
M-Use®
Circulaire liften: 
van bezit naar
gebruik

Meer informatie over M-Use® kunt u vinden op
www.mitsubishi-liften.nl



“M-Use® sluit naadloos aan bij onze filosofie over
Total Cost of Usage en Circulaire economie.”

ABN AMRO / ERwiN vAN BAAR / SENiOR PROcuREMENt cONSultANt
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Samenwerken aan verandering
Voortkomend uit het besef dat veel traditionele modellen niet meer houdbaar zijn, is de 

behoefte voor een circulaire, duurzamere economie de laatste jaren sterk gegroeid. Waar de 

groeiende consumptiemaatschappij een steeds grotere belasting vormt voor de aarde en 

haar bronnen, zien we ook een trend dat producten een steeds kortere levensduur hebben. 

Dit laatste komt voort uit de druk op leveranciers om hun producten tegen een steeds lagere 

prijs beschikbaar te stellen. Dit resulteert in verdienmodellen die geënt zijn op zoveel en 

zo snel mogelijk omzet via volume te bewerkstelligen. Het zogenaamde design-for-failure 

principe, waarbij het eigenlijk normaal is geworden dat bijvoorbeeld een smartphone na 

twee jaar vervangen moet worden, is hierin illustrerend.  

Inhoud “Be the change
that you wish

to see in 

Mahatma Gandhi

the world”
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De liftenbranche

Ook in de liftenbranche hebben deze ontwikkelingen en 

verdienmodellen hun effect gehad. Waar het vroeger heel 

gebruikelijk was dat een lift zeker twintig jaar mee kon, zijn veel 

hedendaagse liften van bekende merken al na twaalf jaar (en 

soms zelfs eerder) toe aan een grondige renovatie. 

Niet alleen brengt dit hoge onderhouds- en vervangingskosten 

met zich mee, ook zorgt de lagere kwaliteit voor de nodige 

faalkosten als gevolg van storingen en overlast. 

Naast de financiële gevolgen heeft dit natuurlijk ook een 

negatieve weerslag op de aarde. Want net als de gehele bouw- 

en vastgoedsector, heeft ook de liftenbranche nog een lange 

weg te gaan op het gebied van recycling en re-use van haar 

componenten. 

Bij Mitsubishi Elevator Europe geloven wij echter dat het hoog 

tijd is dit te veranderen en circulariteit in de praktijk te brengen. 

Elk jaar gooien we globaal namelijk meer dan 500 kilo afval 

per persoon weg, zonder dat de kostbare grondstoffen hiervan 

hergebruikt worden.

Van bezit naar gebruik

Om de paradox rondom initiële aanschaf tegenover langeter-

mijnkwaliteit te doorbreken, zien we in steeds meer sectoren 

de verschuiving van bezit naar gebruik. Dit houdt in dat de 

leverancier de eigenaar blijft van de producten en de afnemer 

de producten ‘gebruikt’. Hierbij is sprake van een dienstverle-

ning die geleverd wordt, waarbij de risico’s van het ‘hoe’ bij de 

leverancier liggen. 

Handelen op investering

gericHt op korte terMijn

gericHt op prodUct

korte terMijn

leverancier

traditionele econoMie

Handelen op tcU

gericHt op de toekoMst

gericHt op resUltaat

lange terMijn

partner

sUstainaBle econoMie

De plastic ocean: 

noodzaak tot meer 

re-use en recycling

Door wederzijds te sturen op resultaat, wordt de leverancier 

geprikkeld kwaliteit te leveren. In plaats van een verdienmodel 

gericht op design-for-failure, gaat het hier om design-for-

succes. Dit zorgt ervoor dat de beste  kwaliteit verkregen kan 

worden, bewerkstelligt een langere levensduur van het product 

en draagt hiermee bij aan echte duurzaamheid.

Mitsubishi liften ten opzichte van de markt

Inherent aan het huidige economische model en de (prijs)druk 

op kwaliteit in de bouwsector, is het voor Mitsubishi Elevator 

Europe de uitdaging om haar hoogwaardige kwaliteit te verzil-

veren. Kortom: hoe krijg je in het klassieke inkoopmodel een 

aannemer in de ontwikkeling zover om meer te betalen voor 

kwaliteit? Zeker omdat deze partij zelf onder prijsdruk staat en 

zodoende deze Total Cost of Ownership niet actueel is. 

*Bron, DLR Adviesgroep B.V. (2017) en Eurlicon (2017)

geMiddelde in de Markt* storing
pER LIfT/jAAR

2,7
BescHikBaar
pER LIfT/jAAR

99,0%
stilstand

pER LIfT/jAAR

88 uur

1,0 99,8% 17,5 uur

-63% +0,8% -80,1%

Van bezit naar gebruik
‘Een duurzamer bedrijfsmodel 

voor de lift industrie’

Consumptiemaatschappij en

uitputting grondstoffen

Dit ondanks het feit dat dit op de lange termijn veelal niet in het 

belang is voor de eigenaar en eindgebruiker.

Mitsubishi Elevator Europe heeft als visie om de beste kwaliteit 

te leveren voor de lange termijn, waarbij de eindgebruiker vol-

ledig wordt ontzorgd. Mitsubishi liften gaan namelijk minimaal 

25 jaar probleemloos mee.

“Juist de langdurige 
contractperiode wordt als 

positief ervaren,
omdat je dan weet  waar 

je aan toe bent”

vvE DE EShOf, RijSSEN
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M-Use®
Constante topprestatie voor een 
duidelijk kostenplaatje zonder 
verrassingen

Kosten voor klant

Onderstaand figuur geeft weer wat de voordelen vanuit klant-

perspectief zijn van M-Use®: Constante topprestaties voor een 

duidelijk kostenplaatje, zonder verrassingen.

M-Use®, een duurzamer
bedrijfsmodel voor de 
lift industrie

Mitsubishi Elevator Europe streeft ernaar de 

beste en meest duurzame verticale mobiliteits-

oplossing voor haar klanten en eindgebruikers 

te realiseren. In het kader van bovenstaande 

evenals de groeiende behoefte aan een 

circulaire economie, heeft Mitsubishi M-Use® 

ontwikkeld.

Middels M-Use®, ofwel Mobility-Use, biedt 

Mitsubishi voor een lage initiële investering 

hoogwaardige kwaliteit liften aan met gegaran-

deerd gebruik. Hierbij blijft Mitsubishi eigenaar 

van de lift(en) en betaalt de afnemer voor een 

(in eerste instantie) periode van 20 jaar een vast 

bedrag per jaar voor het gebruik. Voor dit vaste 

bedrag krijgt de afnemer, middels contractueel 

duidelijk vastgelegde prestaties en bijbehorende 

boetes evenals jaarlijkse afrekening op basis van 

daadwerkelijk gebruik, gegarandeerd zorgeloos 

gebruik tegen voorspelbare en eerlijke kosten. 

Maar wat nou als we in lijn met de 

overgang van bezit naar gebruik, 

afstappen van het verkopen van onze 

liften in combinatie met liftonder-

houd en overstappen naar het leve-

ren van de dienstverlening ‘verticale 

mobiliteit’? Hierbij halen wij de piek 

van de investering aan de voorkant 

af en staat het leveren van een zo 

hoog mogelijke beschikbaarheid ten 

behoeve van verticale mobiliteit voor 

de eindgebruiker centraal. 

Dit alles voor een vast bedrag per 

jaar, zonder verrassingen en met 

strak gedefinieerde kaders die 

volledig transparant en inzichtelijk 

zijn. En halen wij die beloftes van 

onze dienstverlening niet? Dan zijn 

wij u contractueel verplicht tot het 

betalen van boetes. Als klant betaalt 

u immers voor een oplossing en niet 

voor een probleem. Graag stellen wij 

M-Use® aan u voor.

In het verlengde van de focus op 

gebruik in plaats van eigendom, staat 

ook circulariteit centraal in M-Use®. 

Middels het in kaart brengen van alle 

afvalstromen en de invloed van gebruik 

op onderdeel niveau, streeft Mitsubishi 

een zo efficiënt mogelijke inzet van haar 

mensen en middelen na. Bovendien 

werkt Mitsubishi middels diverse 

strategische programma’s hard aan het 

zoveel mogelijk recyclen en hergebrui-

ken van haar liftonderdelen.

Uit een onafhankelijk uitgevoerd 

onderzoek door KpMG Sustainability 

naar de liftenmarkt in Nederland, blijkt 

dat M-Use® in vergelijking met een 

gemiddelde Nederlandse lift ruim 

€15.000 goedkoper is over een periode 

van 30 jaar. Lange termijn kwaliteit en 

duurzaamheid zijn dus niet alleen goed 

voor mens en milieu, ook werd hiermee 

aangetoond dat het sluitende business 

cases zijn.

M-Use®

1,0 
storing

pER LIfT/jAAR

17,5 uur
stilstand 

pER LIfT/jAAR

traditioneel

2,7 
storing 

pER LIfT/jAAR

88 uur 
stilstand 

pER LIfT/jAAR

201 30 40 jaarTraditioneel marktgemiddelde M-Use®

Ko
st

en
 €

Constante
topprestaties
met M-Use®

Variabele initiële 
investering met M-Use®

Prestatie en kosten
onzekerheid bij 
traditioneel
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investering
Variabele initiële investering op basis van uw behoefte

risico
Ligt bij de klant en is sterk variabel door samenwerking met 

verschillende partijen met wisselende kwaliteitsinsteek

jaarlijkse kosten
jaarlijkse onvoorspelbare en fluctuerende kosten voor 

regulier onderhoud, reparaties, toeslagen, vervangingen, 
liftadvies en keuringen

contractperiode
Vrije keuze

kwaliteit
Onzeker door samenwerking met veel verschillende 

partijen en weinig afspraken over prestatieniveau

resUltaat
2,7 storingen per lift per jaar

Gem. 88 uur stilstand per lift per jaar

eigenaar lift
Klant

aanscHaf
Initiële aanschafprijs 100%

M-Use®

  Kortom: 
Volledige ontzorging en zekerheid

traditioneel

liftplan
partij 1

onderHoUd
Partij 4

liftadvies
partij 7

lift
partij 2

reparatie
partij 5

keUringen
partij 8

Montage
Partij 3

vervanging
Partij 6

“Op jaarlijks niveau de afspraken met elkaar 
verifiëren, gaat alles zoals het moet. Zo niet, dan 

hebben we met elkaar een verrekening, maar daar 
krijgen we geen ruzie over, dat ligt allemaal vast.”

HArry HAIsMA, BEstUUr VVE GrIMMA HErnA DokkUM

eigenaar lift
Mitsubishi Elevator Europe

risico
Ligt bij Mitsubishi Elevator Europe 

gedurende de contractperiode

contractperiode
20 jaar, daarna contract verlengen of overname lift 

tegen vooraf vastgestelde restwaarde

kwaliteit
Gegarandeerde hoogwaardige kwaliteit 

door prestatiecontract en boeteclausules

resUltaat
Max. 1 storing per lift per jaar

Max. 17,5 uur stilstand per lift per jaar

alles-in-één
Mitsubishi Elevator Europe verzorgt voor een 

vaste prijs uw lange termijn beliftingsvraagstuk 
middels complete dienstverlening

alles onder
één dak

jaarlijkse kosten
Vast jaarbedrag (incl. financie-

ring, onderhoud, reparaties, 
toeslagen, vervangingen,  

rapportage, advies en 
liftkeuringen door derden)

pay per Use
Op basis van uw 

daadwerkelijke gebruik 
vindt er aan het 

eind van elk jaar een 
verrekening plaats
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Wat kan M-Use®
voor u betekenen?
In de hele keten van liften, liftonderhoud en renovatie, zijn verschillende partijen 
met ieder hun eigen belangen te onderscheiden. Cruciaal in het doorbreken 
van de paradox rondom initiële aanschaf tegenover lange termijn kwaliteit is 
het denken in overkoepelende belangen. Hoe past M-Use® binnen zowel deze 
individuele als gemeenschappelijke belangen en helpt het daarmee waarde voor 
de hele keten te realiseren?

Remote monitoring

Door het toepassen van sensoren en intelligente software 

op onze M-Use® liften, zijn wij in staat diverse componen-

ten en gebruiksvariabelen te meten. Zodoende weten wij 

onder andere precieshoelang en hoeveel ritten onze liften 

maken en wat hierbij de belasting op de belangrijkste 

liftonderdelen is. Door deze gegevens live te monitoren en 

spiegelen met uitgebreide historische data van Mitsubishi 

componenten, zijn wij in staat ons  onderhoudsprogram-

ma precies af te stemmen op het daadwerkelijk gebruik 

van een betreffende liftinstallatie. Dit zorgt ervoor dat elke 

lift het juiste soort onderhoud op het juiste moment krijgt, 

hetgeen resulteert in een optimalisatie van de levensduur 

en efficiëntere inzet van middelen. 

recycling

Tezamen met een aantal vooraanstaande dienstverleners 

op het gebied van afvalinzameling en recycling, zijn wij onze 

logistieke processen dusdanig aan het inrichten dat de liften 

na hun initiële technische levensduur op effectieve wijze 

gedemonteerd kunnen worden en waardevolle materialen 

worden gerecycled. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 

recyclen van chroom uit RVS. Uitgangspunt hierbij is al onze 

liften een exclusief Sustainability Ceritificate (ATZ & Remon-

dis) te laten halen conform de DIN en ISO 14040 norm.

re-use

Op dit moment voeren we een uitgebreide studie uit naar de 

mogelijkheden tot niet alleen recycling, maar zelfs volledig 

hergebruik van bepaalde  liftcomponenten. Tevens wordt 

er vanuit het Remonte Monitoring project in samenwerking 

met strategische partners en bedrijven als IBM (GARS-pro-

ject), gekeken hoe op basis van technische levensduur bij 

verschillende type gebruik en gebruiksintensiteit, individuele 

liftcomponenten zo optimaal mogelijk gealloceerd kunnen 

worden in verschillende toepassingsgebieden.

Design for disassembly

Onze eigen afdelingen Engineering en R&D in Veenendaal, 

zijn samen met ons moederbedrijf (MELINA) uit japan in 

diverse projectgroepen het design van de Mitsubishi liften 

aan het aanpassen, zodat deze gemakkelijker uit gebouwen 

kunnen worden gedemonteerd. Dit is van essentieel belang 

om ons recyle en re-use programma realistisch te maken.

Naast de resultaatgerichte dienstverlening in combinatie 

met een slimme financieringsconstructie die hoogwaardige 

kwaliteit laagdrempeliger maakt, gaat M-Use® verder. Door 

de veranderde eigendomsstructuur en langetermijn-

betrokkenheid, zijn wij ook in staat de levensduur van de lift te 

verlengen én werken wij hard aan het recyclen en hergebruiken 

van verschillende componenten om zodoende circulariteit 

verder te implementeren. In samenwerking met diverse externe 

partners werken wij aan onderstaande speerpunten.

pr
odUctie

geBrU
ik

recycling

dUUrZaaM

prodUctie

grondstoffen

geBrUik

restafval

Van Lineaire Economie naar Circulaire Economie

Implementatie 
circulariteit

“Ja, wij zijn voordeliger uit. De jaarlijkse kosten zijn met
M-Use® tussen de €800 à €900 lager dan voorheen.

Exclusief het voordeel van de energie. 
Dat is een aardige besparing.”

vvE DE EShOf, RijSSEN

•  Vaste jaarlijkse kosten zonder 
 verrassingen
•   Kostenverrekening op basis 

van prestaties en daadwerkelijk 
gebruik

•   Gegarandeerde hoogwaardige 
dienstverlening en beschikbaar-
heid dragen bij aan tevreden 
huurders en eindgebruikers

•  Tegen minimale impact van de 
 servicekosten per m2 volledige 
 afdekking risico
•  Bijdrage aan circulaire economie 
 en daarmee duurzame toekomst

eigenaar

•   Lage initiële investering
•  Verzekerde topkwaliteit en 
  optimaal beliftingsplan
•   Samenwerking op basis van 

partnerschap in plaats van platte 
toeleverancier

•   Minimale impact van de kosten 
per m2

•  Kostenzekerheid, zonder 
verrassingen

•   Bijdrage aan circulaire economie 
en daarmee duurzame 
toekomst

ontwikkelaar

•   Hoogwaardige dienstverlening 
en gegarandeerd gebruik

•   Uitsluitend variabele kosten voor 
oneigenlijk gebruik en pay per 
use component

•   Bij minder gebruik dan 
geprognotiseerd wordt geld 
teruggegeven

•   Eerlijke spreiding van kosten 
over huidige en toekomstige 
gebruikers

•   Significant minder storingen, 
wachttijden en opsluitingen

eindgeBrUiker

dUUrZaMe en ZorgeloZe dienstverlening!
Constante topprestatie voor een duidelijk kostenplaatje, zonder verrassingen.
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Jaarlijkse winst samenleving

Als alle kantoorliften in Nederland worden verzorgd via 
M-Use® van Mitsubishi Elevator Europe, dan bespaart 
het de maatschappij per jaar:

Besparing voor gemiddelde 
Nederlandse lift over 30 jaar 
(o.a.)*

Miljoen eUro

11,3 190.000
UUr vertraging

Met M-Use® leveren wij een bijdrage aan de 
wereldwijde doelstellingen van de UN voor duurzame 
ontwikkeling. Deze doelstellingen en de complete 
KpMG True Value Case Study kunt u terugvinden op 

www.mitsubishi-liften.nl/M-Use
Besparing over de levensdUUr van één lift

≥15.000

≥ € 5.000 INItIële INVesteRINgsKosteN

≥ € 7.400 exploItatIeKosteN

≥ € 3.200 INCIDeNt eN stoRINgsKosteN

≥ € 900 energiekosten

+

Wat levert M-Use® op? 
Het realiseren van een circulaire economie is belangrijk voor de toekomst van 

ons allemaal, zowel als mens als ook voor de organisatie waarvoor u werkzaam 

bent. Tegelijkertijd moeten we ook realistisch zijn en moet de business case 

achter het model wel kloppen. Kortom: wat betekent M-Use® financieel gezien 

in vergelijking met het huidige model waarmee liften, onderhoud en renovaties 

worden ingekocht? Precies naar dit vraagstuk heeft KPMG Sustainability een 

onafhankelijk onderzoek gedaan middels de True Value methodiek. 

De belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek leest u hier  
*Gebaseerd op een 1050 kg. lift van 6 stopplaatsen

alle voordelen op een rij

   Minimale initiële investering, waarvan u de hoogte zelf kan bepalen.

   Geen verrassingen of (kosten)onzekerheid door gedetailleerd 

prestatiecontract en duidelijke communicatie.

   Transparante afrekening jaarlijkse kosten op basis van daadwerkelijk 

gemaakte ritten.

   Eerlijke spreiding van de jaarlijkse kosten over alle gebruikers.

   Lagere energiekosten door hoge kwaliteit liften.

   Hergebruik en recycling van liftonderdelen dragen bij aan een 

duurzamere toekomst.

Maak een afspraak 
De KpMG studie toont een gemiddelde besparing aan en wij dagen 
u daarom uit om een afspraak met ons te maken zodat wij het 
voordeel in uw situatie kunnen berekenen. 

www.mitsubishi-liften.nl/afspraak-maken/
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Maak een afspraak 
We kijken graag samen met u hoe we M-Use® in uw situatie in kunnen zetten.

www.mitsubishi-liften.nl/afspraak-maken/

Vrijblijvend offerte aanvragen 
Nieuwsgierig naar onze aantrekkelijke tarieven en mogelijkheden? Wij ontvangen graag wat 

extra informatie omtrent uw situatie om uw vrijblijvende offerte samen te kunnen stellen. 

www.mitsubishi-liften.nl/offerte-aanvragen/

Meer informatie online
Bezoek onze website voor meer informatie omtrent de voordelen van M-Use®

www.mitsubishi-liften.nl/m-use/

Makkelijk geholpen worden met:

samenwerken aan
verandering
Samen met de rest van ons team van 
specialisten, zijn onze verkopers 
er om u van begin tot eind te 
adviseren in al uw liftzaken.

“M-Use® sluit mooi aan bij onze filosofie over circulaire economie,
 en maakt het voor ABN AMRO mogelijk om zekerheid te hebben

over de kwaliteit en kosten in de komende 20 jaar.”

ABN AMRO / ERwiN vAN BAAR / SENiOR PROcuREMENt cONSultANt
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Mitsubishi elevator europe B.V.
Schietboom 20  |  3905 TD  Veenendaal
Postbus 235  |  3900 AE  Veenendaal
www.mitsubishi-liften.nl  |  info@mee-wde.nl

Met meer dan 65 jaar ervaring is Mitsubishi Elevator Europe in de BeneLux dé autoriteit op het gebied 

van hoogwaardige en betrouwbare lift- en roltrapinstallaties, liftonderhoud en liftrenovaties. 

Bezoek onze website
 

Voor een compleet beeld van onze organisatie, voor het aanvragen van een 

uitgebreide liftinspectie of stel uw eigen lift samen in onze liftconfigurator.

www.mitsubishi-liften.nl
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