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Eind november verzorgde AV & Entertainment 
Magazine een Verhuursoftware Demodag. 
Want veel verhuurders gebruiken dan wel een 
softwarepakket om hun verhuuractiviteiten 
mee te regelen, maar weten vaak niet wat er 
nog meer op de markt is. Welke aanbieders 
zijn er? Wat onderscheidt hun oplossingen? 
En welk pakket past nou eigenlijk het best bij 
de activiteiten van een bepaalde verhuurder? 
Een volle dag van demo’s, met tussendoor 
een door Rent Around aangeboden lunch 
in De Ruwenberg Hotel - Meetings - Events. 
AGP, OakSoft, Rentman en inspHire  toonden 
hun oplossingen en de bevindingen van 
de deelnemende verhuurders vind je op de 
volgende pagina’s. 
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Rentman 4G: de nieuwe generatie verhuursoftware! Nu beschikbaar op rentman.io

Inzicht in 
verhuurprojecten

Slim materialen en 
crew managen

Snel en helder
 communiceren



Rentman is in relatief korte 
tijd uitgegroeid tot een meer 
dan gevestigde naam in de 
verhuurwereld. Het draait volledig 
in de cloud en is mede daardoor 
overal en altijd bereikbaar. 

Zo’n 5.000 gebruikers in 26 landen loggen 
dagelijks in om gebruik te maken van het 
verhuurpakket. Doordat het webbased 
is, krijgen gebruikers ook niet te maken 
kosten voor aanschaf of onderhoud van 
hard- of software. Het is echt een kwes-

tie van inloggen en aan de gang gaan. 
Iedere medewerker heeft inzicht in de voor 
hem of haar belangrijke informatie. Het 
dashbord toont de taken voor vandaag, 
materialen die gepakt moeten worden en 
verlopen opties. Vanuit één agenda worden 
alle projecten beheerd en wordt de rele-
vante informatie gecommuniceerd naar de 
betreffende medewerkers en freelancers. Er 
zijn ook losse modules voor handen, zoals 
uitgebreidere personeelsplanning.  Met de 
lancering van RM4G wordt dat nog verder 
uitgediept. Offertes, contracten en facturen 
zijn snel te genereren en verzenden en 
met de template-editor is het eenvoudig 
professionele bonnen in de eigen lay-out te 
maken. Ook de personeelsplanning is vol-
ledig geïntegreerd in het pakket.

www.rentman.nl
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Rentman

Daniëlle Buitendijk (Ampco Flashlight 

Rental): “Een pakket met veel potentie. Wij 

hebben al een eerste kennismakingsge-

sprek gehad. De basis is heel goed, over alles 

is nagedacht. Een zeer interessant pakket, 

overzichtelijk en heel sterk in de basis.”

Mike Smit (Heuvelman Sound & Vision): 

“Dit pakket oogt heel ‘schoon’ en fris. Ik 

kende het pakket nog niet, maar het laat een 

goede indruk achter. Over de functionaliteit 

kan ik niet oordelen, daarvoor zou je meer 

de diepte in moeten gaan.”

Matthijs Dijkstra (NFGD Audiovisueel): “Wij 

werken met Rentman 3.0, maar zijn heel 

nieuwsgierig naar Rentman 4G, waar nu 

aan gewerkt wordt. Dat ziet er veelbelovend 

uit. Rentman is enorm uitgebreid, overzich-

telijk, zeer professioneel en echt gericht op 

AV-verhuur. Het is niet alleen een toppak-

ket, er zit ook nog eens een flexibel topteam 

achter.”

Bjorn Lentjes (Rent-All): “Ik was al bekend 

met Rentman en heb er ook al een demo van 

gezien. Het ziet er visueel heel goed ui. Voor 

Rent-All is het op dit moment geen optie, 

aangezien er geen oplossing voor multi-wa-

rehousing in zit. Over de functionaliteit en 

breedheid kan ik niet oordelen, daar is een 

half uur uitleg te kort voor.”

Hinse Hogenboom (Grafisch Lyceum  

Rotterdam): “Een duidelijk en heel compleet 

pakket. Echt breed, wat ook maakt dat er 

modules zijn die op dit moment bij ons niet 

nodig zijn. Het zou voor ons zeker een optie 

zijn. Al met al lijkt het me een erg goed pak-

ket.”

REACTIES DEELNEMERS:
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OakTree Rent van OakSoft 
Rental Software is een complete 
ERP-oplossing binnen de 
verhuurbranche. Het pakket 
is feitelijk een totaaloplossing 
waarbij alle afdelingen van een 
verhuurder zullen samenwerken 
met één centrale administratie. 

OakTree gaat een stapje verder dan voor-
raadbeheer en projectafhandeling alleen. 
Het is bijvoorbeeld voorzien van een 
magazijn in- en uitslagmodule en levert 
bovendien een compleet in eigen beheer 
ontwikkelde financiële administratie 
(OakTree Finance), die samen met de 
verhuursoftware voor nog meer kwaliteit 
en inzage zorgt. Op het moment wordt 
bij OakSoft hard gewerkt aan de vol-
ledig webbased applicatie RentBuddy. 
RentBuddy geeft direct online inzage en 
controle over de verhuuractiviteiten. Waar 
je ook bent en op welk apparaat dan ook. 
Omdat RentBuddy 100% uitwisselbaar is 

met OakTree Rent, geeft dit de garantie dat 
de online software van RentBuddy veilig 
als ‘proven technology’ binnen de organi-
satie geïmplementeerd kan worden.

www.oaksoft.eu 
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OakTree 
Rent

Pieter van Roijen (Grafisch Lyceum Rotter-

dam): “Een heel uitgebreid pakket, waarvan 

wij in 2014 al een demo hebben gehad. Zeer 

functioneel, met heel veel mogelijkheden. 

Het is bovendien ook heel goed aan te pas-

sen aan de behoefte van de klant.”

Bjorn Lentjes (Rent-All): “Ik kende het pak-

ket van Story Sound, dat er gebruik van 

maakt. Het is een modern en compleet pak-

ket, heel uitgebreid. Het lijkt me een prima 

pakket, dat voldoet aan onze wensen. Het 

zou voor ons dus  een serieuze optie kun-

nen zijn.”

Jeroen Pos (BPRvisie Audiovisueel): “Wij 

gebruiken dit pakket al vijf of zes jaar en 

zijn er tevreden over. Het voldoet op heel 

veel fronten. Het is functioneel en ziet er 

ook nog eens goed uit.”

Daniel van der Horst (Musicsensation En-

tertainment): “Mijn eerste indruk? Smooth 

en gebruiksvriendelijk. Ik kende het nog 

niet, maar voor ons is dit qua functionaliteit 

en breedheid zeker voldoende. Het is een 

erg interessant systeem, dat zeker zal wor-

den overwogen.”

Roel de Weerd (Ampco Flashlight Rental): 

“Dit pakket kan heel veel. Het is redelijk 

compleet en biedt veel mogelijkheden. Voor 

ons zou het derhalve mogelijk interessant 

kunnen zijn.”

René Simmers (NFGD Audiovisueel): “Zeer 

uitgebreid. Het ziet er goed uit, maar ik ben 

wel benieuwd naar hoe het ervoor staat met 

de verkoopmodule. Daar was de tijd nu wat 

te kort voor. Voor ons zéker interessant, 

met name omdat het echt een ‘alles-in-één-

pakket’ is. 

Robbie van de Wijst  (RWP Audio Video 

Lighting): “OakTree ziet er goed uit, heel 

duidelijk. Qua breedheid en functionaliteit 

prima en prijstechnisch volgens mij ook in 

orde. Dat geldt overigens ook voor de uitleg 

die we kregen. Al met al prima, duidelijke 

software.”

REACTIES DEELNEMERS:
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Krachtige Verhuur Software
Ruim 2200 bedrijven vertrouwen elke dag op inspHire

Het beheren van ieder proces van uw verhuurbedrijf 

Dynamische 
Interactieve Rapportages

CRM Naadloos 
gekoppeld met 

Mobiel 
Werken

Service, Testen 
en Reparatie

VRAAG EEN GRATIS

DEMONSTRATIE
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inspHire levert sinds 1997 
verhuur- en vlootmanagement-
software aan verhuurbedrijven 
over de hele wereld. 

De software helpt de efficiëntie te ver-
hogen en het gebruik van de verhuur-
software te maximaliseren door gebruik 
te maken van functies zoals CRM om 
klanten ervan te verzekeren dat ze de 
beste service ontvangen door middel van 
kernfuncties die alle belangrijke docu-

menten produceren. Dat gaat van offerte 
en afleverbonnen tot contracten, scha-
derapporten en facturen. Met duizenden 
installaties in meer dan dertig landen 
mag inspHire zich een wereldspeler 
noemen. Geschikt voor bedrijven met 
één gebruiker en één vestiging, maar net 
zo goed voor 300 vestigingen en meer 
dan duizend gebruikers. Heel handig 
is ook inspHire Mobiel. Dat verleent de 
gebruiker ook onderweg toegang  tot de 
verhuurgegevens. Het biedt mogelijk-
heid zowel online als  offline veranderin-
gen door te voeren. Doordat steeds real 
time gegevens direct in inspHire worden 
doorgevoerd, verbeterd ook hier weer de 

efficiëntie terdege. Op het moment wordt 
ook hard gewerkt aan de toevoeging van 
personeelsplanning in inspHire. 

www.inspHire.com/nl
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inspHire

Peter Scholing (ICO Kunstencentrum): 

“inspHire is in mijn ogen een overzichtelijk 

en compleet pakket. Het is breed en goed 

toepasbaar en voor ons als ICO Kunsten-

centrum, met veel interne ‘verhuur’, zeker 

interessant. Al met al een goed pakket.”

Matthijs Dijkstra (NFGD Audiovisueel): “ Ik 

weet dat ze er mee bezig zijn, maar zonder 

crewplanning is het voor ons niet interes-

sant. Het is veel klikken en daarmee en 

pakket waarin je je weg zal moeten vinden. 

Oogt nu wat complex.”

Daniëlle Buitendijk (Ampco Flashlight 

Rental): “Een interessant pakket, dat wij al 

via internet en van naam kenden. Het ont-

breken van de crewplanning is nu nog een 

gemis, maar verder is het een interessant 

pakket met veel sturingsmogelijkheden. Dit 

pakket stemt hoopvol. Op de lange termijn, 

dus inclusief de crewplanning, zou dit voor 

ons zeker interessant kunnen zijn.”

Daniël van der Horst (Musicsensation En-

tertainment): “De eerste indruk van dit pak-

ket is voldoende, wat ook meteen voor de 

breedheid geldt. Voor ons als Musicsensa-

tion ook zeker relevant om ons verder in te 

gaan verdiepen.”

Jeroen Pos (BPRvisie Audiovisueel): “Het 

pakket oogt eenvoudig, maar het is wel heel 

veel klikken. Voor ons bedrijf komt het op 

dit moment nog tekort, simpelweg omdat de 

crewplanning er niet nog niet in zit. Daar 

kunnen wij niet zonder.”

REACTIES DEELNEMERS:
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AGP Rent
AGP Rent software is een breed opgezet, modulair ERP systeem. Het systeem 
biedt een volledig geïntegreerde totaaloplossing van acquisitie, calculatie, 
offerte, werkvoorbereiding, inkoop, verkoop, relatiebeheer, projectuitvoering 
en planning tot facturering. Met AGP Rent heeft u altijd realtime inzicht in uw 
verhuuradministratie, openstaande posten, magazijnen, klanten en nog veel 
meer. 

Een uitgebreid basispakket, aangevuld met de voor u belangrijke extra 
modules. Door het inzetten van de juiste modules maken wij de optimale 
samenstelling, toegespitst op uw organisatie en uw medewerkers. Hierdoor 
hebt u geen overbodige functionaliteiten en de mogelijkheid om gefaseerd 
te starten.

AGP Rent is inzetbaar binnen de gehele verhuurbranche welke vele 
nichemarkten kent; audiovisueel, licht en geluid, podia, horeca, evenementen 
en machines en gereedschappen. AGP is en wordt in samenwerking met 
onze klanten ontwikkeld, op deze manier zorgt AGP ervoor dat AGP Rent 
continu voorziet in de behoeften van de meest moderne en veeleisende 
verhuurbedrijven. Al meer dan 150 verhuurbedrijven gingen uw voor. 

AGP Rent
Verhuurbedrijven 

AGP Projects
Project- en serviceorganisaties

AGP InstallWare
Installatiebedrijven

AGP Trade
Groothandels

AGP Logistics
Transport en logistiek

AGP Move
Verhuisbedrijven 

AV- EN T ERTA I N M EN T. N L



AGP Rent software is een 
breed opgezet modulair ERP 
systeem, met name bedoeld 
voor grotere bedrijven (10+). Het 
biedt een totaaloplossing van 
acquisitie, calculatie, offerte, 
werkvoorbereiding, in- en verkoop, 
relatiebeheer, projectuitvoering en 
planning tot facturering. 

Het is een breed basispakket, dat naar 
wens kan worden aangevuld met extra 

modules, zoals barcodescanning en RFID. 
Overbodige functies blijven zo achter-
wege. Verhuurders willen bij het opstellen 
van een offerte realtime inzicht hebben in 
de voorraad voor een bepaalde huurpe-
riode. Bovendien wil je als verhuurder 
een artikel of dienst zo vaak mogelijk 
verhuren met minimale inspanning, 
zonder dat dubbele boekingen ontstaan. 
Bij AGP Rent is dat allemaal mogelijk. 
De software voorziet namelijk in actu-
ele inzichten in de voorraad, een nauw-
keurige verhuurplanning en correcte 
facturatie. AGP Rent is toepasbaar binnen 
de hele verhuurbranche. Een grote groep 
verhuurbedrijven, van kleine tot grote 
organisaties, maakt al dagelijks gebruik 
van de verhuursoftware. 

www.agp.nl 
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AGP Rent

Roel de Weerd (Ampco Flashlight Rental): 

“We kenden AGP al van naam en vandaag 

maakt het een goede indruk op ons. Het is 

heel breed en juist interessant voor grotere 

bedrijven, zoals wij. Zou voor ons derhalve 

ook zeker interessant kunnen zijn.” 

Thomas Koehler (Grafisch Lyceum Rotter-

dam): “Ik kende AGP Rent nog niet, maar je 

ziet al snel dat hiermee heel veel mogelijk 

is. Het is erg ‘customizable’. Door alle extra 

modules zou het interessant kunnen zijn. 

Een goed alternatief voor als we op den duur 

meer maatwerk nodig zouden hebben.”

Mike Smit (Heuvelman Sound & Vision): 

“Wij gebruiken zelf AGP Rent en zijn daar 

erg tevreden over. Het is gewoon een goed 

pakket, dat ook nog eens heel uitgebreid is. 

Als cijfer zou ik het een 7,5 geven.”

Peter Scholing (ICO Kunstencentrum): 

“Een professioneel pakket, erg veelzijdig 

en breed. Voor onze toepassing minder ge-

schikt, maar ik kan me heel goed voorstel-

len dat andere en grotere partijen hier blij 

mee zijn.” 

Robbie van de Wijst (RWP Audio Video 

Lighting): “Een pakket waar je heel erg veel 

mee kan, maar dat voor RWP wat al te func-

tioneel is.Als we wat groter gegroeid zijn 

kan het zeker een interessant pakket voor 

ons zijn.”

Jeroen Pos (BPRvisie Audiovisueel): “Het 

pakket laat een goede indruk op me achter. 

Ik had het al eens gezien, maar kende nog 

geen details. Het ziet er goed uit en zou voor 

ons zeker interessant kunnen zijn.”
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