
   
Verhuurlijst  
Bemand materieel 
idverde Realisatie, Den Haag B.V. 

 
 



Verhuurlijst Bemand materieel  

idverde Realisatie, Den Haag 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOFON 
 

 

VERHUURLIJST BEMAND MATERIEEL 
idverde Realisatie, Den Haag B.V. 
 

 

OPDRACHTNEMER idverde Realisatie, Den Haag B.V. 
Waterpas 124 
2495 AT Den Haag 
T 070 307 30 60 
E denhaag@idverde.nl 
 

OPGESTELD DOOR Afdeling Marketing & Communicatie,  
idverde NL 

  

VERSIE  1 

DATUM 01-10-2020 

 

 
 
 
Copyright 2020 idverde. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag 
worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of 
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van idverde. idverde is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan 
bij gebruik van gegevens uit dit rapport. 

  

mailto:denhaag@idverde.nl


Verhuurlijst Bemand materieel  

idverde Realisatie, Den Haag 

3 

 

 

 

INHOUDSOPGAVE 
 

COLOFON 2 

1 VERHUURLIJST 4 

2 ENKELE VERHUURVOORWAARDEN 8 
 

  



Verhuurlijst Bemand materieel  

idverde Realisatie, Den Haag 

4 

 

 

 

1 Verhuurlijst 
 

Grondverzet mobiel 

• Mobiele graafmachine t/m 15 ton 

• Mobiele graafmachine 17/18 ton 

• Mobiele graafmachine excl. gasolie  

• Mobiele graafmachine 8 ton 

• Slootkraan 8 ton met maaikorf en verlenggiek  

• Toeslag hydraulische stenenklem 

• Toeslag palletvorken 

• Kabeldetector 

 

Het uitgebreide assortiment uitrustingsstukken incl. (week)tarieven zijn vermeld op de afzonderlijke 

verhuurlijst (bijv. overdruk, vacuumunits, sloophamers, sorteergrijpers, boren, enz.). 

 

Grondverzet rups 

• Minigraver zonder cabine  

• Minigraver (klein) 0,8 t/m 2½ ton 

• Minigraver (groot) 3 t/m 4 ton p/u Midigraver vanaf 4½ ton 

• Minigraver met maaikorf en verlenggiek 

• Rupsgraafmachine 6 t/m 8 ton 

• Rupsgraafmachine 8 ton met maaikorf en verlenggiek  

•  Rupsgraafmachine 12 t/m 15 ton 

• Rupsgraafmachine 20 t/m 22 ton 

• Rupskruiwagen 0,4 m³ zelfladend 

• Rupskruiwagen 0,8 m³ zelfladend 

• Rupskruiwagen 1,5 m³ zelfladend 

• Rupsdumper 1,5 m³ 

 

Shovels 

• Shovel 300ltr (e.g. 1,9 ton) 

• Shovel 800ltr (e.g. 4,9t) 

• Shovel 1800ltr (L60 - e.g. 11,8t) 

 

Kipwagens 

• Kipwagen 3 tm 6 m³ 

• Kipwagen 10-12m³ (140+ PK) met kleppen 

• Tractor met kipwagen 8-20m³ en laadkraan 

 

Waterwagens 

• Waterwagen tm 9 m3 

• Waterwagen >10m³ 

 

Baggermaterieel 

• Baggerkipwagen 2 t/m 5 m³ 

• Baggerkipwagen 13m³ en groter 

• Baggersleep 

• Schuifboot (145-550cm) 

• Schuifset klein incl.2 man 
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Tractor met 

• Tractor los klein / groot / gazonbanden 

• Acrobaatwierser 

• Cirkelhark 

• Bermverlagingfrees a/d giek 

• Blad/gras/evenementenvuilzuiger TRILO 3m3 

• Ronde balenperser 

• Bezandingswagen 

• Hark a/d giek 

• Heggeknipper a/d giek 

• Klepel- of veeg-zuigwagen Trilo (gazons) inhoud 3,0m³ 

• Kunstmestrooier 

• Klepelmaaier 

• Klepelmaaier front-/zijcombinatie 

• Klepelmaaier a/d giek 

• Mc Connel minimastklepelmaaier (ECO) 

• Mc Connel klepelslagmaaier tbv hagen 

• Lierp/uMaaikorf a/d giek 

• Mest/compostverspreider 

• Overtopfrees a/d giek 

• Platte wagen 

• Rotoreg/zaaicombinatie a/d giek 

• Schijvenmaaier (bermen) 

• Schijvenmaaier a/d giek 

• Spuit (hogedrukreinigen / ontstoppingen) 

• Veegbezem 

• Watervijzelpomp 

• Weidesleep 

 

Grondbewerking / zaaien 

• Cultivator 1,70 m¹ 

• Doorzaaimachine 1,80 m¹ 

• Grondfrees 1,65 m¹ 

• Grondfrees 2,50 m¹ 

• 2-wiel egalisatiebalk 

• Handfrees 

• Kilverbak klein 

• Kilverbak diverse met laser 

• Rotoreg 2,10 m¹ 

• Rotoreg/zaaicombinatie 1,60 m¹ / 2,30 m¹ 

• Schudfrees 

• Spitmachine (krukas) 1,80 m¹ 

• Wallenfrees 

• Woelpoot 
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Personeel 

• Boomklimmer 

• Man met motorzaag (grond) 

• Grondwerker algemeen 

• Opruimer/sjouwer/kruier 

• Grondwerker vakman 

• Verkeersregelaar 

• Handsloter 

• Straatmaker (incl. trilplaat) 

• Straatmakerskoppel eenvoudig / sleuvenwerk (incl. trilplaat) 

• Straatmakerskoppel sierbestrating (incl. trilplaat opt. rubber) 

• Machinist/Chauffeur 

• Hovenier vakbekwaam incl. vervoer en gereedschappen 

• Hovenierskoppel incl. vervoer en gereedschappen 

• Toeslag gekeurde grondwerker of machinist 

• DLP-r, R-DLP-r, KVP-er e.d 

• Toeslagen personeel met VOG, VOP, Webportals, toegangsprocedures, filmpjes enz. in overleg 

 

Bosbouw 

• Boomklem 

• Bosklepelmaaier div 

• Stobbenfrees Vermeer op rupsonderstel en zeer compact: 

• Stobbenfrees Hemos 

• wortelfrees div 

• Nieuw: “Stobbenfreeskop tbv graafmachine 13-22 ton” 

• motorversnipperaar snelverkeer (tot 15 cm) 

• Versnipperaar (met/zonder opvangwagen) 

• Versnipperaar groot (met/zonder opvangwagen) 

• Versnipperaar Woodsman Ø50cm* p/u 

* met tractor en evt. opvangwagen en 1 bedieningsman 

• Versnipperaar Woodsman Ø50cm zonder man** 

**met tractor en evt. opvangwagen zonder bedieningsman, maar dan altijd i.c.m. een invoermachine van 

idverde Realisatie, Den Haag 

 

Man met… 

• Bedrijfswagen 

• Bladblazer 

• Bosmaaier/Rugmaaier 

• Heggeknipper 

• Eikenprocessierups bestrijding, incl. 2 man 

• Handfrees 

• Compressor 

• Gazonmaaier met opvangbak (duw) 

• Gazonmaaier klein (zit) 

• Cirkelmaaier 3-deks 

• Onkruidborstel 2-wielig 

• Klepelmaaier 2-wielig 

• Messenbalkmaaier 2-wielig 

• Veegbezem 2-wielig 

• Hogedrukunit (80 meter slang) en bedrijfswagen 200bar / 70 ltr/min. 

• Hogedrukunit (80 meter slang) tbv duikers/riolering, incl. 2 man, bedrijfswagen en div. hulpstukken 

• Vloerzaagmachine t.b.v. asfalt en beton 

• Heetwateronkruidbestruidingsmachine Wave 
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Diversen 

• Maaiboot (divers) 

• Containervrachtwagen/knijperauto 

• Tractor met kipwagen 8-20m³ en laadkraan 

• Spring-/speelkussen 

• Telekranen, mobiele torenkranen en speciaal transport inclusief benodigde vergunningen, bebordingen 

enz. 

 

Diversen zonder bediening 

Vacuüminstallatie, boren, olifantstand, klemmen en vele andere hulpstukken, pontons, draglineschotten, rijplaten, 

containers, lasers, enz. 

Zie hiervoor onze verhuur-prijslijst. Op aanvraag ook verkrijgbaar. 

 

Leveren en aanbrengen stuifbestrijding met papiercellulose: prijs op aanvraag. 

Plaatsen (afval)containers en storten afval. Levering div grond/compost/mest enz. 

Gladheidbestrijding 24u/dag handmatig en machinaal voor voetpaden, wegen, parkeerplaatsen, inritten, laad- en 

loslocaties, etc. 

 

Treft u iets niet aan op deze lijst? Wellicht kunnen wij het voor u regelen. 
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2  Enkele verhuurvoorwaarden 
• Tarieven inclusief brandstof en bediening en gebaseerd op een 8 urige werkdag binnen een gebruikelijk 

dagvenster. Daarbuiten zal er een toeslag van toepassing zijn.  

• Aanvoerkosten van tractoren, grote shovels, mobiele graafmachines: 1 uur zelfrijdend, tenzij uit en thuis 

tussen 07:00 en 16:00 uur.  

• Aanvoerkosten zijn er voor iedere machine. Voor ieder nieuw werkadres en voor het wisselen van een 

machine worden aanvoerkosten in rekening gebracht, tenzij vooraf anders is afgesproken. 

• Opdrachtgever is verantwoordelijk voor KLIC-melding en het traceren van kabels en/of leidingen. Wij 

aanvaarden geen aansprakelijkheid als opdrachtgever zijn zorgplicht in deze verzaakt. 

 

• Indien wij klussen van enkele uren moeten doen zullen wij de transport- en ombouwtijd voor zover van 

toepassing ook geheel doorberekenen. Bij volle werkdagen is dit afhankelijk van de reistijd naar het werk 

en zullen wij een deel voor onze rekening nemen. Op uw verzoek kunnen wij hierover vooraf afspraken 

maken.  

• Weerrisico's zijn tevoren redelijk nauwkeurig bekend, dus stagnatiekosten als gevolg van harde wind, 

vorst, te veel regen e.d. komen voor rekening opdrachtgever.  

• Deze tarieven gelden tot nader order. Wij behouden ons het recht voor om kostenstijgingen in onze 

prijslijst te verwerken.  

• Genoemde tarieven zijn exclusief omzetbelasting. 

 

• Toeslagen voor avond-/nacht-/weekendwerk in overleg.  

• Indien wij moeten inhuren behouden we ons het recht om, in overleg, de meerkosten door te berekenen. 

• Zie onze algemene voorwaarden voor tijdig bestellen en gereed melden. 

• Op al onze overeenkomsten zijn de CUMELA-voorwaarden van toepassing. 

 


