
Det bedste 
værktøj er 
det, du tjener 
penge på.

nethire.dk 43 63 03 24 Nethire app

Bliv materielejer i Nethire Community - 
Byggeriets deleøkonomiske platform



Med +50.000 slutbrugere, 15.000 katalognumre og mere end +10 
lokationer er Nethire Community Danmarks største digitale handelsplads 
for leje af værktøj og maskiner til byggeriet. Derfor er det din bedste 
mulighed som materielejer* for at eksponere dit værktøj overfor danske 
håndværks-, entreprenør- og byggevirksomheder. 

* Er du producent, forhandler, udlejer, grossist, håndværksvirksomhed 
eller privat person – der er plads til alle som materielejer i Nethire 
Community.

Danmarks 
største digitale 
platform for 
udlejning.





Det er ikke gratis at håndtere, servicere og levere værktøj og maskiner 
ud til kunderne - derfor går en del af lejeindtægten til de udlejere, som 
tager sig af det praktiske i forbindelse med lejeaftalen. Til gengæld falder 
arbejdsbyrden, jo længere materiellet er lejet ud - og din del af kagen 
bliver derfor større, jo længere værktøjet er lejet ud. 

Jo længere 
lejemål, jo 
større andel 
til dig.





Nethire Community er ikke bare en deleøkonomisk platform - det er en 
full-service løsning der sikrer, at alle lejeaftaler foregår under Nethires 
lejebetingelser og forsikring. Samtidig sikrer systemet, at lovpligtig service og 
vedligehold udføres rettidigt. Dermed ved du, at dit materiel bliver håndteret 
korrekt og gennemgået efter hver eneste udlejning, når du stiller værktøj og 
maskiner i kommission hos en partner i Nethire-netværket.

Vi tager os 
godt af dit 
grej.





Når du bliver en del af Nethire Community, er det op til dig, hvilken pris 
dit materiel skal udlejes til - og du kan samtidig se, hvad andre udlejer 
deres materiel til. Vi hjælper dig desuden gerne med at finde den bedste 
fysiske lokation i hele Nethire-netværket, så du kan sikre størst mulig 
belægningsgrad på dit værktøj. I Nethire Community sørger vi således for at 
belægningen – og dermed indtjeningen – maksimeres mest muligt ved hjælp 
af:
 
 Dit materiel eksponeres for tusindvis af potentielle brugere gennem
 Nethires samarbejde med lejeformidlere, der bl.a. tæller nogle af
 landets største grossister

 Nethire optimerer løbende den fysiske placering af dit materiel hos
 vores autoriserede forvaltere, så behovet hele tiden matcher
 efterspørgslen

 Med et landsdækkende og digitalt distributions-setup sikrer Nethire, at
 dit materiel altid er let tilgængeligt for brugeren – når, og der, hvor han
 skal benytte det

 Dit materiel lejes kun ud på baggrund af Nethires lejebetingelser og er
 altid omfattet af Nethires forsikring

 Nethire-systemet sørger for konstant at overvåge dit materiel således,
 at alle fastsatte og lovpligtige serviceeftersyn overholdes. Vore forvaltere
 sikrer eftersyn og rengøring ved alle udleveringer og returneringer

Sæt din egen 
udlejnings-
pris.





Når dine værktøjer og maskiner er en del af Nethire Community, bliver det 
en del af Nethires samlede pakke, som markedsføres af os. Som en del af 
Nethire-konceptet laver vi blandt andet også instruktions-videoer, som kobles 
på produktet i app’en og markedsføres på nettet. Vi stiller gerne op med 
kameraet, hvis du er villig til at vise, hvordan man bruger dit materiel.

Gratis mar-
kedsføring 
som en del 
af Nethire.





Bliv en del af 
familien
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Kontakt os for en præsentation eller for yderligere info.

Adresse: Fabriksparken 11 - 2600 Glostrup


