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ALTIJD HET  
JUISTE MATERIEEL

Zo werkt het 
 

1.  Neem contact met ons op om uw reservering door te 

geven. Bel 055 - 3231263. Wij adviseren u graag bij 

het selecteren van het gereedschap of de machine 

voor uw klus.  Wij verhuren ons materieel zowel 

voor korte periodes als langdurige projecten. 

2. Wij kunnen het transport voor u verzorgen maar   

	 u	kunt	ook	zelf	uw	goederen	komen	afhalen	op	onze		

 locatie aan de Zonnenbergstraat 36, te Wilp. 

3.  Voor sommige machines rekenen wij een borg tarief 

alvorens de huurperiode van start gaat. 

4. Tijdens de huurperiode bent u vrij de machine te 

 gebruiken. Bekijk ook onze verhuur- en  

 verzekeringsvoorwaarden op pagina 58 en 59.

5.  Retourneer uw machine op het afgesproken  

moment, wij kunnen het ook op komen halen. 

 

Machine- en Materiaalverhuur Bonhof

Zonnenbergstraat 36 

7384 DL Wilp

Openingstijden

Maandag  t/m donderdag:  07:30 - 17:30 uur 

Vrijdag:   07:30 - 17:00 uur 

Zaterdag :   08:00 – 17:00 uur

Contact

055 - 3231263

verhuur@bonhof.com

        06 - 82741659 

U kunt whatsapp gebruiken voor het opvragen van tarieven, 

beschikbaarheid van de verhuurmachines, annuleringen van 

huur orders en het afmelden van verhuurmachines.

 

Over Bonhof 

Als wij het niet hebben stop dan maar met zoeken..! Bonhof 

bestaat uit diverse afdelingen, waarvan Bonhof Machine- en 

Materiaalverhuur er één is. Door onze enorme veelzijdigheid 

kunnen	wij	zeer	efficiënt	werken	omdat	we	op	alle	vakge-

bieden materieel en expertise in huis hebben. Wij vinden het 

belangrijk dat u goed geholpen wordt. Onze mensen zijn dan 

ook gespecialiseerd in hun eigen vakgebied. Naast Machine- 

en Materiaalverhuur Bonhof kunt u ook terecht bij ons voor: 

Onze slogan is niet voor niets, Eerst naar Bonhof!  Wij bieden bedrijven en particulieren de mogelijkheid 
uit ons ruime assortiment machines en gereedschappen te huren. In veel opzichten is huren vaak de 
meest rendabele oplossing voor u of uw bedrijf. Geen vaste lasten, maar wel flexibel kunnen opschalen 
in materieel wanneer het u uitkomt.

www.bonhof.com

 Machine- en Materiaalverhuur

OVER BONHOF
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Metaaltechniek- en Machinebouw:

•  Nieuwbouw, verbouw, reparaties en reviseren  

van machines;

•   Begeleiding, engineering/ontwikkeling, fabriceren 

van	uw	specifieke	project;

•  Plaatsing en installatie van uw machine of lijn;

•   U kunt ook bij ons terecht voor o.a. trappen,  

bordessen, transportbanden, slijtdelen, oplas-

werkzaamheden, bakmessen, transportinstallaties, 

doseurs, product scheiders etc.;

•   Wij hebben (bijna) alle soorten en maten staal op  

voorraad;

•		 	Diverse	certificeringen	VCA,	NEN-EN	1090,	EN	ISO	 

3834-3 daarnaast zijn wij een SBB leerbedrijf;

Landbouw- en Industrietechniek:

•   Onderhoud, reparatie, service en verkoop van  

machines en tractoren;

•  Ruim 700 occasions op voorraad;

•   Grootste onderdelen magazijn van de regio,  

ca. 9000 onderdelen;

•		 Erkend	SKL	en	VA	keur	bedrijf;

•		 	Officieel	dealer	van	onder	andere:	Deutz-Fahr,	 

Welger, Vredo, Kuhn, Krone, Trioliet, Giant, Joskin en 

Kärcher;

•   Gebouwbescherming en aanrijdbeveiliging, zie ook: 

www.vangrails.com & www.kolombescherming.nl.

Techniek- en Agrishop:

•   Grootste Kramp shop van Nederland, met 10.000 

verschillende artikelen in onze shop;

•  Vakmensen zodat u altijd goed advies krijgt;

• Het adres voor schoeisel, hang- en sluitwerk,  

 compressoren, installatiemateriaal, gereedschappen,  

 kachels, beregening toebehoren, afrastering en nog  

 veel meer;  

•   Wij verkopen o.a. producten van de merken:  

Gallagher, DAB, Kärcher, Airpress, Linde gas en 

Hikoki;

•  Ruime voorraad speelgoed, skelters, traptractoren   

 en minatuurmodellen. Onze top speelgoed merken  

		 zijn:	Exit	,	Bruder,	Siku,	Berg	Toys,	Kleine,	Schleich,			

	 Britains,	Rolly	Toys,	Kids	Globe,	Dickie.

Reinigingstechniek:

•   Verkoop, reparatie en onderhoud aan  

uw professionele reinigingsmachine;

•   Ruime voorraad nieuwe en gebruikte reinigings-

machines op voorraad;

•  Wij kunnen service verlenen op locatie;

•   Vakbekwame specialistische monteurs,  

30 jaar expertise!;

•  Kärcher dealer sinds 1988.

www.bonhof.com

Landbouw- en industrietechniek 

5



HOOGWERKERS & STEIGERS
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HOOGWERKERS  
& STEIGERS
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HOOGWERKERS

Merk Type
Werk-

hoogte

Platform-

hoogte

Platform-

afmeting

Max  

werklast
Transport afmeting

Totaal 

gewicht

Prijs per 

1/2 dag*

Prijs per 

dag*

Prijs per 

week*

m m l x b (m) kg l x b x h (m) kg

Genie GS 1330 5,9 3,9 1,26/1,73 x 0,68 227 1,42 x 0,77 x 2,00/1,67 893 € 45 € 65 € 160

Genie GS 1532 6,4 4,4 1,63/2,54 x 0,74 272 1,83 x 0,81 x 2,03/1,73 1308 € 45 € 70 € 175

Genie GS 1932 7,6 5,6 1,63/2,54 x 0,74 227 1,83 x 0,81 x 2,11/1,75 1501 € 50 € 80 € 200

Genie GS 2032 8,13 6,13 2,27/3,18 x 0,81 363 2,44 x 0,81 x 2,17/1,80 1832 € 50 € 80 € 200

Genie GS 2632 9,96 7,96 2,27/3,18 x 0,81 227 2,44 x 0,81 x 2,32/1,94 2145 € 60 € 100 € 250

Genie GS 2646 9,8 7,8 2,26/3,18 x 1,15 454 2,41 x 1,17 x 2,26/1,68 2590 € 60 € 100 € 250

Genie GS 3246 11,75 9,75 2,26/3,18 x 1,15 318 2,41 x 1,17 x 2,39/1,80 2793 € 75 € 120 € 300

Genie GS 4047 13,9 11,90 2,26/3,18 x 1,15 350 2,48 x 1,19 x 2,54/1,95 3221 € 95 € 150 € 380

ELECTRISCHE SCHAARHOOGWERKERS

 = duurzame keuze

*   Prijzen zijn exclusief WA casco verzekering, eigen risico € 1.000,- excl. BTW per schadegeval. Bij diverse machines wordt er een casco verzekering afgesloten. 

De kosten hiervoor zijn 8% van de bruto huursom. Prijzen zijn exclusief BTW, transport en eventuele brandstof en schoonmaakkosten.  

Het weektarief is gebaseerd op 5 dagen. Bij het huren van deze machine krijgt u 50% korting op de huur van een aanhangwagen.
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Merk Type
Werk-

hoogte

Platform-

hoogte

Platform-

afmeting

Max  

werklast
Specificaties

Transport-

afmeting

Totaal 

gewicht

Prijs per 

1/2 dag*

Prijs per 

dag*

Prijs per 

week*

m m l x b (m) kg l x b x h (m) kg

Genie 2669DC 9,70 7,70 4,31/2,79 x 1,60 680 E	-	GE	-	2-	Z	B 3,76 x 1,75 x 
2,59/1,92

3989 € 90 € 150 € 450

Genie 3390RT 11,94 9,94 3,98/6,57 x 1,83 1134 D	-	GE	-	4-	Z	B 4,88 x 2,29 x 
2,77 x 1,55

1308 € 120 € 200 € 600

RUW TERREIN SCHAARHOOGWEKERS

*   Prijzen zijn exclusief WA casco verzekering, eigen risico € 1.000,- excl. BTW per schadegeval. Bij diverse machines wordt er een casco verzekering afgesloten. 

De kosten hiervoor zijn 8% van de bruto huursom. Prijzen zijn exclusief BTW, transport en eventuele brandstof en schoonmaakkosten.  

Het weektarief is gebaseerd op 5 dagen. Bij het huren van deze machine krijgt u 50% korting op de huur van een aanhangwagen.

 =	duurzame	keuze	-	E	=	Elektrisch	-	D	=	Diesel	-	GE	=	Generator	-	4	=	4x4	Ruw	Terrein	-	Z	B	=	Zwarte	banden



Merk Type Werk-

hoogte

Horizontale 

reikwijdte

Platform-

hoogte

Platform 

afmeting

Max 

werklast

Specificaties Transport-

afmeting

Totaal 

gewicht

Prijs 

per 

1/2 dag*

Prijs 

per 

dag*

Prijs 

per 

week*
m m m m kg l x b x h (m) kg

Genie S45 15,72 11,18 13,72 1,83 x 0,76 227 D - 4 - Z B 6,8 x 2,24 x 

2,49

7005 € 120 € 200 € 600

Genie S45 XL 15,72 11,18 13,72 2,5 x 0,76 227 D	-	GE	-	4-	Z	B 6,8 x 2,24 x 

2,49

7005 € 120 € 200 € 600

ZELFRIJDENDE TELESCOOP HOOGWERKER 

D	=	Diesel	-	GE	=	Generator	-	4	=	4x4	Ruw	Terrein	-	Z	B	=	Zwarte	banden	

HOOGWERKERS

*   Prijzen zijn exclusief WA casco verzekering, eigen risico € 1.000,- excl. BTW per schadegeval. Bij diverse machines wordt er een casco verzekering afgesloten. 

De kosten hiervoor zijn 8% van de bruto huursom. Prijzen zijn exclusief BTW, transport en eventuele brandstof en schoonmaakkosten.  

Het weektarief is gebaseerd op 5 dagen. 
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GENIE S45 / GENIE S45 XL
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ZELFRIJDENDE  
KNIKTELESCOOP HOOGWERKER 

Merk Type Werk-

hoogte

Horizontale 

reikwijdte

Platform-

hoogte

Platform 

afmeting

Max 

werklast

Specificaties Transport-

afmeting

Totaal 

gewicht

Prijs 

per 

1/2 dag*

Prijs 

per 

dag*

Prijs 

per 

week*m m m m kg l x b x h (m) kg

Genie  Z45/25 

JRT

16,05 7,52 14,05 1,83 x 

0,76

227 D - 4 - ZB - BI 6,65 x 2,29 

x 2,13

6460 € 120 € 200 € 600

Niftylift HR17 

HYBRIDE

17,20 9,40 15,20 1,80 x 

0,85

225 H - 4 - BN 4,80 x 2,00 

x 2,10

5000 € 160 € 275 € 825

Genie Z51/30 

JRT

17,59 9,37 15,59 1,83 x 

0,76

227 D - 4 - ZB - BI 7,58 x 2,29 

x 2,13

7394 € 150 € 250 € 750

Niftylift HR21D 20,80 12,80 18,80 1,70 x 

0,80

250 D - 4 - ZB 5,30 x 2,28 

x 2,15

6640 € 180 € 300 € 900

Niftylift HR21 

HYBRIDE

20,80 12,80 18,80 1,70 x 

0,80

250 H - 4 - BN 5,30 x 2,28 

x 2,15

6640 € 200 € 330 € 990

 = duurzame keuze - H	=	hybride	-	D	=	Diesel	-	4	=	4x4	Ruw	Terrein	-	Z	B	=	Zwarte	banden	-	BN	=	Banden	non	marking	-	BI	=	Binnendraaier

HOOGWERKERS

*   Prijzen zijn exclusief WA casco verzekering, eigen risico € 1.000,- excl. BTW per schadegeval. Bij diverse machines wordt er een casco verzekering afgesloten. 

De kosten hiervoor zijn 8% van de bruto huursom. Prijzen zijn exclusief BTW, transport en eventuele brandstof en schoonmaakkosten.  

Het weektarief is gebaseerd op 5 dagen. 
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GENIE Z45 NIFTYLIFT HR17 HYBRIDE

GENIE Z51 NIFTYLIFT HR21D & HR21 HYBRIDE
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(KNIK-)TELESCOOP HOOGWERKER AUTO

D=Diesel	-	EW=230	v.	in	werkbak	-	R1	=	B-rijbewijs

Merk Type Werk-

hoogte

Horizontale 

reikwijdte

Platform-

hoogte

Platform 

afmeting

Max 

werklast

Specifi-

caties

Transport-

afmeting

Totaal 

gewicht

Prijs 

per 

1/2dag*

Prijs 

per 

dag*

Prijs 

per 

week*
m m m m kg l x b x h (m) kg

Socage T420 20 10,6 18 1,40 x 0,70 300 D-	EW	-	R1	 7,25 x 2,10  

x 2,95

3500 € 180 € 300 € 1200

Socage 23T 23,1 13,5 21,1 1,40 x 0,70 300 D-	EW	-	R1	 7,25 x 2,10  

x 2,89

3500 € 200 € 330 € 1320

Socage 25D 

Extreme

24,5 12,7 22,5 1,40 x 0,70 300 D-	EW	-	R1	 6,79 x 2,10  

x 2,49

3500 € 225 € 375 € 1500

HOOGWERKERS

*   Prijzen zijn exclusief WA casco verzekering, eigen risico € 1.000,- excl. BTW per schadegeval. Bij diverse machines wordt er een casco verzekering afgesloten. 

De kosten hiervoor zijn 8% van de bruto huursom. Prijzen zijn exclusief BTW, transport en eventuele brandstof en schoonmaakkosten.  

Het weektarief is gebaseerd op 5 dagen. 
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SOCAGE 25D

SOCAGE T420 SOCAGE 23T



vV

AANHANGER HOOGWERKER

Merk Type Werk-

hoogte

Horizontale 

reikwijdte

Platform-

hoogte

Platform 

afmeting

Max 

werklast

Specifi-

caties

Transport afmeting Totaal 

gewicht
Prijs 

per 

1/2 dag*

Prijs 

per 

dag*

Prijs 

per 

week*
m m m m kg l x b x h (m) kg

Niftylift NL120 12,2 6,1 10,2 0,65 x 1,10 200 EA	-R2 4,50 x 1,50 x 1,90 1400 € 75 € 130 € 390

Niftylift 150T 14,7 7,55 12,70 0,70  x 1,40 225 EA	-R2 5.55 x 1,60 x 2,00 1775 € 90 € 155 € 465

Niftylift NL170 17,1 8,8 15,1 0,66 x 1,10 200 EA	-R2 6,20 x 1,65 x 2,15 2180 € 95 € 165 € 495

 =	duurzame	keuze	-	EA=	Electro	accu	-	R2	=	BE	rijbewijs

HOOGWERKERS

*   Prijzen zijn exclusief WA casco verzekering, eigen risico € 1.000,- excl. BTW per schadegeval. Bij diverse machines wordt er een casco verzekering afgesloten. 

De kosten hiervoor zijn 8% van de bruto huursom. Prijzen zijn exclusief BTW, transport en eventuele brandstof en schoonmaakkosten.  

Het weektarief is gebaseerd op 5 dagen. 
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vV

NIFTYLIFT NL120

NIFTYLIFT 150T

NIFTYLIFT NL170
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SPIN/RUPSHOOGWERKER

Merk Type Werk-

hoogte

Horizontale 

reikwijdte

Platform-

hoogte

Platform 

afmeting

Max 

werklast

Specifi-

caties

Transport-

afmeting

Totaal 

gewicht
Prijs 

per 

1/2 dag*

Prijs 

per 

dag*

Prijs 

per 

week*m m m m kg l x b x h (m) kg

Hinowa Goldlift 14,7 14 7 11,94 0,77 x 
1,50

200 BE-EV-EW-
RV-RN

4,00 x 0,78 
x 1,98

1700 € 135 € 225 € 675

Hinowa Lightlift 15,7 
Performance 
IIIS

15,4 6,6 13,4 0,70 x 
1,30

230 BE-EV-EW-
RV-RN

4,02 x 0,75 
x 1,99

1950 € 160 € 265 € 795

Hinowa Lightlift  17,75 
Performance 
IIIS

17 7,5 15 0,70 x 
1,30

230 BE-EV-EW-
RV-RN

4,53 x 0,80 
x 2,00

2230 € 185 € 310 € 930

Hinowa Lightlift 20,10 
Performance 
IIIS

20 9,7 18 0,69 x 
1,34

230 BE-EV-EW-
RV-RN

5,11 x 0,80 
x 2,00

2880 € 230 € 380 € 1140

 =	duurzame	keuze	-	BE	=Benzine	-	EV	=Electro	230V	-	EW	=230V	in	werkbak	-	RV	=Rupsversnelling	-	RN	=	Rups	Non	Marking

HOOGWERKERS

*   Prijzen zijn exclusief WA casco verzekering, eigen risico € 1.000,- excl. BTW per schadegeval. Bij diverse machines wordt er een casco verzekering afgesloten. 

De kosten hiervoor zijn 8% van de bruto huursom. Prijzen zijn exclusief BTW, transport en eventuele brandstof en schoonmaakkosten.  

Het weektarief is gebaseerd op 5 dagen. Bij het huren van deze machine krijgt u 50% korting op de huur van een aanhangwagen.
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LIGHTLIFT 17,75 LIGHTLIFT 20,10

GOLDLIFT 14,7 LIGHTLIFT 15,7

MAX.	KORFLAST
230 KG

MAX.	KORFLAST
230 KG
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HOOGWERKER ACCESSOIRES & STEIGERS

KUNSTSTOF RIJPLATEN

KUNSTSTOF STEMPELPLATEN

VALBEVEILIGING

Lengte Breedte Dikte Gewicht Prijs per

keer*

Prijs per 

dag*

Prijs per 

week*
m m mm kg

Klein 2 0,5 15 12 € 1 € 1 € 3

Groot 3 1 20 58 € 2 € 2 € 5

Lengte Breedte Dikte Draag-

vermogen

Gewicht Prijs per

keer*

Prijs per 

dag*

Prijs per 

week*

cm cm cm ton kg

100X100 100 100 6 50 58 € 5 € 5 € 12

120X120 120 120 6 50 83 € 7 € 7 € 15

Lengte touw Elastisch	

touw

Valdemper Tas Prijs per

keer*

Prijs per 

dag*

Prijs per 

week*

m

1.6 Ja Ja Ja € 7,50 € 7,50 € 20

*     Prijzen zijn exclusief BTW, transport en eventuele brandstof en schoonmaakkosten.  
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Merk/type Werkhoogte Vloerhoogte Breedte lengte Max  

belasting

Max 

belasting 

werkvloer

Max  

belasting 

totaal

Prijs per 

dag*

Prijs per 

week*

m m m m kg/m² kg kg

Rolsteiger 10 m. 10.20 8.20 1.35 2.50 150 250 675 € 35 € 100

Rolsteiger 10 m. 10.20 8.20 0.75 2.50 150 250 675 € 35 € 100

Rolsteiger 6 m. 6.20 4.20 1.35 2.50 150 250 675 € 25 € 70

Rolsteiger 6 m. 6.20 4.20 0.75 2.50 150 250 675 € 25 € 70

Kamersteiger 3 m. 3.00 1.00 0.60 2.00 150 250 675 € 15 € 45

Kamersteiger 5 m. 5.00 3.00 0.60 2.00 150 250 675 € 20 € 55

Uitwijkconsole 1.35 2.50 150 250 675 € 15 € 40

Brug 4 m. 0.60 4.00 190 500 500 € 15 € 40

Brug 6 m. 0.60 6.00 190 500 500 € 20 € 50

STEIGERS & TOEBEHOREN

*     Prijzen zijn exclusief BTW, transport en eventuele brandstof en schoonmaakkosten.  

Het weektarief is gebaseerd op 7 dagen. Bij het huren van een steiger mag u gratis gebruik maken van een aanhangwagen.



INTERN TRANSPORT
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23



24

INTERN TRANSPORT

HEFTRUCKS

AANBOUWDELEN HEFTRUCKS

Merk Type Hef-

vermogen

Hefhoogte Lengte 

lepels

Specs Transportafmeting Totaal 

gewicht

Prijs per 

1/2  dag*

Prijs per 

dag*

Prijs per 

week*

kg m m l x b x h kg

Yale 	ERP	16	VT 1600 3.32 1.00 AE	-	I	-K-	S-F	BZ 2,85 x 1,06 x 2,22 3120 € 55 € 80 € 240

Yale ERP	20	VF 2000 4.86 1.00 AE	-	I	-K-	S-F	BZ 3,11 x 1,12 x 2,11 3700 € 60 € 90 € 270

Yale ERP	25	VL 2500 4.91 1.37 AE	-	I	-K-	S-F	BN 3,75 x 1,19 x 2,22 4770 € 75 € 105 € 320

Yale GLP 30 VX 3000 4.61 1.20 G-I-K-S-F-BN 3,88 x 1,20 x 2,20 4730 € 75 € 105 € 320

Yale GDP 25 VX 2500 3.26 1.20 D-I-K-S-F-BZ 3,77 x 1,16 x 2,16 4170 € 60 € 90 € 270

Yale GDP 30 VX 3000 4.91 1.20 D-I-K-S-F-BZ 3,88 x 1,20 x 2,20 4880 € 75 € 105 € 320

 = duurzame keuze - EA	=	Electro	accu	-	G	=	Gas	-	D	=	Diesel	-	I	=	Industrieel	-	K	=	Kooi	-	C	=	Cabine	-S	=	Sideshift	-	F	=	Freelift	-	BZ	=	Banden	zwart	-	 
BN = Banden Non marking 

soort aanbouw-

type

Lengte Hef-

vermogen

Zwaarte punt Heftruck Werk-

breedte

aanbouw-

type
Prijs per 

1/2 

dag*

Prijs per 

dag*

Prijs per 

week*

Slijtage 

per cm. *

cm kg cm ton cm

Verleng lepels lepels 250 1160 125 lepels € 10 € 10 € 25

Hijsjip lepels 374 2523 1 - 3,5 lepels € 20 € 30 € 90

Onkruidborstel lepels 70 lepels € 25 € 40 € 120 € 6,5

*   Prijzen zijn exclusief WA casco verzekering, eigen risico € 1.000,- excl. BTW per schadegeval. Bij diverse machines wordt er een casco verzekering afgesloten. 

De kosten hiervoor zijn 8% van de bruto huursom. Prijzen zijn exclusief BTW, transport en eventuele brandstof en schoonmaakkosten.  

Het weektarief is gebaseerd op 5 dagen. 
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PALLETWAGENS

MATERIAALLIFTEN

STEEKWAGENS

Hef-

vermogen

Hef-

hoogte

Lengte  

lepels

Breedte Gewicht Prijs 

per 1/2  

dag*

Prijs 

per 

dag*

Prijs 

per 

week*kg cm m cm kg

HPT25 2500 19 1,15 54 68 € 20 € 20 € 50

Merk/

type

Hef-

hoogte

Hefver-

mogen

Breedte 

met zij-

steunen

Breedte 

trans-

port 

Hoogte 

machine

Gewicht Prijs per 

dag*

Prijs per 

week*

m kg m m m kg

ALPLIFT	
L620

6.2 350 2.00 0.77 1.87 174 € 30 € 80

Merk/type Draagkracht Laadhoogte Steekvlak Gewicht Prijs per 

dag*

Prijs per 

week*
kg m cm kg

Ford	KXL250 250 1 18 X 42.5 7 € 10 € 30

VERHUISMEUBELS
Merk/type Draagkracht Laadhoogte Afmetingen Gewicht Prijs per 

dag*

Prijs per 

week*
kg cm cm kg

Verhuismeubel 300 14.5 60 X 40 5 € 5 € 10



GRONDVERZET
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GRONDVERZET
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GRONDVERZET

MINI GRAAFMACHINES CW00

D	=	Diesel	-	RV	=	Rupserverstelling	-	BI	=	Binnendraaier	-	R2	=	BE	Rijbewijs	-	K	=	Kooi	-	C	=	Cabine

*  Alle minigraver prijzen zijn exclusief aanbouwdelen, met uitzondering van puin/bakken.  

Prijzen zijn exclusief WA casco verzekering, eigen risico € 1.000,- excl. BTW per schadegeval. Bij diverse machines wordt er een casco verzekering afgesloten.  

De kosten hiervoor zijn 8% van de bruto huursom. Prijzen zijn exclusief BTW, transport en eventuele brandstof en schoonmaakkosten.

Merk Type Aansluiting Rijsnelheid Specificaties Afmetingen
Totaal 

gewicht 

Prijs per 

2 uur*

Prijs per 

1/2 dag*

Prijs per 

dag*

Prijs per 

week*

km/h l x b x h  (m) kg

Kubota U10-3 CW00 2 D-RV-BI-R2-K 2.98 x 0.75 x 2.23 1045 45 € 65 € 100 € 330

soort aanbouwtype Afmetingen Prijs per 1/2 dag* Prijs per dag* Prijs per week*

cm

Dichte bak CW00 20  - 40 - 80 € 0 € 0 € 0

Puinbak CW00 40 € 0 € 0 € 0

AANBOUWDELEN MINI GRAAFMACHINES CW00
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MINI GRAAFMACHINES CW05

D	=	Diesel	-	RV	=	Rupserverstelling	-	BI	=	Binnendraaier	-	R2	=	BE	Rijbewijs	-	K	=	Kooi	-	C	=	Cabine

Merk Type Aansluiting Rijsnelheid Specificaties Afmetingen
Totaal 

gewicht 

Prijs per 

2 uur*

Prijs per 

1/2 dag*

Prijs per 

dag*

Prijs per 

week*

km/h l x b x h kg

Kubota KX019-4 CW05 4 D	-	RV-	R2	-	C 3.86 x 0.99 x  2.35 1855 € 50 € 75 € 120 € 400

Kubota KX027-4 CW05 4,6 D-	RZ-	R2		C 4.37 x 1.40 x 2.42 2590 € 60 € 90 € 150 € 500

Minikraan bakken Aanbouwtype Afmetingen Specs Prijs per 

1/2 dag*

Prijs per 

dag*

Prijs per 

week*
cm cm

Dichte bak CW05 25-40-50-100-120 € 0 € 0 € 0

Puinbak CW05 40-60-76 € 0 € 0 € 0

Sorteergrijper CW05 80 grijpbreedte Hydrauliek:	2	x	dubbel	werkend	/	
Koppelingen: 1/2” schroef kopp. 

€ 30 € 50 € 150

Wortel mes CW05 50 € 10 € 15 € 30

Breekhamer CW05 € 70 € 100 € 300

Grondboor CW05 100 - 200  diepte 	Hydrauliek:	1	x	dubbel	werkend	/	
1.2”schroef kopp.

€ 30 € 50 € 150

Bijbehorende boren 10-15 / 20 / 30 cm € 15 / 20 / 23 € 25 / 30 / 35 € 60 / 75 / 90

AANBOUWDELEN CW05
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GRONDVERZET

KNIKLADERS

 = duurzame keuze D	=	Diesel	-	E	=	Elektrisch	-	4=	4x4	Ruw	Terrein	-	K	=	Kooi	-	BZ	=	Banden	zwart

*  Alle kniklader prijzen zijn exclusief aanbouwdelen, met uitzondering van puin/-bak en palletvorken. 

Prijzen zijn exclusief WA casco verzekering, eigen risico € 1.000,- excl. BTW per schadegeval. Bij diverse machines wordt er een casco verzekering afgesloten.  

De kosten hiervoor zijn 8% van de bruto huursom. Prijzen zijn exclusief BTW, transport en eventuele brandstof en schoonmaakkosten. 

Het weektarief is gebaseerd op 5 dagen. Bij het huren van deze machine krijgt u 50% korting op de huur van een aanhangwagen. 

Merk Type Aan-

sluiting

Ver-

mogen

Hef-

vermogen

Hef-

hoogte

Rij-

snelheid

Specificaties Afmeting Gewicht Prijs per 

1/2 dag*

Prijs per 

dag*

Prijs 

per 

week*pk kg m km/u b x h kg

Giant G1500 
X-TRA

Giant 26 750 1,86 19 D-4-K-BZ 1.23 x 1.97 1525 € 75 € 120 € 400

Giant G2200 HD+ Giant 26 950 2,82 20 D-4-K-BZ 1.28 x 1.98 2100 € 80 € 130 € 435

Giant G2200 
EX-tra

Giant 18,5 1140 2,45 20 E-4-k-BZ 1.40 x 2.33 2100 € 110 € 190 € 650

Giant G2700 
X-TRA HD+

Giant 50 1600 2,5 30 D-4-K-BZ 1.40 x 2.33 2600 € 90 € 145 € 480
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soort aanbouwtype Afmeting Prijs per 1/2 

dag*

Prijs per 

dag*

Prijs per 

week*
cm

Palletvorken Giant 100-120 - - -

Dichte bak Giant 110-130 - - -

Puinbak Giant 110 - 140- 150 - - -

Tegelriek Giant 130 € 10 € 15 € 45

Schuif Giant 205 € 15 € 20 € 60

Hijsjip Giant 80 € 15 € 20 € 60

Pelikaanbak Giant 130 € 15 € 25 € 75

Mesthapper Giant 130 € 15 € 25 € 75

Veegmachine Giant 150 € 30 € 40 € 120

Grondboor Giant € 30 € 50 € 150

Bijbehorende boren 10-15 € 15 € 25 € 60

Bijbehorende boren 20 € 20 € 30 € 75

Bijbehorende boren 30 € 23 € 35 € 90

AANBOUWDELEN KNIKLADER
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GRONDVERZET

MINIDUMPERS

 = duurzame keuze - EA	=	Electro	accu	-	BE	=	Benzine	-	ZB	=	Zwarte	Banden	-	ZR	=	Zwarte	Rupsen

*  Prijzen zijn exclusief WA casco verzekering, eigen risico € 1.000,- excl. BTW per schadegeval. Bij diverse machines wordt er een casco verzekering afgesloten.  

De kosten hiervoor zijn 8% van de bruto huursom. Prijzen zijn exclusief BTW, transport en eventuele brandstof en schoonmaakkosten. 

Weekhuur = 5 dagen + bij het huren 50% op aanhangwagen.

Merk Type Inhoud 

grondbak

Laad-

vermogen

Max  

rijsnelheid

Specifi-

caties

Afmeting Gewicht Prijs per 

1/2 dag*

Prijs per 

dag*

Prijs per 

week*

L kg km/u l x b x h (m) kg

Zallys Dumper	Jet	DJE 180 500 5 EA-ZB 1,76 x 0,79 x 0,95 130 € 25 € 40 € 120

Hinowa HS 701 340 700 3,3 BE-ZR 1,87 x 0,75 x 1,57 640 € 45 € 70 € 250
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*  Prijzen zijn exclusief WA casco verzekering, eigen risico € 1.000,- excl. BTW per schadegeval. Bij diverse machines wordt er een casco verzekering afgesloten.  

De kosten hiervoor zijn 8% van de bruto huursom. Prijzen zijn exclusief BTW, transport en eventuele brandstof en schoonmaakkosten.

TRANSPORTBANDEN

GRONDZEVEN

Merk Type Capaciteit Band afmeting Aandrijving Vermogen Afmeting Gewicht Prijs per 

1/2 dag*

Prijs per 

dag*

Prijs per 

week*

ton/h l x b (cm) V kW l x b x h (cm) kg

Etramo Mini-Maxi 50 300 x 40 230 0,37 343 x 49 x 34 100 30 40 120

Etramo Mini-Maxi 50 450 x 40 230 0,50 478 x 49 x 34 135 35 55 165

Merk Type Capaciteit Zeefdek 

afmeting

Zeefdek maas Aandrijving Vermogen Afmeting Prijs per 

1/2 dag*

Prijs per 

dag*

Prijs per 

week*

m³ /h m mm V kW l x b x h (m)

Hascreen V4.4 16 1.57 x 0.78 10 - 20 - 30 230 0,53 1.89 x 1.10 
x 1.50

€ 75 € 110 € 330

Etramo	Mini	Maxi	450	cm

Zie	afbeelding	rechtsboven

Zie	afbeelding	hieronder

Grondzeef	Etramo	Mini	Maxi	300	cm



TUIN- PARKMACHINES & BESTRATING
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TUIN- PARK-
MACHINES & 
BESTRATING
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HOUTVERSNIPPERAAR

D	=	Diesel	-	R2	=	BE	rijbewijs

Merk Type Capaciteit Specificaties Gewicht Prijs per 

uur*

Prijs per 

1/2 dag*

Prijs per 

dag*

Prijs per 

week*

m³ /h kg

Jensen A540 15 cm D - R2 1200 € 20 € 70 € 100 € 380

Jensen A540 19 cm D - R2 1500 € 30 € 95 € 140 € 540

TUIN- PARKMACHINES

*  Prijzen zijn exclusief WA casco verzekering, eigen risico € 1.000,- excl. BTW per schadegeval. Bij diverse machines wordt er een casco verzekering afgesloten.  

De kosten hiervoor zijn 8% van de bruto huursom. Prijzen zijn exclusief BTW, transport en eventuele brandstof en schoonmaakkosten.
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HOUTKLOOFMACHINE

D	=	Diesel	-	R2	=	BE	rijbewijs

*  Prijzen zijn exclusief WA casco verzekering, eigen risico € 1.000,- excl. BTW per schadegeval. Bij diverse machines wordt er een casco verzekering afgesloten.  

De kosten hiervoor zijn 8% van de bruto huursom. Prijzen zijn exclusief BTW, transport en eventuele brandstof en schoonmaakkosten.

Merk Type Kloofkracht Aandrijving Klooflengte Kruismes Vlak mes Prijs per 

1/2 dag*

Prijs per 

dag*

Prijs per 

week*
ton cm

Posch Polly 8 B&S benzinemotor 13pk 54 (instelbaar) ja ja € 45 € 70 € 210

Split	Fire  3404 20 Hydraulisch	(tractor) 60 ja ja € 35 € 50 € 150
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STENENKNIPPER

BETONZAAG BENZINE 

TRILSTAMPER 100KP

TRILPLAAT 1800 - 2500 KP

Type Gewicht Plaat-

breedte

Slag-

kracht

Motor Vermo-

gen

Prijs per 

1/2 dag*

Prijs per 

dag*

Prijs per 

week*

kg mm kp pk

Revo LVW 
1800

78 500 1800 benzine 5,5 € 15 € 25 € 75

Revo BVW 
2500

145 600 2500 benzine 8 € 20 € 35 € 105

Merk Type Knipbreedte Knip hoogte Prijs per 

1/2 dag*

Prijs per 

dag*

Prijs per 

week*
cm cm

REVO	 COMPACT	35 35 12 € 10 € 15 € 45

REVO	 COMPACT	50 50 12 € 12,50 € 22,50 € 67,50

Merk/type Gewicht Plaat-

breedte

Slag-

kracht

Motor Ver-

mogen

Prijs per 

1/2 dag*

Prijs per 

dag*

Prijs per 

week*

kg mm kp pk

Revo TS56 58 230 100 benzine 4 €  15 € 25 € 75

TUIN- PARKMACHINES & BESTRATING

Merk/type Water-

gekoeld

Brand-

stof

Water 

drukvat

Diameter 

schijf

Prijs 

per 1/2 

dag*

Prijs 

per 

dag*

Prijs 

per 

week*

Slijtage 

kosten 

per mm.* mm

Husqvarna 
K760

ja aspen ja 350 € 20 € 30 € 80

350 mm 
beton blad

€ 12

350 mm  
keramiek blad

€ 12

Zie ook onze andere betonzagen op blz. 46

*  Prijzen zijn exclusief BTW, transport en eventuele brandstof en schoonmaakkosten.
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AFREISYSTEEM 70 - 210 CM

BANDENKLEM

TROTTOIR BANDTANG

Merk/type Gewicht Werkbreedte Wielen  

verstelbaar

Prijs per 

1/2 dag*

Prijs per 

dag*

Prijs per 

week*

kg cm mm

Probst 
Levelfix	
LF70/120

22 70 - 120 -40 / +120 € 25 € 25 € 65

Probst 
Levelfix	
LF120/210

32 120 - 210 -40 / +120 € 30 € 30 € 75

Merk/type Gewicht Grijpbereik Hefvermogen Prijs per 

1/2 dag*

Prijs per 

dag*

Prijs per 

week*
kg  mm kg

Probst	easy	
grip

12 0 - 300 550 € 15 € 15 € 45

Merk/type Bediening Gewicht Grijp-

bereik

Hef-

vermogen

Prijs 

per 1/2 

dag*

Prijs 

per 

dag*

Prijs 

per 

week*kg  mm kg

De wit  
bandentang

hand 4.73 0 - 880 550 € 5 € 5 € 10

TRILPLAAT 3500 - 5500 KP

Type Gewicht Plaat-

breedte

Slag-

kracht

Motor Vermo-

gen
Prijs per 

1/2 dag*

Prijs per 

dag*

Prijs 

per 

week*

kg mm kP Pk

REVO	DM	
3500

225 630 3500 diesel 7,5 € 30 € 45 € 135

REVO	DVA	
55E

400 750 5500 diesel 9 € 45 € 60 € 180

*  Prijzen zijn exclusief BTW, transport en eventuele brandstof en schoonmaakkosten.



VACUÜM STEENMAGNEET

TEGEL ZUIGUNIT 230V

Merk/

type

Gewicht Plaat-

breedte

Hef-

vermogen

Aandrijving Prijs per 

1/2 dag*

Prijs per 

dag*

Prijs per 

week*

kg cm kg v

Probst 
SM600

34 58 - 75 200 - 400 12 € 45 € 60 € 180

TUIN- PARKMACHINES & BESTRATING

Merk/

type

Gewicht Plaat-

breedte

Hef-

vermogen

Aan-

drijving

Ver-

mogen

Prijs 

per 

keer*

Prijs 

per

dag*

Prijs

per 

week*
kg cm kg v kw

Probst 
Speedy	
vacuüm

20 30 - 50 
- 85

50 - 100 - 
200

230 0,7 € 35 € 50 € 150

TEGELZUIGERS ACCU
Merk/type Bediening Gewicht Plaat-

breedte

Hefver-

mogen

Aandrij-

ving

Prijs per

 1/2 

dag*

Prijs per 

dag*

Prijs 

per 

week*kg cm kg v

Nemo grabo Hand 1.5 30 120 14.8 € 15 € 25 € 75

Optioneel: 
duo  
Handgreep 

10,1 kg € 3 € 5 € 15

TEGELDONKEY 60 CM

Merk/type Gewicht Grijpbereik Draaglast Prijs per 

keer*

Prijs per 

dag*

Prijs per 

week*
kg  mm kg

Tegeldonkey 14 300 - 600 80 € 10 € 17,50 € 50

40

*  Prijzen zijn exclusief BTW, transport en eventuele brandstof en schoonmaakkosten.



HAND GRONDBOREN

KRUIWAGEN
Merk/type Gewicht Grijpbereik Draaglast Prijs per 

keer*

Prijs per

dag*

Prijs per 

week*

kg  mm kg

Kruiwagen 14 300 - 600 80 € 10 € 17,50 € 35

Bediening Diameter boren Lengte boren Prijs per

 1/2 dag*

Prijs per 

dag*

Prijs per 

week*
cm cm

1 persoon 7.5 - 10 - 12 120 € 5 € 5 € 10

STOBBENFREES BENZINE
Merk/

type

Brand-

stof

Ver-

mogen

Dia-

meter 

schijf

Frees	

hoogte

Frees	

diepte

Rotatie 

bereik

Ge-

wicht

Prijs 

per

 1/2 

dag*

Prijs 

per 

dag*

Prijs  

per 

week*

kw cm cm cm cm kg

FSI	
B20

benzine 8,2 37 30 20 80 130 € 50 € 70 € 210

GRONDBOORMACHINE BENZINE
Merk/

type

Bediening Brand-

stof

Dia-

meter 

boren

Lengte 

boren

Lengte 

Verleng-

stuk

Prijs 

per 

keer*

Prijs 

per 1/2 

dag*

Prijs 

per 

dag*

Prijs 

per 

week*

cm cm cm

Stihl BT 
131

1 persoon aspen 9 - 12 - 
15 - 20

80 40 - 80 - € 20 € 30 € 80

Boor 30 8

41

*  Prijzen zijn exclusief BTW, transport en eventuele brandstof en schoonmaakkosten.



BOUWGEREEDSCHAP, REINIGINGSMACHINES EN KACHELS
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BOUWGEREED  SCHAP, 
REINIGINGS MACHINES  

EN KACHELS

43
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DOMPELPOMPEN 230V

BOUWDROGERS 230V

TRILNAALDEN 230V

BETONMOLENS 230V

Merk/

type

Voltage Ver-

mogen

Capa-

citeit

Opvoer-

hoogte

Slang-

aan-

sluiting

Prijs per 

keer*

Prijs per

dag*

Prijs per 

week*

v kw m3/h m

Dab	Feka	
BVP 750 
M-A

230 1,1 24 12 Geka € 15 € 15 € 45

Merk/type Voltage Vermogen Slanglengte Gewicht Prijs per

dag*

Prijs per 

week*
v kw m kg

Lievers P14 230 0,6 1,5 5,5 € 25 € 60

Merk/

type

Bediening Voltage Vermogen Inhoud Gewicht Prijs 

per 1/2 

dag*

Prijs 

per 

dag*

Prijs per 

week*

v kw l kg

Akita 
profi	
145S

Hand 230 0,7 145 60 € 20 € 20 € 55

Merk/

type

Voltage Ver-

mogen

Capa-

citeit 

lucht

Capa-

citeit 

water

Afmeting Gewicht Prijs per

dag*

Prijs per 

week*

v kw m3/h l/24h (l x b x h) kg

Oklima 
DR-250

230 1,2 650 52 57 x 66 x 
100

52 € 15 € 45

BOUWGEREEDSCHAP

*  Prijzen zijn exclusief BTW, transport en eventuele brandstof en schoonmaakkosten.
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BOUWLASERS ACCU
Merk/

type

Werk-

bereik

Nauw-

keurig-

heid

Voltage Accu-

duur

Statief Baak Prijs 

per 1/2 

dag*

Prijs 

per 

dag*

Prijs 

per 

week*

m uur

Topcon 
RLH5A

800 4,8mm/ 
100m

accu 60 ja ja € 30 € 50 € 120

COMPRESSOREN 230/400V

PNEUMATISCHE VOEGBIKHAMERS

STEENBOORHAMERS 230V

Merk/type Voltage Vermogen Capaciteit Tankinhoud Werkdruk Afm. (l x b x h,) Gewicht Prijs p/d* Prijs p/w* 

v kw l/min l bar cm kg

Airpress HL 
425-100

230 2,2 425 100 8 98 x 40 x 82 79 € 15 € 45

Airpress HK 
600-200

380 3 600 200 8 150 x 45 x 110  125 € 30 € 90

Merk/

type

Aandrijving Lucht 

aanvoer

Boorkop Bijtels Gewicht Prijs 

per 1/2 

dag*

Prijs

per 

dag*

 

Prijs

per 

week*v l/min kg

Facom	
V.320FH

lucht 90 sds plus diverse 
maten

6,3 € 10 € 15 € 30

Beitels € 22 € 22 € 22

Merk/type Voltage Vermogen Boorkop Prijs per 

keer*

Prijs 

per

dag*

Prijs

per 

week*v kw

Hikoki	DH28PC 230 0,72 sds plus € 5 € 15 € 32,5

Hikoki	DH45MEYWSZ 230 1,5 sds MAX € 15 € 15 € 32,5

Diverse boren leverbaar, prijs op aanvraag 

*  Prijzen zijn exclusief BTW, transport en eventuele brandstof en schoonmaakkosten.



BETONZAGEN

TEGEL ZAAGTAFEL

Merk/type Vol tage Ver mogen Schijf 

diameter

Max  

zaagdiepte

Overige Zaag-

breedte

Gewicht slijtage 

per mm 

Prijs per 

1/2 dag*

Prijs per

dag*

Prijs per 

week*

v kw mm mm mm kg

Sleuf Norton 
Clipper	CG180

230 3.0 350 140 Water-
gekoeld

11 € 20 € 30 € 75

180mm beton € 12

Enkel	Norton	
Clipper	SC181

230 1.8 180 60 Afzuiging 9 - 35 11 € 20 € 30 € 75

350 mm beton € 12

Merk/type Voltage Ver-

mogen

Boorkop 

/ diam.

Water-

koeling

Water 

druk-

vat

Ge-

wicht

Prijs 

per

dag*

Prijs 

per 

week*

v kw kg

Carat	A-2031 230 2.0 1/2 “ Ja Ja 6.7 € 30 € 90

statief 10 € 10

Diverse boren 18 - 
161

slijtage kosten 
op aanvraag

Merk/type Voltage Ver mogen Schijf 

diameter

Max.  

zaagdiepte

Zaag-

lengte

Overige Gewicht slijtage 

per mm 

Prijs per 

1/2 dag*

Prijs per

dag*

Prijs per 

week*

v kw mm mm cm kg

Norton	Clipper	
CST	120	alu

230 1.8 350 110 120 Waterkoe-
ling

85 € 35 € 50 € 150

350mm beton €  12

350mm  
keramiek

€  12

BOUWGEREEDSCHAP

DIAMANTBOREN

Zie ook onze andere betonzagen op blz. 38
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*  Prijzen zijn exclusief BTW, transport en eventuele brandstof en schoonmaakkosten.



BETONSLIJPER

HAAKSE SLIJPER

AGGREGAAT

Merk/type Voltage Ver-

mogen

Schijf 

diameter

Af-

zuiging

Ge-

wicht

slijtage 

per 

mm 

Prijs 

per 

1/2 

dag*

Prijs 

per

dag*

Prijs

per

week*v kw mm kg

Norton	Clipper	
CG180

230 2.5 180 Ja 8.4 € 20 € 30 € 75

180 mm beton € 18

Merk/type Voltage Vermogen Toerental Schijf 

diameter

slijtage 

per mm 
Prijs 

per  

keer*

Prijs 

per

dag*

Prijs

per 

week*

v kw min-1 mm

Hikoki G 
23MRUA

230 2,5 6600 230 € 15 € 15 € 32,50

diamantschijf € 6

Merk/

type

Voltage Ver-

mogen

Aan-

sluitingen

Aan-

drijving

Draai-

uren per 

tank

Gewicht Prijs 

per  

keer*

Prijs 

per

dag*

Prijs 

per 

week*

v kw h kg

Eurom	
HM8001

230 6,4 1X 230V 
1X 230V 
CCE	3P

benzine 
motor

2,4 76 € 25 € 25 € 65

BREEKHAMER
Merk/type Voltage Vermogen Slanglengte Gewicht Prijs per

dag*

Prijs per 

week*
v kw m kg

Lievers P14 230 0,6 1,5 5,5 € 25 € 60
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*  Prijzen zijn exclusief BTW, transport en eventuele brandstof en schoonmaakkosten.



REINIGINGSMACHINES

Merk/type Voltage / 

aandrijving

Water-

opbrengst

Werk-

druk 

Max. 

druk

Max. 

toevoer-

temp.

Vermo-

gen

Gewicht Vuil-

frees
Prijs per  

keer*

Prijs per

dag*

Prijs

per week*

v l/h bar bar °C kw kg

Kärcher HD 6/15 
C	Plus

230 230 - 560 30 - 150 190 60 3.1 28 ja € 20 € 30 € 75

Kärcher HD 10/25-4 
SX Plus

400 500 - 1000 30 - 250 275 60 9.2 64 ja € 25 € 35 € 105

Kärcher 9/23G benzine 400 - 930 40 - 230 250 71 ja € 30 € 50 € 150

Kärcher 9/23G op 
aanhanger met 1 M³ 
water voorraad

€ 50 € 80 € 200

HOGEDRUKREINIGERS KOUDWATER

Merk/type Voltage Water-

opbrengst

Werk-

druk 

Max. 

temp.

Vermogen Verbruik 

brandstof

Brandstof-

tank

Gewicht Vuil-

frees

Prijs 

per 1/2 

dag*

Prijs 

per

dag*

Prijs 

per 

week*v l/h bar °C kw kg/h l/h kg

Kärcher HDS 
5/15 UX

230 450 150 80 2,7 2,4 6,5 76 ja € 30 € 45 € 135

Kärcher HDS 
8/18-4	CX

400 400 - 800 30 - 180 80 -155 5.5 5.3 25 163 ja € 35 € 55 € 165

HOGEDRUKREINIGERS WARMWATER

48

*  Prijzen zijn exclusief BTW, transport en eventuele brandstof en schoonmaakkosten.
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Schrob-

machine 

electrisch

Werkbr. 

borstel

Werkbr. 

zuigen

Vermogen Batterij 

voltage

Inh. Water-

tank

oppvl. 

prestatie

Voltage 

opladen

Gewicht Afmetingen Prijs 

per 1/2 

dag*

Prijs 

per

dag*

Prijs 

per 

week*

mm mm w v l m²/h v kg (lxbxh) mm

Kärcher BD 
38/12	C	Bp	
Pack

380 480 500 24 12/12 760 230 36 940 x 500 x 
1100

€ 25 € 40 € 120

Kärcher BR 
40/25	C	Bp	
Pack

550 850 1300 24 40/40 1655 230 164 1249 x 620 
x 1145

€ 55 € 80 € 250

SCHROBMACHINE ELECTRISCH

*  Prijzen zijn exclusief BTW, transport en eventuele brandstof en schoonmaakkosten.
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REINIGINGSMACHINES

REINIGINGSACCESSOIRES

NAT- EN DROOGZUIGERS

Type Groote (m) Prijs per keer* Prijs per dag* Prijs per week*

Ontstoppingsslang 15 € 15 € 15 € 40

Pers verlengslang 15 - 100 € 5 € 5 € 20

Terrasreiniger 0,3 € 15 € 15 € 45

Terrasreiniger 0,52 € 30 € 30 € 90

Merk/type Lucht-

verplaatsing

Vacuüm Tank-

inhoud

Max.  

ver mogen

Kabel-

lengte

Voltage Gewicht Afm. (lxbxh) Prijs per 

1/2 dag*

Prijs per

dag*

Prijs per 

week*

l/s mbar/kpa l w m v kg mm

Kärcher NT 
65/2 AP

2 x 56 245/25,4 65 2760 10 230 20 600 x 480 x 
920

€ 15 € 25 € 75

*  Prijzen zijn exclusief BTW, transport en eventuele brandstof en schoonmaakkosten.
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ZITVEEGMACHINES ACCU

LOOPVEEGMACHINES BENZINE

ONKRUIDBORSTELS BENZINE

Merk/type Aan-

drijving

Vermogen Oppvl. 

prestatie

Werk-

breedte 

Met  

zij-

bezem

Vuil-

reservoir

Werk-

snelheid

Gewicht Afm. 

(lxbxh)

Prijs 

per 1/2 

dag*

Prijs per

dag*

Prijs 

per 

week*

m²/h mm mm l km/h kg mm

Kärcher KM 100 
/ 100 R

accu 24V 2KW 6000 700 1000 100 6 540 2006 x 
1005 x 
1343

€ 45 € 75 € 225

Merk/type Aan-

drijving

Ver-

mogen

Werk-

breedte 

Rij-

snelheid

Ge-

wicht

Afm. 

(lxbxh)

Prijs 

per 

1/2 

dag*

Prijs 

per

dag*

Prijs 

per 

week*kw cm km/h kg cm

Tielburger 
TK18

benzine 3,1 80 3,2 70 135 x 
80 x 
114

€ 40 € 60 € 180

Optie sneeuwschuif

Merk/type Aan-

drijving

Ver-

mogen

Werk-

breedte 

Rij-

snelheid

Ge-

wicht

Afm. 

(lxbxh)

Slij-

tage 

per 

cm.* 

Prijs 

per 1/2 

dag*

Prijs 

per

dag*

Prijs 

per 

week*kw cm km/h kg cm

Tielburger 
TW50S

benzine 4,0 50 3,2 55 135 x 
80 x 
114

€ 5,5 € 25 € 45 € 210

*  Prijzen zijn exclusief BTW, transport en eventuele brandstof en schoonmaakkosten.



KACHELS

KACHELS ELECTRO 400V
Merk/type Type Voltage Vermogen Gewicht Afmetingen (lxbxh) Prijs per

dag*

Prijs per

 week*
v kw kg cm

Eurom	EK	9002 Electro 400 9,0 10,4 37 x 35 x 50 € 20 € 50

Eurom	EK	15002 Electro 400 15,0 15,4 43 x 40,5 x 57,5 € 25 € 60

Eurom	HK	30 Propaangas direct 230 30 13 65 x 38 x 50 € 20 € 50

Oklima SG 180 A Propaangas direct 230 52 16 55X45X55 € 25 € 60

Master blp70m Propaangas direct 230 70 13 70x32x47 € 30 € 75

Oklima SD 170 Diesel/Petroleum direct 230 46 23,5 94x47x69 € 25 € 60

Master		VAL	6	EPX Diesel/Petroleum direct 230 43 62 110x70x96 € 30 € 75

Oklima	SE200 Diesel/Indirect 230 58 80 144 x 56 x 94 € 45 € 135

Oklima	SE300 Diesel/Indirect 230 90 110 170 x 60 x 103 € 55 € 165

Oklima PH400 Diesel/Indirect 230 110 230 210x83x122 € 60 € 180

Oklima SM600 Diesel/Indirect 230 175 271  195x90x133 € 120 € 360

*	alle	heater	prijzen	zijn	exclusief	toebehoren	en	brandstof.	inhoud	werkruimte	met	15°C	temperatuurverschil	
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*  Prijzen zijn exclusief BTW, transport en eventuele brandstof en schoonmaakkosten.



KACHELS TOEBEHOREN
Type Afmeting Prijs p/d* Prijs p/w* 

Lucht slang Ø 400mm L = 7,6m € 8 € 16

Lucht slang Ø 500mm L = 7,6m € 9 € 18

Lucht slang Ø 600mm L = 7,6m € 10 € 20

Verdeelkop 1X600 2X400mm € 6 € 12

Verdeelkop 1X500 2X500mm € 6 € 12

Luchtverdeelkast 116X67X180cm € 25 € 50
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*  Prijzen zijn exclusief BTW, transport en eventuele brandstof en schoonmaakkosten.



TRANSPORTMIDDELEN & LANDBOUWMACHINES
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TRANSPORT-
MIDDELEN & 

LANDBOUW MACHINES
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AUTO AANHANGWAGENS
Type Oprijden d.m.v. Bak breedte Bak lengte Laadhoogte Totaal  

gewicht

Prijs per

1/2 dag*

Prijs per

dag*

Prijs per 

week*

m m m kg

Oprijwagen Oprijplaten 1.40 3.50 0.45 3000 € 25 € 40 € 120

Oprijwagen Oprijplaten 1.60 4,00 0.45 3500 € 25 € 40 € 120

Oprijwagen Kantelen bak 1.60 3.40 0.45 3500 € 25 € 40 € 120

Tandemasser Algemeen transport 1.80 3.50 0.70 3000 € 25 € 40 € 120

Tridemasser Oprijplaten 2.00 5.00 0.70 3500 € 35 € 50 € 150

Tridemasser Oprijplaten 2.00 6.00 0.70 3500 € 40 € 60 € 180

TRANSPORTMIDDELEN & LANDBOUWMACHINES

*  Prijzen zijn exclusief BTW, transport en eventuele brandstof en schoonmaakkosten.
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LANDBOUWMACHINES
Landbouwmachines Specificaties Prijs per  

keer* 

Prijs per  

uur*

Prijs per 

 1/2 dag*

Prijs per  

dag*

Prijs per 

week* 

Tractoren Op aanvraag Op aanvraag korte 
en lange termijn

Trekker aanhanger groot 20.000 laadvermogen € 25 € 40 € 120

Kipwagens 10 ton laadvermogen € 30 € 45 € 180

Weidebloters 2,75 m werkbreedte € 20

Klepelmaaiers 2,10 werkbreedte € 25 € 25

Water/mest tanken 7000 L tankinhoud € 22

Weiderollen glad 3,10 m breed - 5000 kg € 20

Weiderollen cambridge 6,30 m breed - 4000 kg € 30

Kopeggen 3 m werkbreedte 65 pk € 22,50

Frezen	 2,10 m werkbreedte 65 pk € 22,50

Frezen 2,5 m werkbreedte 75 pk € 25

Frezen 3 m werkbreedte  80 pk € 27,5

Schijveneg 3,15m  werkbreedte, 15 
diepte

€ 17,5

Wiedeg 6 m breedte € 15

Grondbeluchter 2,5 m breedte € 50 € 80 € 125 € 375

Thyleen	trekker € 15 € 15 € 45

*  Prijzen zijn exclusief WA casco verzekering, eigen risico € 1.000,- excl. BTW per schadegeval. Bij diverse machines wordt er een casco verzekering afgesloten.  

De kosten hiervoor zijn 8% van de bruto huursom. Prijzen zijn exclusief BTW, transport en eventuele brandstof en schoonmaakkosten.
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TRANSPORTTARIEVEN EN VERHUURVOORWAARDEN

Transport tarieven 

Afstand Per rit  

0 - 5 km. € 25.00 ex btw per rit 

5 - 25 km. € 40.00 ex btw per rit 

25 - 80 km. € 65.00 ex btw per rit 

80 - 120 km. € 85.00 ex btw per rit 

> 120 km. In overleg  

Bij het huren van een machine gaat u akkoord met onze verhuurvoorwaarden, u kunt deze voorwaarden 
ook bekijken op www.bonhof.com.  Heeft u vragen over de voorwaarden of over onze transporttarieven? 
Bel 0553231263.

Algemene Verhuurvoorwaarden Fedecom 2017
ALGEMENE	VERHUURVOORWAARDEN	FEDECOM	2017

Artikel 1: Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen 

Verhuurder en Huurder te sluiten huurovereenkomsten.

2. Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door 

leden	van	de	Koninklijke	Metaalunie	branchegroep	FEDECOM.

3.	Verhuurder	is	het	lid	van	FEDECOM	dat	deze	voorwaarden	

gebruikt. De wederpartij wordt aangeduid als Huurder.

Artikel 2: Aanbiedingen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

Artikel 3: Huur en huurprijs

1. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur en tegen 

de huurprijs zoals in de huurovereenkomst is vermeld.

2. Tenzij in de tussen partijen gesloten huurovereenkomst een 

andere meerprijsregeling is opgenomen, kan wijziging van het 

in de huurovereenkomst opgenomen maximum aantal draaiuren 

aanleiding geven tot een tussentijdse herziening van de huurprijs.

3. De meer-uren, bepaald op basis van de registratie van de 

op het gehuurde aanwezige urenteller, worden, tenzij een 

andere meerprijsregeling is overeengekomen, tegen de in de 

overeenkomst gemelde meerprijs berekend en komen met 

terugwerkende kracht vanaf de datum van de wijziging ten laste 

van Huurder.

4. Als de verhuur langer duurt dan één jaar, vindt jaarlijks een 

aanpassing plaats van de huurprijs op basis van de wijziging van 

het	maandprijsindexcijfer	volgens	de	consumentenprijsindex	(CPI)	

alle	huishoudens	(2006=100),	gepubliceerd	door	het	Centraal

Bureau voor de Statistiek. De gewijzigde huurprijs wordt berekend 

volgens de formule: de gewijzigde huurprijs is gelijk aan de 

huurprijs op de ingangsdatum van de (eerste) huurperiode 

vermenigvuldigd met het indexcijfer van de kalendermaand die ligt

vier kalendermaanden voor de kalendermaand waarin de huurprijs 

wordt aangepast, gedeeld door het indexcijfer van de kalender-

maand die ligt vier kalendermaanden voor de kalendermaand 

waarin de eerste huurperiode is ingegaan.

Artikel 4: Betaling

1. Wanneer de huurperiode langer is dan één maand wordt maan-

delijks gefactureerd. De maandelijks door Huurder verschuldigde 

bedragen dienen steeds voor de eerste van de maand te zijn 

bijgeschreven op de door Verhuurder daartoe aangewezen

bankrekening. Bij een kortere huurperiode dient betaling te 

geschieden bij het ter beschikking stellen van het Gehuurde aan 

Huurder.

2. De in de overeenkomst genoemde borgsom dient bij het 

aangaan van de huurovereenkomst te worden betaald. De borgsom 

zal bij het einde van de overeengekomen huurperiode aan Huurder 

worden terugbetaald, mits het Gehuurde, behoudens achteruit-

gang door normale slijtage, in de staat waarin het aan Huurder ter 

beschikking is gesteld aan Verhuurder is overgedragen.

3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Huurder 

verplicht op verzoek van Verhuurder naar diens oordeel voldoende 

zekerheid voor betaling te verstrekken. Als Huurder hier niet bin-

nen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim.

Verhuurder heeft in dat geval het recht de overeenkomst te 

ontbinden en zijn schade op Huurder te verhalen.

4. Het recht van Huurder om zijn vorderingen op Verhuurder te 

verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van 

Verhuurder.

5. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als:

a. een betalingstermijn is overschreden;

b. faillissement of surseance van betaling van Huurder is aange-

vraagd;

c. beslag op zaken of vorderingen van Huurder wordt gelegd;

d. de vennootschap van Huurder wordt ontbonden of geliquideerd;

Algemene	Verhuurvoorwaarden	Fedecom	2017

e. Huurder (natuurlijke persoon) wordt toegelaten tot een wettelij-

ke schuldsaneringsregeling;

f. Huurder (natuurlijke persoon) onder curatele wordt gesteld of 

overlijdt.

6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de 

overeengekomen betalingstermijn, is Huurder direct rente aan 

Verhuurder verschuldigd. De rente bedraagt 12%

per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij 

de renteberekening wordt een gedeelte van een maand gezien als 

een volle maand.

Artikel	5:	Aflevering

1. Het Gehuurde wordt aan Huurder afgeleverd op de in de huur-

overeenkomst aangegeven locatie. De kosten van aan- en afvoer 

zijn voor rekening van Huurder. Vanaf het

moment	van	aflevering	is	het	Gehuurde	en	het	gebruik	van	het	

Gehuurde voor rekening en risico van Huurder.

2. Huurder is verantwoordelijk voor de eventuele montage en 

demontage van het Gehuurde.

3.	Op	het	moment	van	aflevering	zal	er	door	Verhuurder	of	een	

door hem aan te wijzen derde een verslag worden opgemaakt 

betreffende	de	toestand	van	het	Gehuurde.	Dit	verslag	zal	bij	

eventuele geschillen als bewijs dienen van de staat waarin het 

Gehuurde	zich	bevond	bij	aflevering	van	het	Gehuurde	door	

Verhuurder aan Huurder.

4. Niet tijdige beschikbaarheid van het gehuurde geeft Huurder in 

geen geval recht op schadevergoeding.

Artikel	6:	Eigendom

1. Alles wat door of vanwege Huurder op het Gehuurde wordt ge-

monteerd of aangebracht en daardoor een bestanddeel wordt van 

het Gehuurde, wordt eigendom van de eigenaar van het gehuurde.

2.	Verhuurder	is	tevens	aan	te	merken	als	fiscaal	eigenaar	van	het	

Gehuurde. Huurder zal zich met betrekking tot het Gehuurde niet 

als eigenaar presenteren, en zal zich onthouden van het maken 

van	aanspraak	op	Nederlandse	fiscale	investeringsfaciliteiten.

3. Het Gehuurde kan door Huurder niet worden vervreemd, 

verpand of anderszins worden bezwaard. Partijen beogen hiermee 

goederenrechtelijke werking. Verder is Huurder niet bevoegd om 

het Gehuurde aan derden onder te verhuren of (mede) in

gebruik te geven, tenzij Verhuurder hiervoor schriftelijk toestem-

ming heeft gegeven.

4. Huurder is verplicht de faillissementscurator, de bewinds-

voerder, de beslag leggende deurwaarder, de retentor of ieder 

ander die afgifte van het Gehuurde of een gedeelte hiervan 

vordert terstond mededeling te doen van het bestaan van het 

eigendomsrecht van Verhuurder en binnen 24 uur Verhuurder 

hierover in te lichten. In afwachting van instructies van Verhuurder 

dient Huurder op zijn kosten passende maatregelen te nemen ter 

bescherming van het Gehuurde en de belangen van Verhuurder.

De kosten van door Verhuurder in dit geval te nemen maatregelen 

zijn voor rekening van Huurder.

5. Verhuurder is gerechtigd op het Gehuurde een merkteken aan te 

brengen, waaruit op voor derden kenbare wijze het eigendoms-

recht van Verhuurder blijkt. Het is Huurder niet toegestaan dit 

merkteken te verwijderen tijdens de duur van de huurovereen-

komst.

Artikel 7: Gebruik

1. Het Gehuurde wordt bij levering geacht te beantwoorden 

aan de keuze van en het beoogde gebruik door Huurder, in een 

deugdelijke staat te verkeren en met alle benodigde toebehoren 

en materialen te zijn afgeleverd.

2. Huurder zal als een goed Huurder voor het Gehuurde zorg 

dragen, het doelmatig beveiligen en slechts gebruiken overeen-

komstig de bestemming, één en ander met inachtneming van de 

bedienings- en behandelingsvoorschriften.

3. Huurder verplicht zich het Gehuurde uitsluitend te laten gebrui-

ken door personen van minimaal 18 jaar oud die over de vereiste 

deskundigheid voor het besturen van het gehuurde beschikken. 

Deze personen dienen te voldoen aan alle door de wet aan het 

Algemene	Verhuurvoorwaarden	Fedecom	2017	gebruik	te	stellen	

eisen. Tevens dienen zij aantoonbare ervaring te bezitten; zij die-

nen bijvoorbeeld te beschikken over voor het gebruik benodigde 

certificaten.

4. Huurder zal het Gehuurde niet gebruiken buiten de locatie zoals 

genoemd in de huurovereenkomst.

5. Het is Huurder, behoudens voorafgaande schriftelijke toestem-

ming van Verhuurder,niet toegestaan met het Gehuurde op de 

openbare weg - in de zin van de Wegenwet -te rijden.

6. Huurder is verplicht het Gehuurde buiten de tijden van gebruik 

op een droge, voor vandalen afgesloten plaats te bewaren. De 

sleutels dienen alsdan uit het contact te worden verwijderd. Over-

treding van dit artikel resulteert in een direct opeisbare boete

van € 2500,00 per dag dat de overtreding voortduurt. Dit onver-

minderd het recht op volledige schadevergoeding.

7. Huurder is verplicht Verhuurder onverwijld schriftelijk op 

de hoogte te brengen indien hij enig defect of schade aan het 

Gehuurde constateert. Huurder is volledig aansprakelijk voor alle 

schade die Verhuurder lijdt als gevolg van nalatigheid van Huurder 

van de meldingsplicht.

8. Als Huurder geen gebruik kan maken van het Gehuurde, komt dit 

voor zijn rekening en heeft dit geen invloed op zijn betalings-

verplichting(en) behalve als naar het oordeel van Verhuurder de 

verhindering van onredelijk lange duur is, of het gevolg is van

omstandigheden waarvan aan Verhuurder een verwijt kan worden 

gemaakt.

Artikel 8: Inspectie en Onderhoud

1. Huurder verplicht zich op verzoek van Verhuurder het Gehuurde 

kosteloos voor inspectie ter beschikking te stellen. Huurder geeft 

Verhuurder op voorhand toestemming de gebouwen en terreinen 

van Huurder te betreden ter inspectie of terugname van het 

Gehuurde.

2. Huurder:

a. zal het Gehuurde voor eigen rekening van brandstof voorzien, 

eventuele accu’s opladen en zorgen voor de regelmatige reiniging 

van het Gehuurde;

b. inspecteert volgens de voorschriften dagelijks het Gehuurde en 

controleert voor zover van toepassing:

-	de	niveaus	van	smeerolie,	hydraulische	olie,	koel-,	anti-vries-en	

remvloeistof,	alle	overige	smeermiddelen	en	vloeistoffen	in	de	

daarvoor in aanmerking komende reservoirs en compartimenten. 

Voorzover nodig vult Huurder deze reservoirs bij;

- de bandenspanning en de conditie van de banden. Voorzover 

nodig brengt

Huurder de banden weer op de voorgeschreven spanning;

- de werking van de bedrijfsurenteller;

-	de	conditie	van	de	waarschuwings-	en	signaleringssystemen,	lei-

dingen,	slangen,	koelsystemen,	lucht-	en	vloeistofsystemen,	e.d.;

- de algemene en veilige werking van het Gehuurde en de eventu-

eel aan het Gehuurde gekoppelde of bijbehorende apparatuur.

c. rapporteert afwijkingen per omgaande schriftelijk aan Verhuur-

der.

d. inspecteert voorts wekelijks het waterniveau van de tractiebat-

terij en zal deze zo nodig, na het laden, bijvullen met gedestilleerd 

water.

3. Tenzij anders overeengekomen, komen de kosten voor het 

herstel of de vervanging van lekke of versleten banden voor 

rekening van Huurder. Verhuurder zal voor herstel of vervanging 

zorgdragen.

4. Huurder stelt het Gehuurde kosteloos in gereinigde staat en 

ononderbroken in een daarvoor geschikte ruimte ter beschikking 

voor het door Verhuurder uit te voeren regelmatige onderhoud of 

het eventueel verhelpen van storingen aan het gehuurde.

5.	Eventuele	reparaties	door	huurder	of	derden	mogen	alleen	wor-

den uitgevoerd na uitdrukkelijk voorafgaande toestemming van 

Verhuurder. Indien Verhuurder geen toestemming heeft gegeven, 

komen de kosten van reparatie voor rekening van Huurder,

onverminderd het recht van Verhuurder om in geval er sprake is 
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van schade volledige schadevergoeding te vorderen.

6. Het onderhoud van het Gehuurde, behoudens het genoemde in 

lid 2 van dit artikel,komt voor rekening van Verhuurder.

7. Het in het vorige lid van dit artikel genoemde onderhoud, het 

verhelpen van eventuele storingen of het uitvoeren van reparaties 

zullen door Verhuurder worden uitgevoerd op werkdagen (ma-vrij) 

en tijdens normale werktijden (07.30-17.00 uur). Vinden de

genoemde werkzaamheden plaats op andere dan de genoemde 

dagen en tijden, komen de extra kosten die daar mee gemoeid zijn, 

zoals de kosten van overuren, weekend en feestdagen toeslagen 

etc., voor rekening van Huurder. Verhuurder zal terzake

deze extra kosten een aparte factuur opmaken, die door Huurder, 

behalve als daar expliciet andere afspraken over zijn gemaakt, 

tegelijkertijd met de eerstkomende huurtermijn moet worden 

betaald, of, als dat korter is, binnen 30 dagen na factuurdatum.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de huurovereenkomst

1. Verhuurder heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen 

op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten 

van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn 

invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na

te komen.

2. Onder omstandigheden die niet door Verhuurder te verwachten 

waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder 

andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers van Verhuur-

der niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, 

aardbevingen, brand, verlies of diefstal van de te verhuren zaken, 

wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen en import- of 

handelsbeperkingen.

3. Verhuurder is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke 

onmogelijkheid tot nakoming meer dan zes maanden heeft ge-

duurd.	De	overeenkomst	kan	pas	na	afloop	van	deze	termijn	en	wel	

uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is

nagekomen, worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen 

recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden 

of te lijden schade.

Artikel 10: Verzekering van het Gehuurde

1. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen 

(WAM) van het Gehuurde wordt door Verhuurder verzorgd.

2. Huurder is buiten de in lid 1 van dit artikel genoemde verzeke-

ring gehouden het Gehuurde afdoende te verzekeren tegen de  

risico’s die met het gebruik van het Gehuurde samenhangen, tenzij:

- Verhuurder en Huurder schriftelijk zijn overeengekomen dat 

Verhuurder zelf een casco, werkmaterieel of andere voor het 

Gehuurde en de daarmee uitgevoerde werkzaamheden passende 

verzekering gaat afsluiten of al heeft afgesloten.

3. Als er sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van 

Huurder, zal Verhuurder de op grond van zijn wettelijke verzeke-

ringsplicht geleden schade op Huurder kunnen verhalen.

4. In alle gevallen waarin Verhuurder aanspraak moet maken op 

een door hem afgesloten verzekering, is Huurder gehouden het 

op grond van de polisvoorwaarden geldende eigen risico aan 

Verhuurder te voldoen.

Artikel 11: Aansprakelijkheid Huurder

1. Huurder is jegens Verhuurder aansprakelijk voor alle schade 

aan het Gehuurde waaronder begrepen schade door vermissing, 

verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan, voor 

zover deze schade niet wordt vergoed door de eventueel

door Verhuurder afgesloten verzekering.

2. Verhuurder zal in geval van schade voor herstel of vervanging 

van het Gehuurde zorgdragen, waarbij de kosten voor rekening van 

Huurder komen.

3. Huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd 

en hoe ook veroorzaakt door het (gebruik van het) Gehuurde 

toegebracht of ontstaan.

4. Huurder vrijwaart Verhuurder volledig tegen aanspraken van 

derden tot schadevergoeding verband houdende met (het gebruik 

van)	het	Gehuurde.	Algemene	Verhuurvoorwaarden	Fedecom	
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5. In geval van schade ontstaan aan of veroorzaakt met of door 

het Gehuurde dient Huurder Verhuurder hiervan onverwijld schrif-

telijk in kennis te stellen. Huurder is volledig aansprakelijk voor alle 

schade die Verhuurder lijdt als gevolg van nalatigheid in

de meldingsplicht van Huurder.

6.	Huurder	is	verplicht	alle	mogelijke	maatregelen	te	treffen,	waar-

door schade aan of door het Gehuurde kan worden voorkomen of 

beperkt.

Artikel 12: Aansprakelijkheid Verhuurder

1. In geval van een toerekenbare tekortkoming is Verhuurder 

gehouden zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen. De 

verplichting tot schadevergoeding van Verhuurder – op grond van 

welke wettelijke grondslag ook - is beperkt tot die schade

waartegen Verhuurder uit hoofde van een door of ten behoeve 

van hem gesloten verzekering verzekerd is, maar is nooit hoger 

dan	het	bedrag	dat	in	het	betreffende	geval	door	deze	verzekering	

wordt uitbetaald.

2. Als Verhuurder om welke reden dan ook geen beroep toekomt 

op de beperking van lid 1 van dit artikel, is de verplichting tot scha-

devergoeding beperkt tot het bedrag dat door Verhuurder voor de 

onderhavige overeenkomst (ex. btw) in rekening is gebracht.

3. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a. Gevolgschade, waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade, produc-

tieverlies en gederfde winst;

b. Schade aan of door lading of last;

c. Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid 

van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van 

Verhuurder;

d. Opzichtschade.

Huurder kan zich, indien mogelijk en gewenst, tegen deze schade 

verzekeren.

Artikel	13:	Beëindiging	overeenkomst

1.	Een	overeenkomst	die	is	aangegaan	voor	bepaalde	tijd	eindigt	

van	rechtswege	zodra	de	bepaalde	tijd	is	verstreken.	Een	overeen-

komst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd.

2. Als de overeengekomen huurperiode verstrijkt zonder dat de 

huurovereenkomst	feitelijk	is	beëindigd	in	de	vorm	van	teruggave	

van het Gehuurde, wordt de overeenkomst stilzwijgend voor onbe-

paalde tijd en onder dezelfde voorwaarden voortgezet.

3. Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan of 

verlengd,	kan	deze	worden	beëindigd	door	opzegging.	Opzegging	

van de overeenkomst dient in dat geval te geschieden door middel 

van een aangetekend schrijven en met inachtneming van de 

hieronder genoemde opzegtermijnen:

a) Opzegging gedurende het eerste half jaar van de overeenkomst, 

gerekend vanaf de aanvang van de huur dan wel de datum waarop 

de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is verlengd: één week 

opzegtermijn;

b) Opzegging gedurende het tweede half jaar van de 

overeenkomst: twee weken opzegtermijn;

c) Opzegging bij één jaar of later: één maand opzegtermijn.

Artikel 14: Ontbinding

1. Verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst, zonder 

ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, door middel 

van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden in 

onder meer de volgende gevallen:

a. indien Huurder een huurtermijn of een ander, ingevolge van de 

huurovereenkomst verschuldigd bedrag niet tijdig op de vervaldag 

aan Verhuurder betaalt, ongeacht of Huurder al dan niet in gebreke 

is gesteld;

b. Huurder een verplichting uit de huurovereenkomst niet 

geheel, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt of een met de 

huurovereenkomst strijdige handeling verricht;

c. indien Huurder, zijnde een natuurlijk persoon, komt te overlijden, 

onder curatele wordt gesteld of anderszins het vrije beheer over 

zijn vermogen verliest;

d. als Huurder (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, zijn 

eigen faillissement aanvraagt of zijn faillissement door een ander 

is aangevraagd, hij in staat van faillissement is verklaard, hij een 

aanvraag Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) doet of 

de Wsnp op hem van toepassing is verklaard;

e. als Huurder, zijnde een rechtspersoon of onderneming, 

besluit tot liquidatie van de rechtspersoon of onderneming, de 

onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of verplaatst naar een 

andere locatie dan waar Huurder blijkens de huurovereenkomst bij 

ondertekening daarvan is gevestigd dan wel Huurder een besluit 

tot zodanige staking of verplaatsing neemt;

f. indien de verzekering van het Gehuurde door verzekeraars 

wordt	opgezegd	of	de	verzekeringspolis	wordt	geroyeerd	of	

een bestaande verzekering niet wordt verlengd en bij andere 

verzekeringsmaatschappijen geen, naar het oordeel van 

Verhuurder, voldoende dekking kan worden verkregen;

g. bij verlies (diefstal en verduistering daaronder mede begrepen) 

van het Gehuurde of gehele vernietiging van het Gehuurde.

2. In de gevallen van lid 1 van dit artikel is Huurder Verhuurder 

direct en ineens een schadevergoeding verschuldigd die gelijk is 

aan alle nog te verschijnen termijnen alsmede alle verschenen 

maar nog niet betaalde termijnen inclusief vertragingsrente,

als bedoeld in artikel 4.6.

3. Is de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan is Huurder 

in de gevallen van lid 1 van dit artikel direct en ineens een 

schadevergoeding verschuldigd die gelijk is aan alle nog te 

verschijnen termijnen tot aan de aanvangsdatum van de huur van 

het Gehuurde door een opvolgend huurder, mits Verhuurder zich 

in redelijkheid voldoende inspant om zo spoedig mogelijk een 

opvolgend huurder te vinden, alsmede alle verschenen maar nog 

niet betaalde termijnen inclusief vertragingsrente als bedoeld in

artikel 4.6.

4. Bij ontbinding van de huurovereenkomst verliest Huurder 

onmiddellijk het recht tot gebruik van het Gehuurde en vindt 

het bepaalde in artikel 16 voor zover mogelijk overeenkomstige 

toepassing.

5. Het bepaalde in dit artikel doet niet af aan het recht van Ver-

huurder	om	in	of	buiten	rechte	op	grond	van	de	betreffende	arti-

kelen van het Burgerlijk Wetboek geheel of gedeeltelijk nakoming 

dan	wel	(partiële)	ontbinding	van	de	huurovereenkomst	en

aanvullende schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15: Retournering van het Gehuurde

1. Bij het einde van de huur is Huurder verplicht het Gehuurde in 

goede en oorspronkelijke staat (behoudens normale slijtage) aan 

Verhuurder te retourneren op een door Verhuurder aan te wijzen 

plaats en wijze.

2. Alle kosten die verband houden met de retournering aan Ver-

huurder, daaronder begrepen de kosten van vervoer naar een door 

Verhuurder opgegeven bestemming en de kosten van (transport)

verzekering zijn voor rekening van Huurder.

3. Indien naar het oordeel van Verhuurder het Gehuurde bij het 

afhalen	niet	schoon	is,	is	Verhuurder	gerechtigd	het	Gehuurde	

voor rekening van Huurder te (laten) reinigen, mits Verhuurder aan 

Huurder binnen twee werkdagen na in ontvangst name van het

Gehuurde heeft meegedeeld dat het Gehuurde niet schoon was en 

op kosten van Huurder zal worden gereinigd.

4. Zolang het Gehuurde niet ten genoegen van Verhuurder aan 

deze is geretourneerd, is Huurder gehouden, naast de op hem 

rustende betalingsverplichtingen, alle overige verplichtingen uit 

hoofde van de huurovereenkomst onverkort na te komen.

5. Alle kosten, die Verhuurder na retournering van het Gehuurde 

moet maken doordat Huurder enige verplichting uit hoofde van de 

huurovereenkomst niet is nagekomen, daaronder mede begrepen 

herstel- of onderhoudsverplichtingen, komen voor rekening van 

Huurder.

6. Op het moment van retournering zal er door Verhuurder of een 

door hem aan te wijzen derde een verslag worden opgemaakt 

betreffende	de	toestand	van	het	Gehuurde.	Dit	verslag	zal	bij	

eventuele geschillen als bewijs dienen van de staat waarin het 

Gehuurde zich bevond bij retournering van het Gehuurde door 

Huurder	aan	Verhuurder.Elke	schade	die	normale	slijtage	te	boven	

gaat, zal door Huurder gedragen worden.

Artikel	16:	Faillissement	of	surseance	van	betaling	Huurder

Deze overeenkomst eindigt in het geval van faillissement of 

surseance van betaling van Huurder. In dat geval treedt de curator 

of bewindvoerder in de plaats van Huurder. Alle nog verschuldigde 

huurtermijnen zijn dan terstond opeisbaar. De curator of bewind-

voerder is gehouden het Gehuurde klaar te zetten om opgehaald 

te worden door Verhuurder. Indien Verhuurder daarmee instemt 

heeft de curator of bewindvoerder ook de mogelijkheid te kiezen 

voor voortzetting van deze overeenkomst. In dat geval is curator 

gehouden alle nog verschuldigde huurtermijnen voorafgaand aan 

de resterende huurperiode te voldoen.

Artikel 17: Overdragen rechten en plichten (in geval van sublease)

1. Verhuurder heeft het recht haar rechten en plichten uit de 

overeenkomst, alsmede het eigendom van het Gehuurde, over te 

dragen aan een derde.

2. Huurder verklaart zich nu voor alsdan met een dergelijke 

overdracht akkoord.

3. Het kan voorkomen dat Verhuurder beschikt over het Gehuurde 

door	middel	van	een	met	een	financier	afgesloten	financierings-

overeenkomst. Voor het geval Verhuurder in de nakoming van de 

financieringsovereenkomst	tekort	schiet,	zijn	Verhuurder	en	de

financier	reeds	nu	overeengekomen	dat	Verhuurder	alle	rechten	

die Verhuurder op grond van deze verhuurovereenkomst jegens 

Huurder	toekomen	bij	voorbaat	aan	de	financier	overdraagt.	Huur-

der verklaart zich hier door ondertekening van de overeenkomst 

mee akkoord en verklaart tevens op eerste aanzegging van de 

financier	alle	medewerking	aan	de	financier	te	verlenen.

Artikel 18: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Het Nederlandse recht is van toepassing.

2. De Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de 

vestigingsplaats van Verhuurder neemt kennis van geschillen. 

Verhuurder mag van deze bevoegdheidsregel

afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
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