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VERHUUR VD MACHINERY

Bijgaand vindt u onze huurprijslijst. Wanneer de huur van een 
machine een betere oplossing biedt dan de aankoop ervan, 
hebben wij voor de professionele gebruiker een uitgebreide 
huurvloot van machines ter beschikking.

› Voor elk werk beschikt u over de gepaste machine.

› Keuze uit meer dan 500 machines.

› Lagere kosten: onderhoud en slijtage zijn slechts berekend  

op werkelijk gedraaide of gewerkte uren.

› Geen onvoorziene herstellingskosten.

› Geen extra investering vereist.

› Flexibele manier om huur te starten en te stoppen

Verder bieden wij:
› Professioneel advies voor gebruik.

› Onderhoud, eventueel op de werf,  

door onze eigen diensten. (Zie verhuurvoorwaarden)

› Technisch perfecte machines.  

Machines worden na huur altijd grondig  

gereinigd en geïnspecteerd  

zodat ze 100% klaarstaan voor de volgende gebruiker.

› Veiligheid: al onze machines worden periodiek gekeurd.

› Levering machines: wij kunnen op vraag ook  

het transport verzorgen naar uw werf. (Zie verhuurvoor-

waarden)

› Steeds jonge, moderne machines. 

› Machines die verzekerd zijn tegen machinebreuk.  

(Zie verhuurvoorwaarden).

OPEN
maandag tot donderdag van 7u tot 12u en van 13u tot 18u  
vrijdag van 7u tot 12u en van 13u tot 16u zaterdag van 8u tot 12u

 ALLE PRIJZEN EXCLUSIEF BTW 



INHOUD

4 Mini en midi graafmachines met cabine

5 Toebehoren mini en midi graafmachines met cabine

6  Mini graafmachines met veiligheidsbeugel & rijplaten

7 Graafmachines op rupsen of banden 

8 Verreikers

9 Teletruck & toebehoren verreikers & teletruck 

10 Roterende verreikers & hoogtewerker

11 Wielladers

12 Compactladers

13 Toebehoren compactladers

14 Schrankladers op banden of rupsen 

15 Dumpers

16 Verdichtingsmaterieel

17 Houtverwerking

18 Mobiele compressoren & hydraulische 

 hamer & vacuüm hijsunits 

19 Stroomaggregaten 

23 Toebehoren stroomaggregaten

25 Mobiele werfverlichting

26 Algemene verhuurvoorwaarden

Ingelmunstersteenweg 190
B-8780 Oostrozebeke
Tel. 056 67 40 00
www.vdmachinery.be › info@vdmachinery.be



100 C-1
Nieuw paradepaardje: 10 ton  
op rubberrupsen.

Vanaf 2 ton tot 10 ton › Inclusief 3 bakken

Klasse
Gewicht  
(in ton)

Breedte  
(in m)

Doorrijhoogte 
(in m)

PRIJS

1 dag 1 week 4 weken

2 ton 2 1 à 1,35 2,35 € 120 € 495 € 1.200

2,5 ton 2,7 1,55 2,47 € 125 € 510 € 1.300

3 ton 3,2 1,65 2,47 € 130 € 530 € 1.350

3,5 ton 3,7 1,75 2,47 € 140 € 560 € 1.400

5 ton 5 2 2,56 € 160 € 640 € 1.600

5,5 ton 5,4 2 2,56 € 165 € 660 € 1.650

6,5 ton 6,5 2 2,56 € 190 € 760 € 1.900

8,5 ton 8,5 2,3 2,71 € 220 € 880 € 2.200

10 ton 10 2,3 2,71 € 235 € 940 € 2.350

48Z-1
Sorteergrijper verkrijgbaar. 

vanaf 3 ton.

MINI EN MIDI GRAAFMACHINES  
MET CABINE

19C-1 
Zowel de 18Z-1 als de 19C-1 zijn 
voorzien van een telescopisch  
onderstel.
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Toebehoren (ook afzonderlijk te huur)

8035 
Vanaf  2,5 ton zijn machines  
verkrijgbaar als binnendraaier!

67 C-1 
T4F motor: zuinig en stil.

Type
PRIJS

1 dag 1 week 4 weken

Hydraulische breekhamer 1 ton € 75 € 300 € 750

Hydraulische breekhamer 2 – 3,5 ton € 100 € 400 € 1.000

Hydraulische breekhamer 4,5 – 6,5 ton € 140 € 560 € 1.400

Hydraulische breekhamer 8,5 – 10 ton € 160 € 640 € 1.600

Grondboor hydraulisch 3 ton (ø 10 - 15 - 20 - 30 - 40) € 50 € 200 € 500

Driller (excl. boorkop) 4,5 – 10 ton € 100 € 400 € 1.000

Sorteergrijper 2,5 - 3,5 ton € 60 € 240 € 600

Sorteergrijper 4,5 – 5,5 ton € 75 € 300 € 750

Sorteergrijper 6,5 – 10 ton € 100 € 400 € 1.000

Puinbak 3 ton € 10 € 40 € 100

Puinbak 4,5 – 10 ton € 15 € 60 € 150

Ripper 4,5 – 10 ton € 20 € 80 € 200

Verdichtingswiel 4,5 – 10 ton € 25 € 100 € 250

Kantelbak 2 – 3,5 ton € 30 € 120 € 300

TOEBEHOREN MINI EN MIDI  
GRAAFMACHINES MET CABINE

5



6

Vanaf 1 ton tot 3,5 ton › Inclusief 3 bakken

Klasse
Gewicht  
(in ton)

Breedte  
(in m)

Doorrijhoogte 
(in m)

PRIJS

1 dag 1 week 4 weken

1 ton 1 0,70 à 0,87 1,60 € 110 € 440 € 1.100

2 ton 2 1 à 1,35 1,70 € 120 € 495 € 1.200

3,5 ton 3,5 1,75 1,80 € 140 € 560 € 1.400

Rijplaten Gewicht
PRIJS

1 dag 1 week 4 weken

2m 30 kg € 3 € 7 € 15

3m 45 kg € 4 € 10 € 20

Toebehoren (ook afzonderlijk te huur)

Type
PRIJS

1 dag 1 week 4 weken

Hydraulische breekhamer 1 ton € 75 € 300 € 750

Hydraulische breekhamer 2 – 3,5 ton € 100 € 400 € 1.000

Grondboor hydraulisch 3 ton (ø 10 - 15 - 20 - 30 - 40) € 50 € 200 € 500

Puinbak 3 ton € 10 € 40 € 100

MINI GRAAFMACHINES  
MET VEILIGHEIDSBEUGEL

RIJPLATEN

8008  
Zowel de 1 ton als de 2 ton zijn  
voorzien van een telescopisch  
onderstel.

KUNSTSTOF RIJPLATEN   
Lichtgewicht platen zijn gemakkelijk  
te verhandelen.
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220X  
Alle machines zijn voorzien  
van hydraulische snelwissels  
en leidingwerk.

Klasse
Gewicht  
(in ton)

Transport 
breedte (in m)

PRIJS

1 dag 1 week 4 weken

RUPSEN STD

13 ton 14,0 2,7 € 260 € 1.050 € 2.800

16 ton 16,0 2,9 € 280 € 1.150 € 3.200

20 ton 20,0 3,2 € 300 € 1.250 € 3.600

22 ton 22,0 3,2 € 310 € 1.300 € 3.800

RUPSEN ZTS (binnendraaier)

14 ton 14,0 2,7 € 280 € 1.150 € 3.200

BANDEN

11 ton 11,0 2,42 € 245 € 1.000 € 2.600

14 ton 14,0 2,49 € 260 € 1.050 € 2.800

17 ton 17,0 2,49 € 280 € 1.150 € 3.200

Type
PRIJS

1 dag 1 week 4 weken

Sorteergrijper 13 - 16 ton € 125 € 500 € 1.250

Sorteergrijper 20 ton € 140 € 560 € 1.400

Puinbak 14 – 20 ton € 30 € 90 € 288

Grondgrijper 60 cm € 140 € 560 € 1.400

Hydraulische breekhamer 13 – 19 ton € 180 € 720 € 1.800

Hydraulische breekhamer 20 - 26 ton € 220 € 880 € 2.200

Kantelbak CW 3 € 75 € 200 € 550

Vanaf 13 ton › Inclusief snelwissel en 1 kofferbak

Toebehoren (ook afzonderlijk te huur)

GRAAFMACHINES OP  
RUPSEN OF BANDEN

JS 110W HAB T4I
Binnendraaier van 11 ton.

JS 145W  
Bandenmachines met  
vaste of variabele giek.
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Inclusief palletvorken en/of bak

VERREIKER
Hefcapaciteit 

(in ton)

Hefhoogte
(in m)

Transport 
breedte (in m)

PRIJS

1 dag 1 week 4 weken

1,6 4,0 1,56 € 130 € 400 € 1.200

2,5 6,0 1,84 € 150 € 450 € 1.350

3,1 7,0 2,35 € 160 € 500 € 1.500

3,6 6,0 2,35 € 160 € 500 € 1.500

4,1 7,0 2,35 € 190 € 600 € 1.800

3,5 9,5 2,4 € 190 € 600 € 1.800

3,5 14,0 2,4 € 225 € 700 € 2.100

4,0 14,0 2,35 € 250 € 775 € 2.300

6,0 8,0 2,52 € 310 € 1.000 € 3.000

VERREIKERS

535-140 
Vanaf 10 m zijn de verreikers  
voorzien van steunpoten.

541-70 
Standaard hydraulische snelwissels.  

Diverse bakken of toebehoren.
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Inclusief palletvorken en/of bak   

TELETRUK 
hefcapaciteit 

(in ton)

Gewicht  
(in ton)

Breedte  
(in m)

Hefhoogte 
 (in m)

PRIJS

1 dag 1 week 4 weken

TLT3,5 5,1 1,28 4,10  € 155  € 480  € 1.400

TELETRUK

Toebehoren (ook afzonderlijk te huur)

Type
PRIJS

1 dag 1 week 4 weken

Grondbak € 25 € 100 € 250

Vorken € 25 € 100 € 250

Volumebak € 25 € 100 € 250

Zijkipbak € 50 € 200 € 500

Pelikaanbak € 40 € 160 € 400

Puinbak € 40 € 160 € 400

Kistenkantelaar 360° € 50 € 200 € 500

Balenklem rechthoekige gewikkelde balen € 50 € 200 € 500

Strovork € 25 € 100 € 250

TOEBEHOREN VERREIKERS  
EN TELETRUK

516-40, COMPACT 
1,8 m hoog / 1,6 m breed.

TLT35
Telescopische heftruck 3,5 ton.
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LEGUAN 165

Inclusief palletvorken + afstandsbediening

Toebehoren (ook afzonderlijk te huur)

VERREIKER
Hefcapaciteit 

(in ton)

Hefhoogte
(in m)

Breedte 
(in m)

PRIJS

1 dag 1 week 4 weken

5,0 26,0 2,5 € 600 € 1.500 € 4.500

Type
PRIJS

1 dag 1 week 4 weken

Hijslier cap. 3500 kg € 50 € 135 € 405

Werkkooi 2,35 m - 4,53 m / cap. 500 kg € 50 € 210 € 630

HOOGTEWERKER 
LEGUAN 165

Gewicht (in ton)

Maximum  
hoogte (in m)

Transport 
breedte (in m)

PRIJS

1 dag 1 week 4 weken

2,5 14,4 1,33 € 170 € 510 € 1.530

ROTERENDE VERREIKERS

HOOGTEWERKER

RTH5.26

427 
Landbouwuitvoering

 437 
Hoogkipbak
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Inclusief bak

Toebehoren (ook afzonderlijk te huur)

WIELLADERS

Type
Gewicht  
(in ton)

Bakcapaciteit
(in m³)

Breedte  
(in m)

PRIJS

1 dag 1 week 4 weken

403 2,54 0,4 1,17 € 130 € 390 € 1.170

406 5 0,8 1,90 € 140 € 560 € 1.680

409 5,8 1 1,95 € 150 € 600 € 1.800

416/417 9,25 2 2,75 € 175 € 750 € 2.800

426/427 14 2,1 2,65 € 230 € 1.000 € 3.500

436/437 16 2,3 2,65 € 260 € 1.100 € 3.850

456/457 21 3,2 2,75 € 300 € 1.200 € 4.200

Type
PRIJS

1 dag 1 week 4 weken

Grondbak € 50 € 200 € 500

Puinbak € 50 € 200 € 500

Hoogkipbak € 75 € 300 € 750

Vorken € 50 € 200 € 500

Dubbele wielen (voor maïs- en grasseizoen) prijs op aanvraag

406
Gewone laadbak.

427 
Landbouwuitvoering

 437 
Hoogkipbak
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Type
Gewicht  
(in ton)

Breedte  
(in m)

Doorrij-
hoogte  
(in m)

PRIJS

1 dag 1 week 4 weken

AVANT 423 1 1,05 1,40 € 100 € 300 € 900

AVANT 528 1,2 1,13 1,40 € 110 € 330 € 990

AVANT 635 1,3 1,30 1,45 € 130 € 390 € 1.170

AVANT 745 1,7 1,35 1,50 € 150 € 450 € 1.350

Inclusief grondbak en vorken › Uitgerust met klauwbanden

COMPACTLADERS

AVANT 528
Allrounder.

AVANT 423 
Superstabiele compacte  

lichtgewicht lader.
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TOEBEHOREN 
COMPACTLADERS

KLEPELMAAIER
1300 mm.

GRASMAAIER
1500 mm.

GRONDBOOR

KLINKERKLEM

GRONDFREES
1300 mm.

MESTKLEM
1050 mm.

NIVELLEERREK

Toebehoren 423 528 635 745
PRIJS

1 dag 1 week 4 weken

Klepelmaaier 1300 mm X X V V €  80 €  240 €  720

Grasmaaier 1500 mm X X V V €  30 €  90 €  200

Grondfrees 1300 mm X X V V €  70 €  210 €  630

Grondboor (ø 15 - 20 - 30) V V V V €  70 €  210 €  630

Klinkerklem V V V V €  30 €  90 €  270

Nivelleerrek V V V V €  30 €  90 €  270

Mestklem 1050mm V V V V €  25 €  75 €  225
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ROBOT 180 T 
Gesloten, verwarmde cabine met een  

comfortabele zij-instap.

Robot 155 
Comfortabele  

zij-instap.

Inclusief grondbak en vorken

Toebehoren Schranklader (ook afzonderlijk te huur)

Type
PRIJS

1 dag 1 week 4 weken

Grondbak €  25 €  100 €  250

Vorken €  25 €  100 €  250

Veegborstel €  50 €  200 €  600

SCHRANKLADERS OP  
BANDEN OF RUPSEN

Type
Gewicht  
(in ton)

Breedte  
(in m)

Doorrijhoogte  
(in m)

PRIJS

1 dag 1 week 4 weken

BANDEN

Robot 155 2,65 1,52 1,94 €  120 €  480 €  1.200

RUPSEN

Robot 180 T 3,70 1,68 1,94 €  175 €  700 €  1.750

VEEGBORSTEL
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YANMAR C30R
Compacte rupsdumper.

DUMPSTER HTD-5E

DUMPERS

Type
Laadvermogen

(in ton)
Transport 

breedte (in m)

PRIJS

1 dag 1 week 4 weken

RUPSEN

0,5 ton 0,50 0,70 € 100 € 400 € 1.000

0,8 ton 0,80 0,86 €  100 € 400 € 1.000

2,5 ton 2,50 1,65 €  150 €  600 €  1.500

6,5 ton 6,50 2,64 €  300 €  1.200 €  3.800

10 ton 10 2,91 € 320 € 1.450 € 4.500

BANDEN

SUPER SKUB 0,7 0,85 €  55 €  165 €  500

HT10, hoogkipper 1,00 1,10 €  100 €  400 €  1.000

HT15, hoogkipper 1,50 1,30 €  110 €  440 €  1.100

SW3, zijkipper 3,00 1,80 €  120 €  480 €  1.200

SW6, zijkipper 6,00 2,25 €  160 €  640 €  1.600

SW9, zijkipper 9,00 2,45 €  190 €  760 €  1.900

NC SW3
Met zwenkende kipbak.

SUPER SKUB
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Trilstamper Werkbreedte (in m)
PRIJS

1 dag 1 week 4 weken

65 kg 0,28 €  30 €  120 €  300

Trilplaat
vooruitlopend

Werkbreedte (in m)
PRIJS

1 dag 1 week 4 weken

83 kg 0,45 €  30 €  120 €  300

115 kg 0,50 €  35 €  140 €  400

VERDICHTINGSMATERIEEL

Type
Gewicht  
(in ton)

Werkbreedte  
(in m)

PRIJS

1 dag 1 week 4 weken

Naloopwals 0,42 0,65 €  60 €  200 €  600

Sleuvenwals 1,5 0,63 €  100 €  400 €  1.000

Tandem zitwals 1,6 0,80 €  100 €  400 €  1.000

Tandem zitwals 2,6 1,2 €  115 €  460 €  1.150

Tandem zitwals 4,4 1,5 €  130 €  520 €  1.300

VM 1500
Met radiobesturing.

WEBER CF2
Trilplaat vooruitlopend.

TANDEM ZITWALS VMT 160
Voorzien van watertank  

en centraal hijsoog.
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HOUTVERWERKING

WEBER CF2
Trilplaat vooruitlopend.

Houtversnipperaar (gemonteerd op snelvervoer enkele as)

Houtkliever (inclusief 80km/u onderstel)

Boomstronkboren voor 7 ton graafmachine

Boomstronkfrees op rupsen

Max. diameter (in mm)
Gewicht
(in kg)

PRIJS

1/2 dag 1 dag 1 week 4 weken

160 1.360 €  100 €  175 €  700 €  1.750

Kliefsnelheid 
(in m/sec)

Kliefvermogen
(in ton)

Gewicht  
(in kg)

PRIJS

1 dag 1 week 4 weken

7 (1) - 12 (2) 16 270 €  60 €  180 €  540

Diameter 
(in cm)

PRIJS

1 dag 1 week 4 weken

50 €  130 €  400 €  1.000

Werkdiepte 
(in cm)

Gewicht
(in kg)

PRIJS

1/2 dag 1 dag 1 week 4 weken

50 610 €  100 €  175 €  700 €  1.750



18 VTH 250 VHU 1000

Luchtcompressoren
Debiet

PRIJS

1 dag 1 week 4 weken

4,20 m³ * €  50 €  200 €  500

8 m³ €  85 €  340 €  850

10 m³ €  110 €  440 €  1.100

Beaver Pack Benzine
Incl. 7 meter slang en

hydraulische hamer 25 kg

PRIJS

1 dag 1 week 4 weken

Met 1 beitel €  65 €  260 €  650

Vacuüm hijsunits 
Incl. zuignap

PRIJS

1 dag 1 week 4 weken

VTH 250 €  75 €  190 €  550

VHU 1000 €  90 €  270 €  675

Breekhamers
PRIJS

1 dag 1 week 4 weken

9 kg €  11 €  44 €  110

17 kg €  13 €  52 €  130

32 kg €  15 €  60 €  150

luchtslang 10 m €  3 €  12 €  30

Zuignap & Hefvermogen Compatibel met

12 x 90 cm & 235 kg VHU 1000

30 x 40 cm & 250 kg VTH 250

30 x 40 cm & 350 kg VHU 1000

60 x 60 cm & 1.000 kg VHU 1000

MOBIELE COMPRESSOREN

HYDRAULISCHE HAMER

VACUÜM HIJSUNITS

Autonoom

* compleet met ingebouwde lijnsmeerder.
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STROOMAGGREGATEN

KLEINE STROOMAGGREGATEN
NIET GELUIDSGEDEMPT!

Type
Capaciteit  

(in kVA)
Gewicht
(in kg)

PRIJS

1 dag 1 week 4 weken

EP 6000 MONO 6 75 €  32 €  120 €  320

EP 6500 T 3x400 V 7 80 €  32 €  120 €  320

Type 
(in kVA)

Max. gewicht
(in kg)

PRIJS

1 dag 1 week 4 weken

10 MONO 190 €  32 €  120 €  320

13 MONO 590 €  32 €  135 €  360

25 640 €  40 €  150 €  400

30 750 €  44 €  165 €  440

COMPACTE AGGREGATEN
COMPACTE GELUIDSGEDEMPTE AGGREGATEN TOT EN MET 30 KVA

HZA-25
Ideaal voor plaatsing in servicewagen  
of kleine aanhangwagen.
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Type
(in kVA)

Max. gewicht
(in kg)

PRIJS

1 dag* 1 week 4 weken

11 700 €  32 €  120 €  320

20 750 €  40 €  150 €  400

35 900 €  44 €  165 €  440

45 1100 €  50 €  185 €  500

60 1500 €  66 €  250 €  660

80 1650 €  82 €  310 €  820

100 1700 €  90 €  340 €  900

125 2250 €  106 €  400 €  1.060

160 2500 €  116 €  435 €  1.160

Type 
(in kVA)

Max. gewicht
(in kg)

PRIJS

1 dag* 1 week 4 weken

200 2500 €  140 €  525 €  1.400

250 3850 €  160 €  600 €  1.600

300 4250 €  180 €  675 €  1.800

350 4300 €  200 €  750 €  2.000

400 4500 €  220 €  825 €  2.200

450 4500 €  250 €  940 €  2.500

500 5500 €  290 €  1.100 €  2.900

650 6500 €  400 €  1.500 €  4.000

STROOMAGGREGATEN

STANDAARD SUPERGELUIDSGEDEMPTE AGGREGATEN

GROTE GELUIDSGEDEMPTE AGGREGATEN

250 KVA
Diverse stopcontacten 
tot 250kVA. Moderne 

zuinige motoren.

45 KVA
6 wegventiel voor  

externe tank aansluiting.

Twinset met powerlock verkrijgbaar op aanvraag.
Mogelijkheid parallel schakelen tot +2 MW.

POWER CUBE
De Power Cube is voorzien van een type V MTU motor en 

een koelsysteem op afstand, geïnstalleerd bovenop de 
container om de plaatsinname te optimaliseren.

* Voor stroomgeneratoren geldt een minimale huurperiode van 2 dagen.

* Voor stroomgeneratoren geldt een minimale huurperiode van 2 dagen.
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STROOMAGGREGATEN

SPECIALE UITVOERINGEN  -  VOOR 24U/24U DOELEINDEN
MET GROTE  DUBBELWANDIGE TANK (700l)

Type 
(in kVA)

Max. gewicht
(in kg)

PRIJS

1 dag* 1 week 4 weken

11 1800 €  60 €  300 €  840

20 2000 €  70 €  350 €  980

30 2000 €  74 €  370 €  1.036

650 KVA
Vanaf 600kVA worden de aggregaten in een 

20 voet container geplaatst.

30 KVA
Met grote dubbelwandige tank (700I).

* Voor stroomgeneratoren geldt een minimale huurperiode van 2 dagen.
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Type
(in kVA)

Max. gewicht
(in kg)

PRIJS

1 dag* 1 week 4 weken

45 1500 €  74 €  370 €  1.036

60 1500 €  80 €  400 €  1.120

80 1650 €  100 €  500 €  1.400

100 1700 €  130 €  650 €  1820

125 2250 €  140 €  700 €  1.960

160 2500 €  160 €  800 €  2.240

200 2500 €  200 €  1.000 €  2.800

250 3850 €  220 €  1.100 €  3.080

300 4250 €  250 €  1.250 €  3.500

350 4300 €  280 €  1.400 €  3.920

400 4500 €  310 €  1.550 €  4.340

450 4500 €  350 €  1.750 €  4.900

500 5500 €  400 €  2.000 €  5.600

650 6500 €  600 €  3.000 €  8.400

STROOMAGGREGATEN

SPECIALE UITVOERINGEN  -  VOOR 24U/24U DOELEINDEN
MET MOGELIJKHEID OM TANK VAN 995L OF 2600L EXTERN AAN TE SLUITEN (ZIE PRIJS TANKS)

135 KVA

2600 L
Brandstoftank

* Voor stroomgeneratoren geldt een minimale huurperiode van 2 dagen.
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Brandstoftanks
Gewicht
(in kg)

PRIJS

1 dag 1 week 4 weken

Tank 1000 l 1350 €  9 €  40 €  120

Tank 2600 l 3120 €  15 €  70 €  200

TOEBEHOREN  
STROOMAGGREGATEN

POWERLOCK BOX
400 A.

Werfkasten
PRIJS

1 dag 1 week 4 weken

Haspel 16 amp / 32 amp €  5 €  15 €  45

Paddestoel 16 amp €  5 €  15 €  45

Paddestoel 32 amp € 10 € 30 €  90

Paddestoel 63 amp € 15 € 45 €  135

Paddestoel 125 amp € 30 € 60 €  180

Kabelgoot
PRIJS

1 dag 1 week 4 weken

Kabelgoot CG900 €  4 €  12 €  35

Kabelgoot CG1000 €  5 €  20 €  50

Prijs voor evenementen op aanvraag. Twinset met powerlock en parallel schakelen tot + 2 MW zijn mogelijk.
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Verlengkabels 3-fasig
PRIJS

1 dag 1 week 4 weken

1 KABEL

32 amp 25 m (5x16 mm²) €  10 €  20 €  40

63 amp 25 m (5x25 mm²) €  15 €  30 €  60

125 amp 25 m (5x35 mm²) €  20 €  50 €  120

Transformatoren
PRIJS

1 week 4 weken

Transformator 40 kVA €  40 €  120

Transformator 100 kVA €  72 €  216

Transformator 250 kVA €  140 €  420

Aanhangwagen
PRIJS

1 dag 1 week 4 weken

Aanhangwagen stroomgenerator 1 as €  25 €  50 €  150

Aanhangwagen stroomgenerator 2 as €  25 €  75 €  200

Platte aanhangwagen 3,5 ton €  40 €  150 €  400

Dieplader aanhangwagen 3,5 ton €  40 €  150 €  400

TOEBEHOREN  
STROOMAGGREGATEN



Type
Max. gewicht

(in kg)
Hoogte
(in m)

PRIJS

1 dag 1 week 4 weken

Lichttoren 950 9 €  75 €  200 €  600

Lightbox 1.560 8,3 €  97,5 €  260 €  780

Lightcube 1.074 8 €  75 €  200 €  600

MOBIELE  
WERFVERLICHTING

LICHTTOREN

LIGHTCUBE

LIGHTBOX

25
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ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN VOOR  
MACHINES, STROOMAGGREGATEN EN MATERIEEL 

1. ALGEMEEN:

De huidige voorwaarden zijn van toepassing 
op alle offertes en op alle door VD Machine-
ry aangegane overeenkomsten.
Afwijkingen en/of aanvullingen op de over-
eenkomst zijn slechts van kracht indien deze 
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenge-
komen en hebben uitsluitend betrekking op 
de betreffende overeenkomst.

2. HUUROVEREENKOMST:

Bij aanvang van de huur dient een leverings-
bon te worden ondertekend. 
Dit gebeurt bij afhaling van het gehuurde 
goed door uw diensten ofwel bij levering 
van het gehuurde goed door onze diensten. 
Bij niet aanwezigheid bij de levering geldt 
de handtekening van onze chauffeur.

De minimum huurperiode is één dag. De 
verhuring vangt aan de dag waarop het ge-
huurde goed ter beschikking wordt gesteld 
aan de huurder.
Ze eindigt op de dag van terugkomst van dit 
goed in onze werkhuizen.  
Het einde van de verhuring of tijdelijke on-
derbreking dient per fax of mail te worden 
meegedeeld, zo niet loopt het huurcontract 
door.
De huurprijzen zijn gebaseerd op max. 8 
bedrijfsuren per dag (1 week = 5 werkda-
gen). Bij overuren worden deze procentueel 
in meerdering gebracht. Voor de stroomag-
gregaten zijn afzonderlijke tarieven voor 
24u/24u doeleinden van toepassing. Voor 
machines die intensief ingezet worden (2 of 
3 shiften) worden speciale prijzen berekend, 
gelieve ons te contacteren indien dit het 
geval is.

Alle materieel, inclusief toebehoren en al 
wat het normaal gebruik ervan toelaat, 
wordt geacht conform de geldende regle-
mentering te zijn en wordt in goede staat 
van werking, gereinigd,  gesmeerd en 100 
% gevuld met EN590 diesel aan de huurder 
afgeleverd. Indien de huurder het toestel 
gebruikt voor doeleinden waarbij EN590 
diesel niet toegelaten is, is de huurder zelf 
verantwoordelijk voor de juiste brandstof 
en dient hij de verhuurder hiervan vooraf-
gaandelijk op de hoogte te brengen. 

Het gehuurde goed wordt gereinigd en 
volgetankt terug afgeleverd. De bij te tan-
ken brandstof door VD Machinery wordt in 
rekening gebracht tegen de dagprijs.
Supplementaire reiniging van de machines 
wordt aan 52€ per uur gerekend.

Het gelijkvormigheidscertificaat, keuringsat-
testen en technische documentatie worden 
ter beschikking gehouden en kunnen op 
eenvoudig verzoek bezorgd worden.
In elk geval erkent de huurder volledig in 

kennis te zijn gesteld van alle  gebruiks- en 
onderhoudsvoorschriften en deze stipt te 
zullen naleven.

Tijdelijke onderbreking ( verlof of over-
macht ) dient binnen de 3 werkdagen per 
fax of  mail te worden meegedeeld, zo niet 
loopt het huurcontract door en worden de 
onderbrekingen niet in mindering gebracht . 
Gemelde onderbrekingen worden in minde-
ring gebracht op de eindfactuur.

Bij verlies van contact- en of deursleutels 
van het gehuurde goed wordt een forfait 
aangerekend van 50€.

De huurder dient het gehuurde goed bij in 
ontvangst name grondig na te zien en zich 
van de goede werking ervan te vergewissen.
Alle klachten in verband met de ontvangen 
goederen dienen, op straffe van verval, 
binnen de 48 uur na ontvangst van de 
geleverde goederen aan de verhuurder 
worden gemeld en dit schriftelijk hetzij 
per aangetekende brief, fax of e-mail met 
ontvangstbevestiging.

De huurder dient zelf zorg te dragen voor 
vergunningen, geschikte rijbewijzen, be-
kwaamheidsattesten,…enz. (zie bepalingen 
vermeld in de wet op Welzijn). Eventuele 
daarmee verbonden kosten zijn voor reke-
ning van de huurder.
Het is de huurder niet toegestaan:
- Het toestel naar een andere locatie te 

vervoeren of voor een ander werk te ge-
bruiken, tenzij voorafgaandelijke  (schrifte-
lijke) toestemming van VD Machinery.

- Aan het toestel reparaties uit te voeren, 
dan wel vervangende onderdelen en/
of andere veranderingen aan te brengen 
aan het toestel, behoudens uitdrukkelij-
ke voorafgaande toestemming van VD 
Machinery.

- Het toestel in onderverhuring te geven,  
te verpanden of op enige andere wijze 
aan een derde ter beschikking te stellen, 
zonder voor  afgaand akkoord van de 
verhuurder.

De verhuurder is niet aansprakelijk voor per-
soonlijke ongevallen en/of beschadigingen 
van voorwerpen, machines, installaties en 
gebouwen, alsmede enige bedrijfsschade, 
welke dan ook, ontstaan door onjuiste leve-
ringen of fouten en gebreken in de door ons 
geleverde en/of gemonteerde onderdelen, 
respectievelijke materialen.

De verhuurder kan in geen geval verant-
woordelijk worden gesteld tegenover 
derden voor de materiële of immateriële 
schade ten gevolge van een stillegging van 
of een defect aan het gehuurde materieel.

Zodra het gehuurde toestel ter beschikking 
is gesteld aan de huurder is hij, de huurder, 
volledig verantwoordelijk en aansprakelijk 

voor het in huur genomen toestel en is het 
gebruik ervan voor zijn rekening en risico. 
Hij zal de verhuurder dienen te vrijwaren 
voor iedere aanspraak van derden terzake.
De huurder is volledig verantwoordelijk voor
het juiste gebruik, het dagelijks onderhoud
en in het bezit hebben van het gehuurde
goed. De huurder is volledig verantwoor-
delijk en aansprakelijk voor de gevolgen 
of schade aan derden, door al dan niet 
moedwillig verkeerd gebruik, overspanning 
of verkeerde aansluiting.
De aansprakelijkheid van de verhuurder is 
uitdrukkelijk beperkt tot directe zaakschade 
en letselschade aan zaken en personen, ver-
oorzaakt door een aantoonbaar gebrek aan 
de gehuurde zaak of door opzet en grove 
schuld door de verhuurder.

De huurder zal het toestel op deskundige 
wijze gebruiken, slechts conform het doel 
waarvoor deze is opgemaakt.
Indien aan het gebruikte goed door de 
huurder bepaalde risico’s verbonden zijn is 
de huurder verplicht VD Machinery hiervan 
bij aanvang van de overeenkomst in kennis 
te stellen.

Bij diefstal van het toestel, het vaststellen 
van schade of enig defect aan het toestel, is 
de huurder verplicht VD Machinery hiervan 
onverwijld op de hoogte te stellen.

Schade aan de gehuurde machine veroor-
zaakt door onoordeelkundig gebruik zoals 
glasbreuk, bandenschade, koetswerkscha-
de, gebroken spiegels en lichten, wordt na 
herstelling aangerekend.

De huurder is verplicht op verzoek van VD  
Machinery, het toestel voor inspectie, 
onderhoud of keuring ter beschikking te 
stellen.

De overeenkomst kan steeds door VD Ma-
chinery met onmiddellijke ingang worden 
beëindigd zonder aanmaning of ingebre-
kestelling in de volgende gevallen:
- Ingeval van achterstal van betaling van de 

huurprijs
- Ingeval van inbreuk door de huurder op 

één van de huidige voorwaarden en in elk 
geval van zware fout of nalatigheid van de 
huurder.

- Wanneer door de huurder een gerechtelijk 
akkoord werd aangevraagd of de huurder 
in staat van faillissement wordt verklaard 
of onder curatele wordt gesteld of zich 
buiten de Benelux zou vestigen.

De huurder is er toe gehouden het huur-
goed onmiddellijk ter vrije beschikking van 
de verhuurder te stellen en dit binnen de 24 
uur na hiertoe in gebreke te zijn gesteld het-
zij bij aangetekend schrijven hetzij per fax 
hetzij per e-mail met ontvangstbevestiging.
Elke vertraging zal aanleiding geven tot het 
verschuldigd zijn van een forfaitaire vergoe-
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ding van 110€ per dag en dit onverminderd 
en bovenop de verschuldigde gebruiksver-
goeding die gelijk is aan de huurprijs.

3. TRANSPORT:

Op aanvraag van de huurder kunnen onze 
diensten het gehuurde goed ter plaatse 
leveren met vrachtwagen aan 68,00€/u, 
laden en lossen inbegrepen. Instructies, 
aansluitkosten, wachttijden, hergroeperen 
en laadklaar zetten van het materiaal , ter 
plaatse, worden gerekend aan 68€/u. Excl. 
km heffingen en tolwegen.

4. MACHINES EN  
 STROOMAGGREGATEN:

De stroomaggregaten staan afgesteld op 
380V – omzetting naar 3x220V bedraagt 
éénmalig 150€.

Volgens oproep van de huurder (minstens 3 
werkdagen voordien te verwittigen) wordt 
de onderhoudsbeurt door onze techniekers 
uitgevoerd, tijdens de werkdagen.

Het onderhoud is volledig in de huurprijs 
ingerekend. Enkel de rijkosten om dit 
onderhoud uit te voeren worden in rekening 
gebracht aan 1,30€ per afgelegde km.

Verhuur op bouwwerf: indien de huurder 
voorafgaand aan het bouwverlof de ver-
huurder schriftelijk of per mail op de hoogte 
stelt van deze werkonderbreking, dan wordt 
de verhuur tijdens het bouwverlof aangere-
kend aan 50% van de huurprijs.

Op dagen weerverlet wordt geen korting 
toegestaan.

Bij ontvreemding, diefstal, brand of niet 
terugbrengen wordt het gehuurde goed 
gefactureerd aan nieuwwaarde.

5. VERZEKERING:

5.1. OMVANG:

Al onze machines zijn verzekerd tegen ma-
chinebreuk. Deze verzekering is inbegrepen 
in de huurprijs.
Deze verzekering dekt de schade aan 
het gehuurde materieel bij een normaal 
gebruik.

Ze worden bij wijze van voorbeeld gewaar-
borgd:
- Accidentele, plotse en onvoorzienbare 

mechanische breuk
- Een ongeval te wijten aan een val of de 

penetratie van vreemde voorwerpen,
-  Overstromingen, stormweer en andere na-

tuurlijke gebeurtenissen en rampen, met 
uitsluiting van aardbevingen.

- Elektrische schade, kortsluitingen,
- Brand, bliksem, explosies van gelijke welke 

aard,
- Geografisch bereik: België
- Verlies of diefstal indien de huurder de 

elementaire beschermingsmaatregelen 
in acht genomen heeft, zijnde: kettingen, 

antidiefstal, hangsloten, wielklemmen, af-
wezigheid van dissel, of gelijk welk ander 
middel ter bescherming en ter bewaring 
van het gehuurde materieel.

Buiten de gebruiksuren van het materieel 
verkrijgt de huurder deze waarborgen 
indien aan de volgende 3 voorwaarden is 
voldaan:
- Het materieel op een gesloten plaats 

gestationeerd is
- De sleutels en de papieren niet bij het 

materiaal gelaten worden
- Het materiaal met de sleutel afgesloten 

wordt

Bij schade en diefstal zal er een schadera-
ming worden opgemaakt door een onaf-
hankelijk expert. Deze kosten zijn te laste 
van de verhuurder. De verhuurder verklaart 
zich vooraf akkoord met de vastgestelde 
bedragen. De vrijstelling blijft ten laste van 
de huurder.

5.2. VRIJSTELLING:

Bij eventuele schade t.g.o. eigen bederf 
of door derden of van buiten aankomend 
onheil, wordt de huurder een vrijstelling 
aangerekend.
- 1.500€ excl. BTW indien de verzekerde 

waarde minder dan 25.000€ excl. BTW 
bedraagt.

- 2.500€ excl. BTW indien de verzekerde 
waarde meer dan 25.000€ excl. BTW 
bedraagt.

5.3. UITSLUITING:

De schade ten gevolge van een duidelijk of 
opzettelijke nalatigheid van het niet naleven 
van de fabrikantaanbevelingen of schade 
veroorzaakt door niet gekwalificeerd of niet 
toegelaten personeel, doorverhuur of ter 
beschikking stelling aan derden.
- Schade aan banden, koetswerk, demon-

teerbare delen, batterijen, ruiten, lichten, 
spiegels, enz.

- Verlies of diefstal als het materieel zonder 
bewaking of bescherming achtergelaten 
wordt.

- Vandalisme zoals graffiti, plotselinge en 
onvoorziene gebeurtenissen.

-  Transportoperaties en operaties aan deze 
verbonden komen niet in aanmerking in 
de verzekeringsdekking.

- De gecontracteerde kosten om het 
beschadigde materieel te ontruimen 
(kraanwerk, transport,…). Deze kosten 
zijn exclusief ten laste van de huurder, 
ook indien deze laatste aan de verhuurder 
vraagt om de verrichtingen uit te voeren.

- Rechtstreekse of onrechtstreekse exploi-
tatieverliezen

5.4. SCHADEAANGIFTE:

Schade aan het gehuurde materieel moet 
onmiddellijk gemeld worden aan de ver-
huurder doch uiterlijk binnen de 24 u.
Bij diefstal van het gehuurde goed dient 
hier onmiddellijk aangifte te worden gedaan 
aan de verhuurder en een aangifte bij een 
politiekantoor. De huurder is verplicht een 

kopie van het PV te overhandigen aan de 
verhuurder.
Indien de huurder verzuimt aangifte te doen 
en/of een PV te laten opstellen vervalt de 
dekking machinebreuk en worden de her-
stelkosten bij deelschade of nieuwwaarde 
van het gehuurde goed integraal doorgere-
kend aan de huurder.

6. BETALINGSVOORWAARDEN:

Bij het afsluiten van een verhuurcontract 
zal aan de huurder een voorschot worden 
gevraagd dat berekend wordt op basis van 
de verwachte huurtermijn.

Onze facturen zijn betaalbaar te Oostro-
zebeke, contant, zonder enige aftrek van 
korting, tenzij andere betalingscondities 
overeengekomen zijn en uitdrukkelijk op 
onze facturen vermeld staan.

Klachten betreffende de factuur dienen 
uiterlijk binnen de acht dagen aan de 
verhuurder te worden medegedeeld hetzij 
per aangetekende brief, fax of e-mail met 
ontvangstbevestiging.

Onze agenten of vertegenwoordigers 
zijn niet gemachtigd betalingen te innen. 
Het gebruik van incasso documenten of 
betalingen, vormen geen afwijking van deze 
betalingscondities. Bij niet-betaling van een 
factuur of wissel binnen de vooropgestelde 
betalingstermijn, verliest de huurder van 
rechtswege het voordeel van termijnbeta-
lingen en zijn alle andere sommen zonder 
verdere ingebrekestelling opeisbaar. 
Klachten kunnen nooit aanleiding geven tot 
uitstel van betaling. De belasting over de 
toegevoegde waarde is ten allen tijde ten 
laste van de huurder.

De vermelde huurprijzen zijn excl. 21% BTW, 
af onze werkhuizen.

Bij niet betaling op vervaldag is van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling 
een intrest van 1% per ondeelbare maand 
verschuldigd. De in gebreke zijnde huurder 
wordt per aangetekend schrijven aange-
maand om binnen de vijftien dagen alle 
verschuldigde sommen te betalen. Voldoet 
hij deze aanmaning niet, dan zullen deze 
verhoogd worden met een vergoeding van 
10% met een minimum van 125€ en een 
maximum van 1.860€.

In geval van betwisting zijn enkel de recht-
banken van GENT bevoegd.
De gerechts- en uitvoeringskosten zijn voor  
de verliezende partij.



 www.vdmachinery.be 

RENTAL

VOLG Z2

 WWW.VDMACHINERY.BE 

 INFO@VDMACHINERY.BE 

EIGEN TRANSPORT

EIGEN SERVICE

VERHUUR VAN: 

› Verreikers tot 6 ton

› Roterende verreiker

› Telemaster

› Hoogtewerker

› Graafmachines op rupsen  

tot 22 ton

› Graafmachines op banden  

tot 17 ton

› Wielladers  

tot 20 ton

› Mini-graafmachines  

tot 10 ton

› Schrankladers & compactladers

› Houtverwerking

› Stroomaggregaten tot +2 mw 

verdeelkasten- kabels – haspels

› Mobiele werfverlichting

› Mobiele luchtcompressoren 

tot 10m³, inclusief breekhamers

› Vacuüm hijsunits

› Hydraulisch gereedschap 

handbreekhamers en sloophamers

› Verdichtingsmaterieel  

tandemwalsen, trilplaten  

en stampers

› Dumpers op rupsen of banden  

tot 10 ton

› Kunststof rijplaten

Ingelmunstersteenweg 190  
B-8780 Oostrozebeke
Tel. 056 67 40 00
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OPEN
maandag tot donderdag van 7u tot 12u 
en van 13u tot 18u  
vrijdag van 7u tot 12u en van 13u tot 16u 
zaterdag van 8u tot 12u


