

de veiligheid en doorstroming in het verkeer bevorderen. VRI-lease is een 

nieuw concept waarbij fl exibiliteit en zekerheid hand in hand gaan. Aan 

VRI-lease kleven geen risico’s of verrassingen; uitsluitend voordelen. Met 

VRI-lease gaat VIOSS verder waar andere partijen ophouden.

Hoe gaat VRI-lease in zijn werk?

U least een verkeersregelautomaat of een complete verkeersregelinstallatie op maat. 

De looptijd bedraagt drie tot tien jaar, maar andere looptijden zijn mogelijk.

VIOSS begeleidt, levert, plaatst, beheert, onderhoudt en herstelt gedurende de looptijd. 

Bij storing is onze storingsdienst snel ter plekke, 24 uur per dag, zeven dagen per week. 

U staat dus nooit voor verrassingen.

Waarom een verkeersregelinstal latie leasen 

in al le opzichten de voordeligste keuze is...
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Hoe luiden de voorwaarden?

VIOSS blijft juridisch en economisch eigenaar van de verkeersregelautomaat /verkeers-

regelinstallatie en verschaft u het gebruiksrecht tegen betaling van de vooraf 

overeengekomen leasetermijnen. Koop is mogelijk na het verstrijken van de looptijd. 

Andere maatwerkconstructies waarbij u automatisch eigenaar wordt, zijn eveneens mogelijk.

Wie is VIOSS?

VIOSS in Hedel is een jong bedrijf dat zich toelegt op het verhuren, plaatsen, onderhouden 

en verwijderen van tijdelijke rijbaan- en werkvlakverlichting, verkeersregelinstallaties en 

systemen voor signalering, snelheidsmeting en kabelbeveiliging.

Als ik zaken doe met VIOSS...

Is betrouwbaarheid gegarandeerd. VIOSS opereert onder de hoede van twee sterke, 

gerenommeerde moeders: Hoefl ake Elektrotechniek en Traffi c Service Nederland. 

VRI-lease, de voordelen op een rij:

  Geen investering, geen risico’s; 

  Beheer, onderhoud en schadeherstel zijn inclusief

  24/7 Storingdienst 

  Koop mogelijk na verstrijken looptijd

  Maximale zekerheid, maximale fl exibiliteit

Overtuigd van de voordelen? Nog vragen? 

Voor toelichting of een afspraak belt u vrijblijvend met Piet van Helvoort of René Verbeek: 

073 - 599 22 71.


