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De Nova-Blend iD kopen of huren 
voor alle Diathermie, Blend en Elektrolyse behandelingen 

Zoals Elektrisch ontharen, Behandelen huidoneffenheden en Ionthoforese/Meso therapie 

 
Ongewenste haargroei, maar ook telé’s en fibromen verwijderen zijn aantrekkelijke bezigheden 

in uw salon. Het is niet alleen dankbaar werk, maar ook commercieel aantrekkelijk. Men kan bij 

ons kiezen uit kopen, huurkoop of huren. Gaat u binnen één jaar over van huur naar koop, dan 

brengen we de betaalde huur in mindering. 

 

 

Nova-Blend iD 

Basis/alleskunner 

Uit te breiden to iD-plus 

 

Belangrijk: al onze modellen zijn bij uitstek geschikt voor elektrisch ontharen, behandelen 
huidoneffenheden en Iontho/Meso therapie. Ieder model hoger maakt door de extra’s het werken nog 

makkelijker. 
Standaard accessoires zijn: 12V AC/AC adapter, naaldhouder met coax snoer, handelektrode 

met snoer en spons, twee pedalen en handleiding. 

 

Kopen van een Nova-Blend iD  Huren van een Nova-Blend iD 
Kopen is prijstechnisch het aantrekkelijkst, 
maar ook fiscaal, denk aan de 
investeringsaftrek. 

 Wilt u eerst nog vrijblijvendheid voordat u de 
definitieve keuze maakt, dan bieden wij: 

Kopen á contant geeft 15% korting op de 
standaard verkoopprijs. 

 1. Het standaard verhuurprogramma/contract: 
 Minimaal 3 maanden (huur en borg) 
 Daarna verlengen per maand 
 Opzegtermijn 1 maand Kopen in termijnen kan via onze 

verhuurformule. 
  2. Een koopcontract 

Na afgesproken periode eigendomsoverdracht 
Prijs = Verkoopprijs – reeds betaalde! 
 Binnen 3 maanden 15% korting 
 Binnen 6 maanden 10% korting 

 Binnen 12 maanden 5% korting 

   

Huurvoorwaarden 
Om te huren dient men akkoord te gaan met de huurvoorwaarden. De belangrijkste punten 

zijn: 

o Verhuren is een vrijblijvende periode om tot een koopbesluit te kunnen komen 

o Bij koop is uitgangspunt de “standaard verkoopprijs” 

o Huurperiode is minimaal 3 tot maximaal 12 maanden 

o De huur start na ontvangst van de eerste betaling: 

o 3 maanden huur + borgsom 

o Betaling graag via webshop/iDEAL 

o Opzegtermijn is 1 maand 

o Garantie: wel op de elektronica, niet op snoeren en te behalen resultaten. 

o Bij beëindigen contract (na ontvangst apparaat) ontvangt men borg retour indien er 

geen schade is. 

 Retour zendingen: alleen voldoende gefrankeerd en verzekerd (track & trace). 
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Er is één jaar gehuurd  Recht van koop tijdens huurtraject 
Na een jaar huren moet het mogelijk zijn om 

tot een besluit te komen. We bieden de 
volgende opties 

 Op ieder gewenst moment kan men overgaan 

tot koop. Uitgangspunt is de standaard 
verkoopprijs 

1. Men koopt het apparaat voor de 
standaardprijs 
U krijgt het reeds betaalde in mindering 

2. Men koopt het apparaat in termijnen  
(max. 12) 
U krijgt reeds betaalde in mindering 

3. Men beëindigt het contract 
Nadat wij het apparaat ontvangen 
hebben, krijgt u de borg terug indien er 
geen schade is geconstateerd 
Retour zendingen: alleen voldoende 
gefrankeerd en verzekerd (track & trace) 

  Koop binnen 3 maanden 
U ontvangt 15% korting en het reeds 
betaalde wordt in mindering gebracht op de 
koopsom 

 Koop binnen 6 maanden 
U ontvangt 10% korting en het reeds 

betaalde wordt in mindering gebracht op de 
koopsom 

 Koop binnen 12 maanden 

U ontvangt 5% korting en  het reeds 
betaalde wordt in mindering gebracht van de 
koopsom 

 

Prijzen per 8 januari 2022 in € en inclusief 21% BTW  

Nova-Blend iD 

Standaardprijs (2 jaar huur)    € 3.600,00 

Verkoop prijs < 12 maanden  5% korting € 3.420,00 

Verkoop prijs < 6 maanden  10% korting € 3.240,00 

Verkoop prijs contant  15% korting € 3.060,00 

Verkoop prijs contant 3 of meer  20% korting € 2.907,00 

       

Borg  5% van standaardprijs € 180,00 

 

 

Contract Koop 6 

maanden 

Koop 12 

maanden 

Huurkoop 1e 

jaar 

Huurkoop 2e 

jaar 

Korting 10% 5% - - 

     

Bedrag €3.240,00 €3.430,00 €1.620,00 €2.160,00 

(€ 3.780,00) 

Termijnen     

Borg € 180,00 € 180,00 € 180,00  

1 € 510,00 € 270,00 

€ 360,00 

€ 180,00 

2 € 510,00 € 270,00 € 180,00 

3 € 510,00 € 270,00 € 180,00 

4 € 510,00 € 270,00 € 120,00 € 180,00 

5 € 510,00 € 270,00 € 120,00 € 180,00 

6 € 510,00 € 270,00 € 120,00 € 180,00 

7  € 270,00 € 120,00 € 180,00 

8  € 270,00 € 120,00 € 180,00 

9  € 270,00 € 120,00 € 180,00 

10  € 270,00 € 120,00 € 180,00 

11  € 270,00 € 120,00 € 180,00 

12  € 270,00 € 120,00 € 180,00 

 

 


