
Service & dienstverlening 

Breed assor�ment track & trace 
producten, geschikt voor een zeer 
brede doelgroep

De nieuwste producten met vele 
& unieke mogelijkheden

Hightech producten met CE- 
keurmerk & 2 jaar garan�e

Zeer scherp geprijsd & snelle 
levering

Voordelige, maandelijks 
opzegbare abonnementen 

Snel & gemakkelijk registreren 
van uw materieel in ons systeem 

Dagelijks bereikbaar van 8.00 uur - 
20.00 uur voor advies of hulp

Over Rental Tracker
Rental Tracker is geboren vanuit een grote passie  voor 
voertuigen en machines van eigenaar Klaasjaap Beintema. 
Zijn ervaringen als autoverhuurder en ondernemer  
hebben hem geleerd wat echt van belang is voor zijn 
klanten. Rental Tracker blij� door de huidige 
partnerschappen zeer betrokken bij alle ontwikkelingen in 
de verhuur- en leasebranche. 
Rental Tracker is ontwikkeld tot een uniek en gerenommeerd 
track & tracebedrijf met meer dan 16.000 ac�eve trackers 
in het portaal.

vanuit passie



Uw materieel, ook onze zorg! 

De klant vraagt, wij leveren!
Wij zijn con�nu bezig om onze producten en diensten 
door te ontwikkelen. Om dit te kunnen realiseren 
hebben we zeer na uw contact met onz e klanten. Zo 
weten wij precies wa t er speelt in de verschillende 
branches en wat de  behoe�en en wensen van onze 
klanten zijn. Of u nu een autoverhuur-, autolease-, 
bootverhuur-, schoonmaak-, detacherings-, loon-  of 
bouwbedrijf hee�, team Rental  Tracke r staat voor u 
klaar! 
Vraag gerust en geheel vrijblijvend  informa�e en advies. 
Wij helpen u graag en zijn dagelijks bereikbaar van 8.00 uur - 
20.00 uur.  

Rental Tracker 
 Burgemeester J.G.  Legroweg 45A 

9761 TA Eelde
Telefoonnummer:  +31 853034646 

Mobiel: +31 653687647
E-mail: info@rentaltracker.nl 

Website: www.renta ltracker.nl

Kwaliteit, keurmerk en garan�e
Wij werken samen met zeer betrouwbare en innova�eve
producenten. Hierdoor beschikken wij over de nieuwste 
en beste hardware. Onze  producten brengen nieuwe

 mogelijkheden zoals bluetooth, ECO- drive (scores), 
over -the-  air programmering (op afstand programmeerbaar) 
etc. Bovendien zijn onze  producten van zeer hoogwaardige 
kwaliteit en voorzien van een CE- keurmerk.  
Wij geven dan ook twee jaar garan�e op al onze producten 
en werken niet goed, geld terug'.met de voorwaarde '   
Bij normaal gebruik kunnen onze producten levenslang 
mee gaan. 

Digitaal dashboard & registra�esysteem 
Via de Rental Tracker app komt u op ons unieke digitale 
dashboard. Via order bestelt u uw producten,  waarna u 
uw bestelling binnen 1 -2 werkdagen ontvangt. Onder 
support vindt u onze handige instruc�evideo's, 
inbouwschema's en inbouw- en suppor�ormulieren. Het 
digitale inbouwformulier gebruikt u bij het inbouwen ter 
plekke en werkt snel en gemakkelijk. Hiermee voert u 
basisinforma�e over de inbouw in. Uniek is dat u ook 
foto's van het kenteken, van de plaatsing en van de QR- 
code van de tracker kunt invoeren. Al deze informa�e 
wordt automa�sch naar uw e-mailadres(sen) verzonden. 
Zo legt u een degelijke administra�e aan. De bu�on GPS 
Portal gee� u uiteindelijk inzicht in al uw materieel. 
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