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Over Smits Tuin- en Parkmachines

Alle genoemde prijzen in deze brochure zijn exclusief verzekering, brandstof, slijtdelen en btw. Een werkdag 

heeft acht draaiuren. Het kan zijn dat de afbeelding afwijken van de daadwerkelijke machines.

Smits Tuin & Parkmachines is gevestigd te Vianen en sinds 2001 actief in verkoop, verhuur, reparatie en 
onderhoud van alle tuin- en parkmachines. Daarnaast bieden wij u een breed assortiment op het gebied 
van grondverzet, boomverzorging, reiniging, bouw, stratenmakers en transport. In onze showroom vindt 
u een uitgebreid aanbod van topmerken als Husqvarna, Iseki, Simplicity, Ferris, EGO Power Plus en Stiga. 
Met regelmaat hebben we gebruikte machines in de verkoop. Zoekt u iets dat niet in onze brochure of op 
onze website staat? Als dealer kunnen wij iedere gewenste machine leveren. Wij zoeken altijd naar de juiste 
oplossing.

Naast de tuin- en parkmachines zijn we ook actief in hydrauliekservice. Met meer dan 13.000 componenten 
op voorraad kunnen we u bijna altijd direct het juiste materiaal leveren. Met onze kennis en apparatuur 
bieden we u een snelle service, kunnen we de gemaakte slangen testen en certificeren en wordt alles 
geregistreerd waardoor eenzelfde slang de volgende keer nog sneller klaar is.

Door middel van ons geautomatiseerde magazijn kunnen wij u nog sneller van dienst zijn met klein 
materiaal zoals bouten, schroeven en moeren. Kom langs met uw vraag en ervaar het gemak. 

Smits Tuin- en Parkmachines heeft een ruim aantal machines ter beschikking voor verhuur. Huren voor een 
langere periode is mogelijk, vraag daarvoor een offerte bij ons aan. Daarnaast verzorgen we tevens het 
transport van uw gehuurde of gekochte machine(s).

Voor meer informatie over de verhuurmogelijkheden, (gebruikte) machines of het onderhoud van uw 
machine kunt u onze showroom bezoeken of neem contact met ons op. Bel ons op nummer 0347-341841, 
of mail naar info@smitstuinenparkmachines.nl. Onze medewerkers helpen u graag verder.

BEL 0347-341841
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KNIKSHOVEL GIANT V452 HD XTRA

• Eigen gewicht: 2770 kg 
• Breedte machine: 130 cm
• Inclusief puinriek met inlegvel of lepels
• Kan last tillen tot 1500 kg
• 2 dw functie op de giek
• Brandstof: diesel

HUURPRIJS halve dag €100,- | hele dag €120,-

• Eigen gewicht: 1000 kg
• Hefvermogen: 700 kg
• Breedte machine: 118 cm
• Breedte bak: 125 cm
• Inclusief puinriek met inlegvel, lepels
• Brandstof: diesel

HUURPRIJS hele dag €95,-

KNIKSHOVEL KNIKMOPS 100

GRONDVERZETGRONDVERZETGRONDVERZETGRONDVERZETGRONDVERZETGRONDVERZETGRONDVERZETGRONDVERZETGRONDVERZETGRONDVERZET

TOEBEHOREN VOOR SHOVELS KNIKSHOVEL GIANT KNIKSHOVEL KNIKMOPS PRIJS

Pennenbak � �  € 10,-

Mestriek � �  € 20,-

Verlengjip � �  € 20,-

Vlakframe � �  € 10,-

Onkruidborstel (exclusief borstel) � �  € 50,-

Volumebak � �  € 10,-

Baggerschuif � �  € 20,-
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MINIGRAVER KUBOTA KX027-4

MINIGRAVER KUBOTA KX019-4

• Eigen gewicht: 2600 kg 
• Breedte: 140 cm
• Hydraulische snelwissel

• Inclusief slotenbak, banaanbak, puinriek
• Rijsnelheid: 4 km/h
• Brandstof: diesel

• Eigen gewicht: 1900 kg 
• Breedte rupsen instelbaar van 99-130 cm
• Hydraulische snelwissel
• Inclusief slotenbak 100 cm, banaanbak, puinriek
• Rijsnelheid: 4 km/h
• Brandstof: diesel

HUURPRIJS halve dag €75,- | hele dag €100,- 

• Eigen gewicht: 1000 kg 
• Breedte rupsen instelbaar van 75-100 cm
• Mechanische snelwissel
• Inclusief slotenbak 75 cm, banaanbak, puinriek
• Rijsnelheid: 4 km/h
• Brandstof: diesel

HUURPRIJS halve dag €75,- | hele dag €100,-

MINIGRAVER KUBOTA U10-3

HUURPRIJS halve dag €100,- | hele dag €125,- 

• Losse slootbak HUURPRIJS hele dag €15,-
• Sloopsorteergrijper HUURPRIJS hele dag €50,-
• Kantelbak HUURPRIJS hele dag €30,-
• Betonprikker HUURPRIJS hele dag €80,-
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• Eigen gewicht: 1320 kg 
• Breedte machine: 109 cm
• Motor 23 pk
• Hydraulisch roterende, kippende bak 820 l
• Laadvermogen: 1500 kg
• Rijsnelheid: 7,5 km/h
• Brandstof: diesel

HUURPRIJS halve dag €110,- | hele dag €130,-

RUPSDUMPER MESSERSI TCH1500

• Eigen gewicht: 490 kg 
• Breedte machine: 79 cm
• Hydraulisch kippende bak 400 l
• Laadvermogen: 800 kg
• Rijsnelheid: 4 km/h
• Brandstof: Aspen 4T Blauw

HUURPRIJS halve dag €50,- | hele dag €75,-

• Eigen gewicht: 490 kg 
• Breedte machine: 83 cm
• Hydraulisch kippende bak 400 l, zelfladend
• Laadvermogen: 800 kg
• Rijsnelheid: 4 km/h
• Brandstof: Aspen 4T Blauw

HUURPRIJS halve dag €75,- | hele dag €90,-

MOTORKRUIWAGEN MET SCHEP MESSERSI CH-2R

MOTORKRUIWAGEN MESSERSI CH-2
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STOBBENFREES KLEIN
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• Eigen gewicht: 130 kg 
• Breedte machine: 70 cm
• Draaibaar op de bovenwagen
• Max. freesdiepte: 20 cm onder maaiveld
• Handgestart
• Brandstof: Aspen 4T Blauw

HUURPRIJS halve dag €75,- | hele dag €100,-

• Eigen gewicht: 808 kg 
• Breedte machine: 79 cm
• Zelfrijdend: 5 km/h
• Max. freesdiepte: 40 cm onder maaiveld
• Elektrisch gestart: 50 pk
• Brandstof: diesel

HUURPRIJS halve dag €100,- | hele dag €125,-

STOBBENFREES GROOT

• Safetylift 
• Spinhoogwerker
• Hoogte: 17,75 m
• Max. belasting: 250 kg
• Automatisch afstempelen
• Brandstof: Aspen 4T Blauw

Hoogwerker 17,75 m HUURPRIJS hele dag €190,- 
Hoogwerker 14,70 m HUURPRIJS hele dag €150,-

HOOGWERKER

BOOMBOOMBOOMBOOMBOOMBOOMBOOMBOOM
VERZORGINGVERZORGINGVERZORGINGVERZORGINGVERZORGINGVERZORGINGVERZORGINGVERZORGINGVERZORGINGVERZORGINGVERZORGING

Denk aan uw veiligheidskleding bij het gebruik van deze machine(s).
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• Husqvarna / Stihl 
• Bladlengte: 30 cm 
• Kettingolie
• Brandstof: Aspen 2T

HUURPRIJS halve dag €35,- | hele dag €45,-

KETTINGZAAG GROOT

• Husqvarna / Stihl 
• Bladlengte: 50 cm of 63 cm
• Brandstof: Aspen 2T

HUURPRIJS halve dag €45,- | hele dag €55,-

HOUTKLOVER

• Posch 
• Kloofkracht: 9 ton
• Klooflengte: 60 cm
• 80km/h onderstel (geen E-rijbewijs nodig!)
• Handgestart: 13 pk
• Brandstof: Aspen 4T Blauw

HUURPRIJS hele dag €55,- 

Denk aan uw veiligheidskleding bij het gebruik van deze machine(s).
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• Husqvarna / Stihl 
• Bladlengte: 30 cm
• Totale lengte: 270 - 390 cm
• Brandstof: Aspen 2T

HUURPRIJS halve dag €25,- | hele dag €35,-

STOKZAAG

• GTM Professional 
• Eigen gewicht: 180 kg
• Doorvoer: 9 cm
• Afmetingen (L x B x H): 1,15 x 0,71 x 1,55 m
• Uitwerppijp draaibaar, hoogte uitworp 1,50 m
• Handgestart
• Brandstof: Aspen 4T Blauw

HUURPRIJS hele dag €75,-

• Schliesing
• Eigen gewicht: 1950 kg
•   Afmetingen (L x B x H):  

4,25 x 1,98 x 2,63 m
• Doorvoer: 21 cm
• No stress

• Uitwerppijp draaibaar
• Elektrisch gestart: 50pk, 4-cillinder
• Brandstof: diesel
• Aanhanger: 80 km/h met kenteken
• E-Rijbewijs nodig

HOUTVERSNIPPERAAR KLEIN

HOUTVERSNIPPERAAR GROOT

HUURPRIJS halve dag €100,- | hele dag €140,-

Denk aan uw veiligheidskleding bij het gebruik van deze machine(s).
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HOGEDRUKTRAILER DiBO JMB-M 350/18TG

HOGEDRUKREINIGER WARM WATER

HOGEDRUKREINIGER KOUD WATER

REINIGING [ 15 ]

HUURPRIJS halve dag €25,- | hele dag €35,- | Ufo round cleaner €5,-

HUURPRIJS halve dag €60,- | hele dag €75,- 

HUURPRIJS halve dag €100,- | hele dag €150,-

• Kranzle 1152TST
• Eigen gewicht: 32 kg
•  Afmetingen (L x B x H): 

36 x 36,5 x 87 cm
• 220V/ 2,8 kW
• Inclusief slanghaspel: 15 m
• Traploos instelbaar van 30 tot 130 bar

• Capaciteit: 600 l/uur - 10 l/min
• Droogloopbeveiliging
• Spuitpistool met lans en vuilfrees
Toebehoren:
• Ufo roundcleaner
• Diameter 300 mm
• (alleen koud water)

• Kranzle C11/130 Term
• Eigen gewicht: 179 kg
•   Afmetingen (L x B x H):

79 x 59 x 98 cm
• Motorvermogen: 3,4 kW
• Traploos instelbaar van 30 tot 130 bar

• Capaciteit: 660 l/uur - 11 l/min
• Watertemperatuur: 12 - 140˚C
• Brandstof: diesel

• Werkdruk (bar): 30 - 350
• Opbrengst (l/u): 1080
• Watertemperatuur: 30 - 120˚C
• Vermogen: 18,9 kW (diesel)
•  Afmetingen (L x B x H): 

3500 x 1750 x 1600 mm

• Watertank: 500 l
• Brandstoftank: 80 l
• Brandstof: diesel
• E-Rijbewijs nodig
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• Incl. onkruidborstelkop
• Met draagtuig
• 2-takt motor
• Brandstof: Aspen 2T (rood) 
 
HUURPRIJS  hele dag €50,- (exclusief borstels) 

Borstelsets 6 stuks: €18,50

• Eigen gewicht: ca. 38 kg
• Werkbreedte: 37 cm 
• 2 borstelsets van 6 borstels met snelwisselsysteem
• Motorvermogen: 4,44 kW / 6pk
• Brandstof: Aspen 4T Blauw

HUURPRIJS  halve dag €25,- | hele dag €35,- (exclusief borstels) 
Borstelsets 6 stuks: €18,18

• Warm-water hogedrukreiniger 
• WeedPLUS onkruidbestrijdingsfunctie
• Werkdruk: 120 bar
• Watercapaciteit: 8-10 l/min
• Watertemperatuur: 100˚C 
• Hogedrukslang: 10 m 
• Brandstof: diesel 
 
HUURPRIJS halve dag €60,- | hele dag €75,-

BOSMAAIER MET ONKRUIDBORSTELKOP

ONKRUIDBORSTEL ARIENS

WARM-WATER HOGEDRUKREINIGER
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• Borstelbreedte: 82 cm
• Rijsnelheid: 4 km/h
• Vermogen: 5,5 pk
• Brandstof: Aspen 4T Blauw

HUURPRIJS halve dag €35,- | hele dag €45,- 

• Werkbreedte: 350mm
• Totale breedte: 400mm
• Rijsnelheid: 1-3 km/h
• Gascapaciteit: 2.1kg per uur
• Vermogen: 26.85 kW
• Ontsteking: Elektronisch

HUURPRIJS hele dag €35,- (exclusief gas)

VEEGMACHINE KERSTEN

ONKRUIDBRANDER



TUINMACHINESTUINMACHINESTUINMACHINESTUINMACHINESTUINMACHINESTUINMACHINES
[ 18 ] 



TUINMACHINESTUINMACHINESTUINMACHINES
TUINMACHINES [ 19 ]

• Bladlengte: 50 cm
• Totale max. lengte: 248 cm
• Gewicht: 6,4 kg
• 2-takt motor
• Brandstof: Aspen 2T (rood)

HUURPRIJS halve dag €25,- | hele dag €35,-

STOKHEGGENSCHAAR HUSQVARNA

• Draaibaar achterhandvat
• Zwaard: 75 cm
• Professionele machine
• 2-takt motor
• Brandstof: Aspen 2T (rood)

HUURPRIJS halve dag €25,- | hele dag €35,- 

HEGGENSCHAAR HUSQVARNA

• Incl. slagmes en draadkop 
• Met draagtuig
• 2-takt motor
• Eventueel onkruidborstel te monteren
• Brandstof: Aspen 2T (rood)

HUURPRIJS halve dag €25,- | hele dag €35,-

BOSMAAIER HUSQVARNA



• Meslengte: 60 cm
• Tandmes opening: 32 mm
• Accuspanning: 36 V
• Snijsnelheid: 4000 cut/min
• Gewicht met accu: 5,1 kg

HUURPRIJS hele dag €35,-

• Effi ciënte borstelloze motor
• Buislengte: 970 mm
• Buisdiameter: 24 mm

HUURPRIJS hele dag €35,-

• Zaagbladlengte: max. 35 cm 
• Kettingsnelheid bij max. vermogen: 20 m/s
• Type accu: Li-lon
• Accuspanning: 36 V
• Olietank volume: 0,2 l
• Gewicht excl. accu en snijuitrusting: 2,4 kg

HUURPRIJS hele dag €35,-

ACCU HEGGENSCHAAR

ACCU BOSMAAIER

ACCU KETTINGZAAG

[ 20 ] TUINMACHINES



• Blad diameter: 230 mm
• Max snijdiepte: 76 mm
• Geluidsdrukniveau bij oor van de gebruiker: 100,5 dB(A)

HUURPRIJS  hele dag €35,-
exclusief slijtdek

• Luchtsnelheid: 54 m/s
• Luchtstroom in de buis: 12,8 m³/min
• Type accu: Li-Ion
• Afmetingen (L x B x H): 145 x 60 x 68 cm
• Buislengte: 414 mm
• Buisdiameter: 71,2 mm
• Gewicht zonder accu: 6,3 kg

HUURPRIJS hele dag €35,-

• Accuspanning: 36 V
• Luchtstroom in de buis: 12,2 m³/min
• Luchtsnelheid 50 m/s
• Type accu: Li-Ion
• Motortype: BLDC (borstelloos)
• Afmetingen (L x B x H): 57 x 15,5 x 27 cm
• Gewicht zonder accu: 2,8 kg

HUURPRIJS hele dag €35,-

ACCU DOORSLIJPER

ACCU BLADBLAZER RUGGEDRAGEN

ACCU BLADBLAZER HANDGEDRAGEN

TUINMACHINES [ 21 ]



• Diverse frezen 
• Breedte: vanaf 53 cm
• Brandstof: Aspen 4T Blauw

HUURPRIJS halve dag €35,- | hele dag €45,-

TUINFREES
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• Gewicht: 9,4 kg
• Incl. 1 boor
• Boordiameter: 40, 60, 90, 120, 150 en 200 mm
• Evt. met verlengstuk
• 2-takt motor
• Motorvermogen: 1,3 kW / 1,8 pk
• Brandstof: Aspen 2T (rood)

HUURPRIJS halve dag €25,- | hele dag €35,- | losse boren €7,- | verlengstuk €2,50

MOTORGRONDBOOR STIHL

• Gewicht: 10,21 kg
• Ruggedragen bladblazer
• Luchtsnelheid: 80,47 m/s
• 2-takt motor
• Brandstof: Aspen 2T (rood)

HUURPRIJS hele dag €35,-

BLADBLAZER HUSQVARNA
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• Werkbreedte: 40 of 50 cm
• Kleine machine past in kofferbak
• Handgestart
• Brandstof: Aspen 4T Blauw

HUURPRIJS halve dag €20,- | hele dag €32,-

VERTICUTEERMACHINE ELIET

• Gewicht: 132 kg
• Werkbreedte: 50 cm
• Werkdiepte: tot 7 cm
• Motorvermogen: 4,1 kW / 5,5 pk
• Brandstof: Aspen 4T Blauw

HUURPRIJS halve dag €35,- | hele dag €45,- 

BELUCHTINGSMACHINE BILLY GOAT

• Werkbreedte: 75 cm
• Handgestart
• Brandstof: Aspen 4T Blauw
• Voor de grote gazons

HUURPRIJS hele dag €65,-

VERTICUTEERMACHINE
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• Motor: Honda GX 120
• Werkdiepte: 10 standen
• Meslengte: 25 cm 
• Brandstof: Aspen 4T Blauw
 
HUURPRIJS hele dag €35,-

KANTENSNIJDER 

• Gewicht: 78 kg
• Rijsnelheid: 2,2 en 4,4 km/h
• Maaibreedte: 63 cm
• Hoogteinstelling: 55 - 130 mm per as
• Vermogen: 6 pk / 4,4 kW
• Brandstof: Aspen 4T Blauw

HUURPRIJS hele dag €75,-

RUWTERREINMAAIER AS-MOTOR

• Motor: Honda GX 6,5 pk
• Breed: 39 cm
• Capaciteit: 250 - 500 m2/uur
• Twee versnellingen vooruit 1,8 en 2,8 km/u 
• Brandstof: Aspen 4T Blauw

HUURPRIJS hele dag €60,-

GRASZODENSNIJDER 39 CM
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• Paaldiameter: 110 mm

HUURPRIJS hele dag €10,-

• Diameter: 10 cm 

HUURPRIJS hele dag €7,50

HANDHEI 

GRONDBOOR

GAZONROLLER

• Diverse breedtes beschikbaar 

HUURPRIJS hele dag €10,-
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• Eigen gewicht: 865 kg 
• Breedte machine: 111 cm
• Hoogte machine: 232 cm met beugel
• Bodemvrijheid: 30,5 cm
• Hefkracht: 600 kg
• Brandstof: diesel

HUURPRIJS hele dag €50,-

ISEKI TM3265 COMPACTTREKKER 26 PK

KRUIWAGEN

HUURPRIJS hele dag €10,-

ACCESSOIRES (huurprijs hele dag)
• Gazonrol €50,-
• Frees €75,-
• Verstekklepelbak: 130 cm €75,-
• Weidesleep €50,-
• Rotorkopegzaaimachine €90,-
• Maaier €50,-
• Klepelbak side shift: 150 cm €75,-
• Kieper €50,-
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• Maximaal vermogen: 2,8 kVA
• Motor: Honda GX 200 OHV 4-takt, 5,5 pk
• Draaitijd: 2,3 uur
• Brandstofverbruik: 1,4 l/uur
• Voltage: 230 V
• Brandstof: Aspen 4T Blauw

HUURPRIJS hele dag €40,-

GENERATOR 3KvA

• Vermogen: 720 Watt
• Capaciteit in beton: 28 mm
• Capaciteit in staal: 13 mm
• Capaciteit in hout: 32 mm

HUURPRIJS hele dag €25,-

KLEINE ELEKTRISCHE BREEKHAMER

• Vermogen: 1340 Watt
• Slagenergie: 45 J
• Aantal slagen belast: 1.400 min

HUURPRIJS hele dag €35,-

GROTE ELEKTRISCHE BREEKHAMER



• Zelfstellend met baak, statief en handontvanger 

HUURPRIJS halve dag €35,- | hele dag €45,-
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BOUWLASER RL-H4C

• Luchthamer: 8 kg HUURPRIJS hele dag €25,- 
• Luchthamer: 16 kg HUURPRIJS hele dag €30,- 
• Extra slang: 20 m HUURPRIJS hele dag €8,-
• Palenrammer HUURPRIJS hele dag €50,-

• 3 cm3 
• 80 km/h onderstel
• Brandstof: diesel

HUURPRIJS halve dag €40,- | hele dag €50,-

KAESER M31 MOBIELE COMPRESSOR

• 14pk Vanguard benzinemotor 
• Eigen gewicht: 104 kg
•  Afmetingen (L x B x H): 84 x 54 x 63 cm
• Brandstof: Aspen 4T Blauw

HUURPRIJS hele dag €50,-

GENERATOR 6KvA



AUSA T204H VERREIKER

PALENRAMMER LUCHT RHINO

DIAMANTBOOR

• Eigen gewicht: 4050 kg 
• Totale lengte: 466 cm
• Totale hoogte: 199 cm
• Hefcapaciteit: 2000 kg
• Hefhoogte: 420 cm
• Max. snelheid: 20 km/h
• Brandstof: diesel

HUURPRIJS hele dag €140,-

• Uiterst robuust
• Eigen gewicht: ca. 25 kg
• Stalen palen met een diameter tot 95 mm

HUURPRIJS hele dag €50,-

• Per 10 mm oplopend
• De prijs voor slijtage diamant per 10e mm bedraagt € 5,-
• De prijs bedraagt minimaal vier keer een 10e mm

HUURPRIJS hele dag €25,-

· boren, statief en vacuumpomp  HUURPRIJS hele dag €20,-

BOUW  [ 31 ]
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• Vermogen: 2,2 kW
• Bladdiameter: 400 mm
• Max. zaaglengte 700 mm
• Max. zaagdiepte 230mm
• Afmetingen: 1120x600x600 mm

HUURPRIJS hele dag €45,-

• Brandstof: diesel of petrolium
• Verbruik: 3,6 liter per uur
• Spanning: 220 Volt
• Afmetingen: 95 x 65 x 98 cm
• Vermogen: 35 kW

HUURPRIJS hele dag €40,-

• Werkhoogte 11 meterl

HUURPRIJS hele dag €45,- | hele week €100,-

ZAAGTAFEL

KACHEL

STEIGER
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• Blad: 350 mm
• Zaagdiepte: 12,5 cm
• Exclusief bladslijtage 
• Brandstof: Aspen 2-takt

HUURPRIJS halve dag €30,- | hele dag €40,-

HUSQVARNA DOORSLIJPER K770

• Blad: 350 mm
• Exclusief bladslijtage 

HUURPRIJS halve dag €30,- | hele dag €40,-

HUSQVARNA K4000 WET DOORSLIJPER 230V

• Zaagwagen voor K770 doorslijper 
• Waterdruktank: 13 ltr

Zaagwagen HUURPRIJS hele dag €30,- 
Waterdruktank HUURPRIJS hele dag €7,50

HUSQVARNA ZAAGWAGEN
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BOMAG TRILPLAAT BVP18/45

BOMAG STAMPER BT60

HUURPRIJS KLEIN hele dag €10,- 
HUURPRIJS GROOT hele dag €10,-

STENENKNIPPER

• Eigen gewicht: 91 kg 
• Werkbreedte: 450 mm
• Brandstof: Aspen 4T Blauw

HUURPRIJS hele dag €30,-

STAMPER BT60
• Eigen gewicht: 58 kg 
• Werkbreedte: 230 mm
• Brandstof: Aspen 4T Blauw

HUURPRIJS hele dag €35,-
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BOMAG TRILPLAAT BPR35/60

• Slagkracht: 7 ton 
• Brandstof: diesel

HUURPRIJS halve dag €45,- | hele dag €65,-

• Slagkracht: 2,5 ton 
• Geschikt voor het aftrillen van tegelwerk 
• Brandstof: diesel

HUURPRIJS halve dag €30,- | hele dag €45,-

BOMAG TRILPLAAT BPR70/70

BOMAG STONEGUARD BPR25/50

• Slagkracht: 3,5 ton 
• Brandstof: diesel

HUURPRIJS halve dag €30,- | hele dag €45,-



• Instelbaar van 110 cm naar 210 cm
• Hoogte bedieningsstuur: 70 - 90 cm

HUURPRIJS hele dag €45,-

• Eigen gewicht: 2500 kg 
• Slagkracht: 30/34 kN
• Werkbreedte: 1 mtr
• Brandstof: diesel

HUURPRIJS hele dag €140,-

STRAKVLAK 

BOMAG TANDENWALS BW100 AD-5
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• Voltage 220 volt
• 80 kg of 120 kg nap
• Vanaf 40x40 tegels
• Bediening met 2 personen of hijsoog

HUURPRIJS halve dag €35,- | hele dag €45,-

VACUÜM UNIT
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• Openingswijdte van 10 tot 360 mm
• Max. klembreedte 36 cm
• Max. hefvermogen 350 kg

HUURPRIJS hele dag €25,-

BANDENKLEM



WATERPOMPENWATERPOMPEN
[ 40 ] 



WATERPOMPEN
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WATERPOMP 600 ltr/min

•  Afmetingen (L x B x H): 47 x 43 x 46 cm
• Eigen gewicht: 27 kg
• Brandstof: Aspen 4T Blauw

HUURPRIJS hele dag €40,-

•  Afmetingen (L x B x H): 47 x 41 x 39 cm
• Eigen gewicht: 23 kg
• Brandstof: Aspen 4T Blauw

HUURPRIJS hele dag €35,-

WATERPOMP 435 ltr/min

• Afmetingen: 47 x 43 x 46 cm
• Eigen gewicht: 30,5 kg
• Brandstof: Aspen 4T Blauw

HUURPRIJS hele dag €45,-

WATERPOMP 930 ltr/min
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• Inclusief zuigslang, exclusief persslang
• Kan drooglopen
• Diesel
• Wateropbrengst: 300ltr/min
• Opvang hoogte: 14 m
•  Afmetingen (L x B x H): 94 x 69 x 82 cm
• Gewicht: 96 kg

HUURPRIJS hele dag €50,-

• Pompcapaciteit: 33.000 liter per uur
• Opvoerhoogte: 14 m
•  Afmetingen (L x B x H): 20,3 x 17 x 53,7 cm
• Gewicht: 20,8 kg

HUURPRIJS hele dag €50,-

• Pompcapaciteit: 16.000 liter per uur
• Opvoerhoogte: 7,5 m
•  Afmetingen (L x B x H): 18,9 x 30,3 x 36,5 cm
• Gewicht: 7 kg

HUURPRIJS hele dag €20,-

MEMBRAAMPOMP

GROTE DOMPELPOMP

KLEINE DOMPELPOMP
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• Circa 20 meter lang 

HUURPRIJS €10,- per slang

AFVOERSLANGEN
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• Ifor Williams
• Tiltbed

HUURPRIJS hele dag €65,- 
HUURPRIJS in combinatie met een machine | hele dag €25,- 

BRENGEN HALEN
€35,-< 10 km    €35,-

Elke extra km > 10 km    €1,25 €1,25

ASPEN DIESEL
Kosten per machine dagprijs dagprijs

• Ifor Williams

HUURPRIJS in combinatie met een machine | hele dag €20,- 
Machine van 2500 kg | HUURPRIJS hele dag €30,- 
Machine van 3500 kg | HUURPRIJS hele dag €65,-

AUTO- EN MACHINETRANSPORTER

TRANSPORTKOSTEN BRANDSTOFKOSTEN

MACHINETRANSPORTER

selinavandriel
Onderstreping
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Artikel 1 - Toepasselijkheid
1.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen verhuurder en huurder 

te sluiten huurovereenkomsten en overeenkomsten van bruikleen.
1.2  Deze voorwaarden mogen alleen worden gebruikt door bij het COM 

aangesloten bedrijven.
1.3  Algemene voorwaarden van huurder gelden niet en worden uitdrukkelijk 

van de hand gewezen. 

Artikel 2  - Aanbiedingen
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.  

Artikel 3  - Huur / Huurprijs
3.1  De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur en tegen de huurprijs 

zoals in de huurovereenkomst is vermeld of anderszins is overeengekomen.
3.2  Wijzigingen in het in de huurovereenkomst opgenomen aantal draai-

uren die het slijtagebeeld van het gehuurde nadelig beïnvloeden, kunnen 
aanleiding geven tot tussentijdse herziening van de huurprijs. De meer-
uren, bepaald op basis van de registratie van de eventueel op het object 
aanwezige urenteller, worden tegen de in de overeenkomst gemelde 
meerprijs berekend en komen, met terugwerkende kracht vanaf de datum 
van de wijziging, ten laste van de huurder.

3.3  In geval de verhuur langer duurt dan één jaar, vindt jaarlijks een aanpassing 
plaats van de huurprijs overeenkomstig de stijging of daling van het 
Consumentenprijsindexcijfer van alle huishoudens, totaal (2000=100), 
door het Centraal Bureau voor de Statistiek op de meest recente tijdsbasis 
vastgesteld. De nieuwe huurprijs zal telkens worden verkregen door 
vermenigvuldiging van de tot de datum van aanpassing geldende huurprijs 
met een factor welke wordt verkregen door het gemiddelde prijsindexcijfer 
van het kalenderjaar voorafgaande aan de datum van aanpassing van de 
huurprijs te delen door het gemiddelde prijsindexcijfer van het kalenderjaar 
voorafgaande aan de datum van ingang van de alsdan geldende huurprijs 
en deze factor af te ronden op drie decimalen. 

Artikel 4  - Betaling
4.1  Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van verhuurder of op een 

door verhuurder aangewezen rekening.
4.2  Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling van de huurprijs en 

de in de overeenkomst genoemde borgsom contant bij het aangaan 
van de huurovereenkomst. De borgsom zal worden verrekend met de 
laatste huurtermijn, of bij het einde van de overeengekomen huurtermijn 
aan huurder worden terugbetaald, mits het gehuurde in dat geval in de 
staat waarin het aan huurder ter beschikking is gesteld aan verhuurder is 
overgedragen.

4.3  Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is huurder verplicht op 
verzoek van verhuurder een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor 
betaling te verstrekken. Als huurder hier niet binnen 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.

4.4  Het recht van huurder om zijn vorderingen op verhuurder te verrekenen  
is uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van verhuurder.

4.5   De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als: 

a. een betalingstermijn is overschreden;
b. huurder failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
c. beslag op zaken of vorderingen van huurder wordt gelegd;
d. de vennootschap van huurder wordt ontbonden of geliquideerd;
e. huurder (natuurlijke persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

4.6  Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen 
betalingstermijn, is huurder direct rente aan verhuurder verschuldigd. De 
rente bedraagt 10% 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.

4.7  Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen 
betalingstermijn is huurder aan verhuurder alle buitengerechtelijke kosten 
verschuldigd met een minimum van € 50,-.  
De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel: 
15% over de eerste € 3.000,-  
10% over het meerdere tot € 6.000,-  
18% over het meerdere tot € 15.000,-  
15% over het meerdere tot € 60.000,-  
13% over het meerdere vanaf € 60.000,-  
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten hoger zijn 
dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten 
verschuldigd.

4.8  Als verhuurder in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, 
komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt 
voor rekening van huurder.

4.9  Klachten over facturen moeten binnen acht dagen na ontvangst van de 
factuur schriftelijk zijn ingediend. Huurder verliest alle rechten indien hij niet 
binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd. 

Artikel 5 -  Aflevering
5.1  Het gehuurde wordt op de overeengekomen (af)leverdatum op het terrein 

van verhuurder aan huurder ter beschikking gesteld tenzij partijen zijn 
overeengekomen dat het gehuurde wordt afgeleverd op een door huurder 
aangewezen locatie. In dat geval komen de kosten van aan- en afvoer voor 
rekening van huurder. Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en 
het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van huurder.

5.2  Wordt het gehuurde niet op de overeengekomen (af)leverdatum 
aan huurder (af)geleverd, dan heeft huurder in geen geval recht op 
schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen. 

Artikel 6  - Eigendom
6.1  De eigendom van het gehuurde berust bij verhuurder. Alles wat door 

of vanwege huurder op het gehuurde wordt gemonteerd, of wordt 
aangebracht wordt daardoor eigendom van verhuurder.

6.2  Huurder is niet bevoegd het gehuurde te vervreemden, aan derden onder 
te verhuren of (mede) in gebruik te geven, te verpanden of anderszins 
te bezwaren, tenzij verhuurder hiervoor schriftelijk toestemming heeft 
gegeven. 

Artikel 7  - Gebruik
7.1  Huurder heeft het gehuurde in goede staat van onderhoud ontvangen.

VERHUURVOORWAARDEN
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7.2  Huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorgdragen, 
dit doelmatig beveiligen en slechts gebruiken overeenkomstig de 
bestemming, één en ander met inachtneming van de bedienings- en 
behandelingsvoorschriften.

7.3  Huurder is verplicht verhuurder onverwijld schriftelijk op de hoogte te 
stellen 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 ter zake van de meldingsplicht.

7.4  Als huurder geen gebruik kan maken van het gehuurde, komt dit voor zijn 
rekening en heeft dit geen invloed op zijn betalingsverplichting(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 / Onderhoud
8.1  Huurder verplicht zich op verzoek van verhuurder het gehuurde 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.

8.2  Het onderhoud van het gehuurde komt voor rekening van verhuurder, 
met uitzondering van het dagelijks onderhoud zoals genoemd in de 
overeenkomst. Huurder stelt het gehuurde in gereinigde staat ter 
beschikking voor het door verhuurder uit te voeren regelmatige onderhoud. 
Huurder zal het gehuurde gedurende deze werkzaamheden ononderbroken 
aan verhuurder ter beschikking stellen in een voor deze werkzaamheden 
geschikte ruimte.

8.3  Eventuele reparaties mogen alleen worden 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 van schade volledige schadevergoeding te vragen. 

Artikel 9  - Onuitvoerbaarheid van de huurovereenkomst
9.1  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.

9.2  Onder omstandigheden die niet door verhuurder te verwachten waren 
en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de 
omstandigheid dat leveranciers van verhuurder 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.

9.3  Verhuurder is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend 
onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden 
heeft geduurd. In dat geval wordt de overeenkomst ontbonden. Partijen 
hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding 
geleden of te lijden schade. 

Artikel 10  - Aansprakelijkheid huurder
10.1  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 door verhuurder afgesloten verzekering.

10.2  Huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe 

ook veroorzaakt, door het (gebruik van het) gehuurde toegebracht of 
ontstaan.

10.3  Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot 
schadevergoeding verband houdende met (het gebruik van) het gehuurde.

10.4 I n geval van schade ontstaan aan of veroorzaakt met of door het gehuurde 
dient huurder verhuurder hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te 
stellen. Huurder is volledig aansprakelijk voor alle schade die verhuurder 
lijdt als gevolg van nalatigheid van de meldingsplicht van huurder.

10.5  Huurder is verplicht alle mogelijke maatregelen te treffen, waardoor de 
schade kan worden voorkomen of beperkt. 

Artikel 11  - Aansprakelijkheid verhuurder
11.1  Verhuurder is aansprakelijk voor schade die huurder lijdt en die het 

rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan verhuurder toe te rekenen 
tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die 
schade waartegen verhuurder verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd 
had behoren te zijn.

11.2  Niet voor vergoeding in aanmerking komt: 
a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfde 
winst; 
b. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van 
hulppersonen. 

Artikel 12  - Beëindiging overeenkomst
12.1  Een overeenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd eindigt van 

rechtswege zodra de bepaalde tijd is verstreken.
12.2  Indien de overeengekomen huurperiode verstrijkt zonder dat de 

huurovereenkomst feitelijk is beëindigd in de vorm van teruggave van het 
gehuurde, wordt de overeenkomst stilzwijgend voor dezelfde periode en 
onder dezelfde condities voortgezet.

12.3  Een overeenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden 
opgezegd.

12.4  Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan kan deze 
worden beëindigd door opzegging.

12.5  Opzegging van de overeenkomst voor onbepaalde tijd dient te geschieden 
bij aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn 
van één week. Bij een huurperiode langer dan zes maanden bedraagt de 
opzegtermijn twee weken en voor langere huurperioden een maand. 

Artikel 13  - Ontbinding
Als huurder de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een 
tekortkoming van verhuurder en verhuurder hiermee instemt, wordt de 
overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Verhuurder heeft in 
dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, 
gederfde winst en gemaakte kosten. 

Artikel 14  - Geschillen
14.1  Het Nederlandse recht is van toepassing.
14.2  Bij een geschil zullen partijen trachten een regeling in der minne te 

bereiken. Zo nodig en indien door beide partijen gewenst zal daarbij een 
derde bemiddelen.

14.3  Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van 
verhuurder neemt kennis van geschillen, tenzij wettelijke regels zich 
daartegen verzetten. Verhuurder is gerechtigd van deze bevoegdheidsregel 
af te wijken en de wettelijke bevoegdheidsregels te hanteren.
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