
 

DE CONTEXT  
Groeiend enthousiasme voor de tuin  
 

In de tuin leven is een trend die de 
aanbiedingen van de tuincentra beinvloedt. 
Er waait een nieuwe wind doorheen de sector 
die professionals aanzet om zichzelf heruit te 
vinden.   
 
In een multi-channel-tijdperk, moet een 
distributeur zoals Croix Chatelain in staat zijn 
om snel in te spelen op de veranderende 
verwachtingen van steeds meer aangesloten 
klanten. 
 
Het doel: 
• Het aanbod snel aanpassen aan de trends 

en de collecties uitbreiden om de invloed 
van weersomstandigheden te 
minimaliseren 

• De positie van expert innemen door 
advies (kennis van trends en markten) en 
diensten (verpakking, marketing, 
logistiek, enz.). 
 

Een high-performance computing is van 
vitaal belang om zich aan de veranderingen in 
de markt aan te passen, de voorraad te 
beheren en de bestellingen te voldoen. 
 

DE UITDAGING 
Budgetcontrole en flexibiliteit 
 

In een veranderende economie, is een 
efficiënte IT-infrastructuur de sleutel om snel 
met partners te kunnen communiceren. Het 
zorgt voor een dynamisch voorraadbeheer en 
controle. 
 
Croix Chatelain koos voor operationele 
leasing, omdat het haar in staat stelt om:  
 
■ op IT-uitgaven te anticiperen en 
schommelingen te verminderen; 
 
■ onverwachte en ongeplande investeringen 
te beheren; 
 
■ zijn IT-apparatuur als nodig te upgraden; 
 
■ het risico van veroudering of het falen van 
hardware te vermijden; 
 
■ de administratie en boekhouding van het 
IT-materiaal te vereenvoudigen. 
 

CROIX CHATELAIN 
Brusselse familiebedrijf  

sinds meer dan 50 jaar 

gespecialiseerd in bloem-

potten en tuinartikelen. 

 

Als trendsetter, en altijd op 

zoek naar innovatieve 

producten, bevordert Croix 

Chatelain de kwaliteit en de 

nabijheid van Europese 

producenten. De catalogus is 

verrijkt met gerenommeerde 

en gespecialiseerde merken 

zoals Artevasi, Gardman, 

Scheurich, Lumisky, Oasis 

Floral, Smart Solar of Xala. 

 

Croix Chatelain heeft als 

gewaardeerde leverancier 

van de meesten Belgische 

tuincentra, haar horizon 

geleidelijk uitgebreid en 

exporteert sinds 2010 naar 

Frankrijk, Nederland en 

Denemarken. 

 

"Giving nature a home" is de 

ambitie van deze dynamische 

KMO. 

 

KERNCIJFERS 
 Aanwezig in 7 landen 

 31 werknemers 

 € 10 miljoen omzet 

EEN KMO ONTWIKKELEN  
dankzij een efficiënte IT-uitrusting 

HET PROJECT 
De bedrijfsgroei ondersteunen  
en het IT-beheer vereenvoudigen 
 

In 2001 heeft het familiebedrijf Croix 
Chatelain besloten haar IT-uitgaven 
te stroomlijnen. 
 
Overtuigd door de eenvoud van de 
operationele leasing van Rentys, 
vertrouwden ze de financiering en 
het beheer van haar IT-park toe. 
 
15 jaar later, blijft de eerste klant van 
Rentys haar vertrouwen in de firma 
behouden. 
. 

KLANTERVARING 
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RENTYS IN HET KORT  
RENTYS, bijna 15 jaar geleden 
opgericht om aan de eisen 
van de IT- en financiële 
afdelingen van 
ondernemingen te voldoen, 
is gespecialiseerd in de 
financiering op maat van 
technologische assets. 
 
Bekend op de Belgische 
markt voor haar ICT-
expertise, professionaliteit en 
creativiteit, past RENTYS haar 
financiële oplossingen aan 
elke klant aan in functie van 
zijn behoeften, het type 
activiteit en zijn beschikbare 
middelen. 

 

OPERATIONELE LEASING  
Dankzij de leasingoplossingen 
die RENTYS aanbiedt, kunnen 
de klanten hun 
technologische apparatuur 
vernieuwen zonder gebruik 
te maken van hun 
kredietlijnen of hun eigen 
cashflow. 
 
Operationele leasing is de 

ideale financiële oplossing 

voor apparatuur die snel 

veroudert. Het richt zich in 

het bijzonder tot bedrijven 

die wensen dat hun 

technologisch materiaal up-

to-date blijft. 

 

 

CONTACT 
Voor meer informatie over onze 

producten of diensten, bezoek 

onze website: www.rentys.com  

Sinds 15 jaar, kon Croix Chatelain haar IT-
infrastructuur steeds upgraden dankzij de 
flexibiliteit van de Rentys leasingoplossing.  
 
Deze dynamische KMO kon hierdoor haar nieuwe 
verkoopkantoor in Frankrijk uitrusten met 
moderne en efficiënte IT-apparatuur. 
 
Nadien moedigde zij de mobiliteit en 
productiviteit van haar vertegenwoordigers aan 
met de nieuwste generatie van mobiele telefonie 
en tablets, verbonden met het centrale systeem. 
 
Finaal, wordt het gecentraliseerd beheer van 
voorraden en bestellingen verzekerd door servers 
die volgens de behoeften mee veranderen. 
 
Het afvlakken van de kosten heeft het mogelijk 
gemaakt om moeilijke economische tijden het 
hoofd te kunnen bieden zonder afstand te 
moeten doen van evoluerende apparatuur. 
 

HET RESULTAAT 
Het comfort van geplande uitgaven 

  
Het huren van ons IT-materiaal  

was de enige rationele oplossing  
om onze groei te ondersteunen. 

 

Bovendien moesten we een reactieve, 
competente en betrouwbare partner vinden. 

 

Sinds 15 jaar adviseert RENTYS ons naar 
algehele tevredenheid. 

 

Quentin Croix 
IT Manager 

BASE vereenvoudigt de financiering, het 
beheer en de ontwikkeling van de IT-
infrastructuur van de KMO. De verborgen 
kosten van het onderhoud en het beheer 
van verouderende apparatuur zijn in de 
maandelijkse huurprijs inbegrepen. 
 

Daarnaast kan Croix Chatelain leveranciers 
en materialen naar eigen keuze selecteren. 
 

De facturen zijn gecentraliseerd en worden 
door Rentys betaald: een aanzienlijke 
tijdwinst voor de boekhouding. 
 

DE OPLOSSING 
BASE: een eenvoudige, flexibele en efficiënte formule 

Aan het einde van het contract, worden de behoeften geherwaardeerd, wordt verouderde 
apparatuur vervangen en wordt het contract vernieuwd of aangepast. Eenvoudig, 
transparant en efficiënt. 
 
 

http://www.rentys.com/

