N

oden inzake akoestiek veranderen met de jaren.
Ruimtes veranderen van functie, worden anders
ingedeeld of krijgen nieuwe bewoners. Bouweisen

evolueren en hebben een veranderende impact op
gebruikte materialen … DOX Acoustics staat je doorheen
de jaren bij met een continue evaluatie van jouw akoestisch
comfort en past de akoestische indeling aan waar nodig.

ACoustics
as a Service

Met dit ‘Acoustics-as-a-Service’ (ACaaS) concept bieden
wij akoestiek aan als dienst i.p.v. als productverkoop.
Wij ontzorgen je volledig op vlak van ruimteakoestiek
en zorgen voor een continue en up-to-date aangenaam
akoestisch

Ont z o rg e n o p m a a t va n
jouw b e d r i j f

comfort

op

maat

van

jouw

bedrijf.

Ook op financieel vlak heeft dit model als voordeel dat
investeringen gespreid gebeuren en een minder grote
impact hebben op je jaarlijks budget. De producten blijven
in eigendom van DOX Acoustics waardoor herstellingen en
inspectie ook onder onze verantwoordelijkheid vallen.

V

erder werken wij in dit concept uitsluitend
met

Doordat
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producten steeds op een milieuvriendelijke manier
gerecupereerd worden en een zinvol nieuw leven krijgen.

Duurzame
akoestische
partner

En wanneer het contract na 5 jaar ten einde is, kies je
uit 4 opties in functie van je (nieuwe) noden. Verandert
je interieur, dan verander je de akoestische inrichting.

Draag bij tot een gezond

‘Akoestiek op maat’ krijgt hierbij een volledige nieuwe

(binnen)klimaat.

invulling.

VOORDELEN
✓

Akoestiek groeit mee met je bedrijf & interieur

✓

Partnership op lange termijn : 5 jaar

✓

Professionele montage en service

✓

Geen zorgen over herstellingen & inspectie

✓

DOX Acoustics blijft eigenaar van de producten

✓

Toegang tot volledig circulair productengamma

✓

Steeds hoogwaardige & duurzame producten

✓

Pay-as-you-go : geen grote 1-malige investering

✓

Capex verandert in Opex

Flexibel & modulair
Duurzaam & circulair
Functioneel & optimaal gebruik

1. AKOESTISCHE VOORSTUDIE

4. HERINDELING & OMRUILING

Een akoestische simulatie wordt uitgevoerd bij opstart

Optioneel kan er tijdens het jaarlijks evaluatiemoment

van het contract om een concreet beeld te vormen van het

geopteerd worden voor een herindeling of omruiling van

huidig akoestisch klimaat. Hiermee bepalen we de exacte

de geleverde materialen, volgend op de evolutie van het

hoeveelheid absorptie en wordt er gekeken naar aantallen

bedrijf, de ruimte en het interieur.

en type materialen in de ruimte(s). Bij complexere ruimtes

Deze optie kan vooraf in het contract worden bepaald :

kan er optioneel een nagalmmeting uitgevoerd worden.

omruiling van de materialen.

2. MONTAGE

5. OPTIES CONTRACTEINDE

DOX Acoustics installeert de geselecteerde materialen in

Wanneer het service-contract na 5 jaar ten einde loopt,

de ruimtes.

kan je kiezen uit 4 opties:

Een plaatsingsschets of korte plaatsingsbeschrijving zal op

Contract wordt verlengd:

voorhand worden voorgelegd ter controle en goedkeuring.

met de huidige producten: jaarlijkse fee wordt verlaagd
met nieuwe producten: jaarlijkse fee wordt herrekend.

3. JAARLIJKSE EVALUATIE & INSPECTIE

Contract wordt stopgezet:

Jaarlijks evalueert een medewerker van DOX Acoustics ter

DOX Acoustics recupereert de producten

plaatse de inrichting en het akoestisch comfort, en brengt

je koopt de producten over aan de restwaarde.

de akoestische noden voor het komende jaar in kaart :
welke producten moeten vervangen worden?
welke producten kunnen heringedeeld worden in
andere ruimtes?
welke producten moeten er toegevoegd worden
aan het contract?

Contacteer ons voor een afspraak:
info@doxacoustics.be.

DOX Acoustics.
Starrenhoflaan 43-04 . 2950 Kapellen . Belgium

www.doxacoustics.be

