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1 Verhuurlijst
Verhuurtarieven zonder bediening vanaf 01-04-2019 t/m heden.
Zie laatste blad voor verhuurvoorwaarden.
Grondverzetmachines
•
Minigraver Kubota K-008 / U10
•
800 kg 75 cm breed zonder cabine
•
Minigraver Kubota
•
1,5-2 ton 1.00-125 cm breed met cabine
•
Kubota KC70 rupskruiwagen
•
Zelfladend (hydraulisch) 75-85 cm breed 400 liter
•
Rupsdumper HINOWA HP1500 diesel zelfladend
•
Hydr. Kippend 106 cm breed. 700 liter
Bovenstaande machines kunnen vervoerd worden met een tandamasaanhanger met oprijplanken en voldoende
laadvermogen. Deze aanhangwagen kunt u erbij huren voor €30,00 per dag | €105,00 per week.
Brengen en halen is (op afspraak) echter ook mogelijk.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minigraver 2,5 - 3,5 ton
Midigraver ong. 5 ton (diverse typen)
Overige mini/midigravers, mob.graafmachines en shovels:
Shovel Giant D332SWT X-tra, ca 120 cm breed, 250 liter bakinhoud, 1600kg eigen gewicht
(onkruidborstelarm aan deze Giant (inclusief slijtage)
Shovel TerexTL80, ca 210 cm breed, 800 liter bakinhoud
Rupskruiwagen Hinowa HP2500, diesel 1250 kg
Zelfladend (hydraulisch) 130 cm breed 1150 liter
Rupsdumper Morooka 300, diesel
1,5 m3 inhoud met chauffeursstoel breedte 164 cm
Tractor met kleine kipwagen (tot 5 m3 en ca 65 pk)

Uitrustingsstukken (grondverzetmachine)
•
Palletvorken voor mob.graafmachines
•
Palletvorken voor 5-8 tons graafm (CW - 1)
•
Knijperbak voor minigraver*
•
Knijperbak voor mobiele graafmachine*
•
Grondboor diam. 25-60 cm voor 2 tot 20 tons mach.*
•
Verlenggiek of hijsjib voor mobiele graafm.*
•
Kantelbak CW-0 tbv minigraver*
•
Kantelbak tbv mobiele of rups*
•
Sorteergrijper of bomengrijper CW-05
•
Sorteergrijper of bomengrijper CW-1 tbv 5-8 tons machines*
•
Sorteergrijper of bomengrijper CW-2 tbv mob.graafm.*
•
Sorteergrijper zwaar tbv mobiele of rupsgraafm > 17 ton
•
Stobbenfrees tbv graafmachine 13-22 ton
•
Baggerknijper 750 liter CW2-3
•
Magneet-Laser-ontvanger voor a/d giek (ook kleine voor minigravers)
•
Tussenstukken/verloopplaten van CW0 naar CW00, CW2 naar CW1 enz.
•
Schudbak tbv mob of rupsgraafmachine > 17 ton
•
Sloophamer 0,8-2,0 tons machines*
•
Sloophamer 1,5-4,5tons machines*
•
Sloophamer 4,5-9,0 tons machines*
•
Sloophamer 13-17 tons machines*
•
Rippertand (Olifantstand) 13-22 tons machines
•
Trilblok DEHACO 12 (4-15 tons machines (CW 1 en CW2-4)*
•
Kogelankers tbv putten/afdekplaten hijsen diverse maten
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•
•
•
•
•
•
•
•

Mechanische tegelklem
Hydraulische stenen/tegelklem*
Mechanische bandenklem
Hydraulische bandenklem*
Vacuüm unit met div hulpstukken en radiografische afstandbediening
Vacuüm unit mini (accu) met div hulpstukken
Vonkenvanger tbv div machines (div. maten)
Gasoliebox (IBC) div inhoud tbv gasolie
* (excl. passend maken koppelingen enz.)

Straatwerkbenodigdheden
•
Trilplaat klein (door 1 man te tillen) tot ca 1 ton slagkracht
•
Trilplaat middelmaat (ca 1,5-3 ton slagkracht)
•
Rubbermat t.b.v. trilplaat middelmaat
•
Trilstamper (sleuven)
•
Trilplaat zwaar (6 ton slagkracht )Trilplaat extra zwaar (10 ton slagkracht)
•
Trilwals (zit) knik
•
Knipper
•
Tegeltrekker / klinkertrekker(hand)
•
Dubbellaser (lijn) voor o.a. uitzetten haakse hoeken
•
Motorslijper benzine, excl. Kosten slijtage blad
•
Zaagtafel tbv stenen/tegels zagen excl. kosten slijtage
•
Slijtage zaagbladen: €35,00 per mm.
Diversen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Handsondeerapparatuur / verdichtingmeter
Motorpomp ong 30 m3 p u (kan ook als spuitpomp)
Klokpomp electrisch (voor kelders enz).
Dompelpomp zwaar (eekels) electr. (ong 60 m3 p u)(vrijwel onverwoestbare bouwklokpomp die ook
droog mag lopen)
Benzineaggregaat 2700 W / 230v en div.
Werklamp op verstelbaar statief (per stuk)
Roterende laser met baak en statief
Afschotlaser incl. handontvangers, baak en statief
Minimixer tbv aanmaken metselspecie
Motorlier met 100 m ! Draad (benzine)
Op frame totaal ong. 35 kg. Gewicht
Koppelpontons 4x2x0,75m
Laad- en loskosten per stuk
Aluminium boot met roeispanen
Trailer voor aluminium boot
Electromotor voor alu boot (met oplader)
Platte wagen voor achter traktor e.d 10 ton max. laadv.
Veegbezem 2-wielig diesel zelfbed.
Springkussen 6 x 8 m1 met veilige randen
Makita electr. Kango zwaar
Kabeldetector
*Bouwhekken (lengte 3,5 m1) inkl. voet en klem
Borden "op .. Niet parkeren ivm werkzaamheden"
Baakschildjes (voet en baak)> Min huurbedrag 20,--!
Kabelrollen "mosterdpot" (afm. bodemplaat LxBxH 340x215x145mm)
Rijplaatbeveiliging mobiel (incl doormelding alarmcentrale)
Kleine items minimum factuurbedrag € 20,-- ex BTW en af te rekenen in hele weken naar boven afgerond.
Overige verkeersborden, schrikhekken, knipperbollen enz. op aanvraag.
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Rioolwerk
•
Electrolasapp. PE universeel
•
Rioollaser (lijn)
•
RIONED riool/hogedrukreiniger op aanhanger (80 meter slang)
•
Idem doorspuitwagen
•
Inkl. hulpstukken tbv doorspuiten duikers enz.
•
Rioolbekisting 1,50 hoog en 3,00 lengte met losse stempels
(stempels kunnen tot max ca 200cm uitgedraaid worden). Prijs per set (we hebben 2 sets)
•
Rioolafsluiter ballon 100-200 mm
•
Rioolafsluiter ballon 150-300 mm
•
Rioolafsluiter ballon 200-400 mm
•
Rioolafsluiter ballon 350-600 mm
•
Rioolafsluiter ballon 500-1000 mm
Containers/keten
•
Schaftkeet 6 pers incl. inventaris (kan achter de auto)
•
Opslagcontainer afsluitbaar 6 m1 lang.
•
Waterdichte containers tbv bentoniet/bagger enz. 28m3
•
Schaft/opslag combicontainer (inkl. inventaris
Aanhangers
•
Tandemas-aanhanger (max ca 2 ton laadvermogen)
•
Kabelhaspel aanhanger (mechanisch)
•
Kabelhaspel aanhanger (hydraulisch)
•
Auto-ambulance
Compressor + uitrustingsstukken
•
Compressor 3,5 m3 diesel, zelfsmerend met ongeveer 15m 1 slang
•
Idem met 2 sloophamers
•
Graaflans (dmv kleine luchtexplosies loswoelen van harde ondergrond)
•
Handtrilblok op lucht (voor palen/planken enz.)
•
Spuitlans voor schoonblazen objecten
•
Raketten onbemand diverse diameters incl. smeerolie, potten en slangenvraag (separate prijslijst)
•
Raketboringen inclusief uitvoering: Los of met kunststof of stalen mantelbuizen: vraag (separate prijslijst)
Groenverzorging
•
Handstobbenfrees (motorzaag met freeswiel) *
•
Ministobbenfrees Vermeer *
•
Rugmaaier met 3-hoeksmes *
•
Heggenschaar Stihl 40 of 70 cm blad
•
Bos/ Rug- of wielbladblazer * met koord
•
Mini-onkruidborstel (nimos-"mug")
•
Strooikar (hand) voor zout, graszaad enz.
•
Messenbalkmaaier 2-wielig 130cm breed
•
Klepelmaaier 2-wielig 86cm breed
•
Stokzaag (handzaag met telescoophandvat (ca. 3 m1)
•
Tuinmaaier met opvangbak, benzine
•
Tuinfrees zwaar
•
Tuinfrees middelmaat
•
Tuinfrees licht
•
Motorgrondboor 1-mans Ø90-120-200 Stihl bt-145*
•
Motorhandboor (1:40 mengsmering)*
•
Veegbezem 2-wielig zelfbed.
*(bij huur hiervan bent u verplicht onze brandstof te gebruiken)
NB. Wij verhuren geen motorzagen
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Stalen rijplaten en draglineschotten
•
Rijplaten lengte 5 - 6 m1 breedte 1 - 1,80 m1
•
Draglineschotten 5x1 m1 zonder stalen rand (dun)
•
Idem met en zonder stalen rand (dik)
•
Idem 7 m1 en 10 m1 lang (dik)
•
Kunststof rijplaat 1 x 3 m1
•
Laden/lossen op uurbasis (Eur 45) met een minimum van EUR 15,-•
Huurberekening 5 dagen per week en minimaal 10 dagen voor stalen rijplaten en 5 dagen voor kunststof
rijplaten
•
Halen en brengen is ook mogelijk (tegen uurtarief) in overleg,
•
We behouden ons het recht voor schoonmaak en reparatiekosten te berekenen op nacalculatiebasis.
•
Bij vermissing of onherstelbare beschadiging wordt de nieuwprijs in rekening gebracht.
•
Merk en type zijn een indicatie. Het kan altijd voorkomen dat u een vergelijkbare machine van een ander
merken/of type mee krijgt.
•
Boombeschermers p/st (voor bomen tot Ø55cm). 1e week: € 7,50 p/st en alle weken daarna € 2,-- p/st
per week
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2 Beknopte huurvoorwaarden
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•
•
•

Genoemde tarieven zijn exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele schoonmaakkosten.

•

Bij vermissing/diefstal geldt een eigen risico van € 2.000,-- per gebeurtenis mits de machine veilig is gestald, zo niet
dan betaald u de volledige schade plus een vergoeding van € 750,-- voor te maken administratiekosten. De machine
mag altijd bij idverde Realisatie, Den Haag gestald worden.

•
•

Verzekeringsvoorwaarden op aanvraag verkrijgbaar.

•
•

Alleen bediening door ervaren mensen. Instructie van te huren machines is altijd mogelijk.

•

Indien een gehuurd artikel voor het verstrijken van de werkdag wordt teruggebracht wordt die dag volledig berekend.
Afmelden gehuurd materieel voor 16.00 uur van laatste huurdag.

•
•
•
•
•
•

Huur per dagdeel is niet mogelijk tenzij vooraf uitdrukkelijk overeengekomen.

We behouden ons het recht voor om huurders af te wijzen en verhuren alleen aan bekende relaties.
Schade en vermissing komen voor rekening van huurder. Huurder dient dit onmiddellijk aan idverde Realisatie, Den
Haag te melden. Bij schades geldt een eigen risico van € 1.000,-- per gebeurtenis. Bij kabel/leidingschades geldt een
eigen risico van € 1.000,-- per gebeurtenis als er een KLIC-melding is gedaan. Indien geen KLIC-melding: zeer hoog
eigen risico (volledige eigen risico wordt doorbelast aan huurder).

Huurder wordt geacht zich als goed huurder te gedragen en dagelijks onderhoud (bijv. doorsmeren)en controle (bijv
.oliepeil) uit te voeren. Brandstoffen e.d. zijn voor rekening huurder.
Tarieven zijn gebaseerd op een gebruik van maximaal 8 uur per dag. Het meerdere gebruik wordt naar rato extra in
rekening gebracht. Weektarieven zijn gebaseerd op een gebruik van 5 werkdagen per week. Het meerdere gebruik
wordt naar rato in rekening gebracht.

Prijswijzigingen voorbehouden.
VOLLEDIGE HUURVOORWAARDEN OP AANVRAAG BESCHIKBAAR.
Openingstijden 06.00-18.00 maandag t/m vrijdag. Zaterdag en na werktijden in overleg.
Indien u bij ons huurt stemt u volledig in met onze voorwaarden.
BIJ OPHALEN GEHUURDE ARTIKELEN EERST MELDEN IN KANTOOR BIJ DE PLANNING. BIJ RETOUR OOK
ALTIJD AFMELDEN BIJ DE PLANNING EN UW HUURBON LATEN AFTEKENEN. (U BENT ZELF
VERANTWOORDELIJK VOOR DE HUURBON).
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