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Your easier way up!

Maak gebruik van ons online portaal

Vereenvoudig, versnel en verbeter
al uw inhuurprocessen

De voordelen

Registreer nu

Heeft u meerdere locaties? Huurt u regelmatig een machine? Dan is een duidelijk
overzicht cruciaal. Zou het niet mooi zijn om een online platform te hebben dat alle nodige
informatie bevat om uw inhuurproces te vereenvoudigen?
Bij mateco hebben we hiervoor de oplossing ontwikkeld. Vanaf nu kunt u uw inhuurproces
van A tot Z beheren via mymateco.nl en behoudt u de controle over al uw machines.

Een paar keer klikken en klaar!
Bezoek mymateco.nl
Schrijf in via het formulier
Krijg toegang tot alle ontwikkelingen van onze digitale oplossing

Flexibiliteit

Snel

Huur overal en altijd! Weet waar uw
machine zich bevindt, beëindig een
opdracht op elk moment. Het maakt niet
uit of u wilt bestellen of beheren vanaf de
bouwplaats, uw kantoor, auto of thuis mymateco staat 24/7 voor u klaar!

Uw dagelijkse leven is hectisch. Werk
makkelijk en sneller - met slechts een paar
klikken bestelt u een machine.

Transparantie

Online

U wilt weten welke machine u onlangs
heeft gehuurd, u wilt gedetailleerde
informatie over uw contract of factuur
zien?
Geen probleem in mymateco - daar
heeft u een volledig overzicht en is alle
informatie beschikbaar!

Wilt u een machine (opnieuw) huren of
een opdracht beëindigen en heeft u geen
tijd om te bellen of een email te sturen? In
mymateco kunt u alles overal en altijd met
een paar klikken doen, zelfs buiten onze
openingstijden.

mymateco.nl

mymateco.nl

