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Meer omzet voor je 
verhuurwebshop 
met Rentpro

Als verhuurder wil je zoveel mogelijk omzet draaien met je webwinkel. De 
verhuursoftware van Rentpro is volledig afgestemd om potentiële klanten in goede 
banen richting de bestelknop te leiden. Maar ook voor jou als verhuurder is het 
systeem zo ingericht dat je bedrijfstechnisch overzichtelijk kunt werken. 

Meer omzet met de 
webwinkel van Rentpro
Veel webwinkels werken in 
de basis correct, maar zijn 
onvoldoende afgestemd op 
de gebruikers. Daardoor 
haken bezoekers eerder af. 
Dit kan je echter enorm veel 
omzet schelen. ‘Wij leveren 
een webshop waarbij het 
bestelproces op detailniveau 
is doorontwikkeld en zorgt 
voor meer transacties', legt 
oprichter Michael van Helden 
uit.  ‘Ons framework zorgt 
ervoor dat je vergeleken met 
alternatieven meer omzet 
haalt met dezelfde bezoekers, 
prijzen en producten.
Daarmee onderscheidt 
Rentpro zich van de rest. 
Rentpro levert één database 
met zowel de webshop als de 
verhuursoftware.  Daarin zijn 
we uniek.' 

Gemakkelijk je
webwinkel beheren
Webwinkels voor de verkoop 
zijn fundamenteel anders 

planning. Daarin zie je per 
dag welke producten er op 
voorraad liggen en wanneer 
je wat moet leveren.

Statistieken
Een ander belangrijk punt 
zijn de statistieken. Hoeveel 
omzet draait je webwinkel? 
Hoeveel bezoekers plaatsen 
een bestelling? Waar 
komen ze vandaan? In 
het systeembeheer van 
je webshop staan al deze 
statistieken overzichtelijk 
weergegeven. Daarnaast 
zorgt Rentpro dat je 
webwinkel optimaal 
zichtbaar is op Google. 

Compatible op alle 
platformen
De webshops die Rentpro 
levert zijn volledig 
compatible op zowel 
desktops, tablets als 
smartphones. Daarnaast 
is de app van Rentpro 
beschikbaar voor zowel 
iOS als Android. Daarmee 
ontvang je pushberichten 
per bestelling, krijg je inzicht 
in voorraadstatistieken 

Vĳ f missers die volgens Rentpro het 
succes van webwinkels in de weg staan
• Niet weten voor wie de site bedoeld is

• Geen doelstellingen bepalen
• Niet een mobiele versie hebben

• Vergeten te meten
• Alle focus leggen op de lancering

van je website
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en kun je orders, klanten en 
producten inzien.

Maatwerk en advies
Van springkussens tot 
bouwkranen: Rentpro heeft 
ruime ervaring met een divers 
palet aan webwinkels voor 
grote en kleine verhuurders. 
Daarom is het mogelijk de 
webwinkel volledig af te 
stemmen op je wensen en 
voorkeuren. Zo kunnen er 
koppelingen gelegd worden 
tussen je webshop en 
huidige of nieuwe software 
voor boekhoudpakketten, 
logistiek, commercie, CRM of 
het voorraadsysteem.  Voor 
verhuurders met webwinkels 
wiens omzet tegenvalt geeft 
Rentpro vrijblijvend advies. 
Ook is het mogelijk een 
afspraak en een demo van de 
verhuursoftware aan te vragen. 

Kijk voor meer informatie op
www.rentpro.nl  

Michael van Helden,
mede-oprichter van Rentpro

vergeleken met webshops 
voor verhuurders. Zo 
kunnen je klanten met het 
raamwerk van Rentpro de 
verhuurperiode opgeven, 
verhuuropties toevoegen 
en direct met iDEAL 
betalen. Vraag je borg? Die 
wordt automatisch bij de 
bestelling toegevoegd. Je 
klant ziet in een oogopslag 
of en hoeveel producten 
voorradig zijn en uit welke 
alternatieven hij kan 
kiezen. Bij elke bestelling 
geeft de software klanten 
de keuze uit aanvullende 
producten. Wanneer 
ze bijvoorbeeld een 
trampoline huren, vraagt 
het systeem of ze er 
ook rubberen tegels ter 
bescherming bij willen 
bestellen. 

Wanneer je klant op 
de bestelknop heeft 
gedrukt, is het tijd om 
adresgegevens in te vullen. 
Die worden na elke order 
automatisch opgeslagen. 
Zo gaat het bestellen 
de volgende keer nog 
makkelijker en sneller. In 
de winkelwagen worden 
automatisch exact de juiste 
transportkosten berekend.
Nadat de klant de gegevens 
heeft ingevuld, zet de 
software de bestelling 
automatisch door en 
neemt deze op in je 


