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Verhuurcatalogus
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Amco-reinigingssystemen
 

Wij van Amco-rental werken 

nauw samen met amco-compressoren 

en amco-Reinigingssystemen om 

de service die wij bieden te blijven 

waarborgen. 
 

Amco-Compressoren is een 

specialist in totaaloplossingen voor 

compressoren en aanverwante producten. 

ontwerp, fabricage, assemblage en 

installatie, amco-compressoren levert 

maatwerk met meerwaarde. Desgewenst, 

van ontwerp tot turn-key-oplevering. 

schroef- en zuigercompressoren, 

persluchtfilters, ketels en meer: het 

productassortiment is omvangrijk, evenals 

het scala aan gerelateerde diensten. 

amco-compressoren beschikt over de 

bevoegdheden om ketelkeur te verrichten 

en voor reparatie en onderhoud bieden zij 

service, die naadloos aansluit op uw vraag. 
 

Amco-reinigingssystemen is een 

gespecialiseerd bedrijf dat alles doet op 

het  gebied  van hogedruk reiniging. Zij 

leveren vooral maatwerk afgestemd naar 

de behoefte van de  klant. Daarbij geven 

zij uitgebreide ondersteuning bij het 

gebruik en onderhoud van de door ons 

geleverde producten.
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Wie zijn wij…
amco-Rental is een vooruitstrevende verhuurder en specialist op het gebied van 

perslucht, tijdelijke stroomvoorzieningen en klimaatbeheersing.

Wij beschikken over een uitgebreid verhuurprogramma, bestaande uit onder andere 

diesel aangedreven- of elektrische compressoren, persluchtvoorzieningen, industriële 

ontvochtigers filterstraten, adsorptie- of atmosferische drogers, diesel gestookte- 

of elektrische kachels, ventilatoren, stofafzuigers, hogedrukreinigers en diesel 

generatoren.

Wij staan garant voor passend advies, persoonlijke benadering en de klant staat  

bij ons altijd centraal. Een familiebedrijf en dienstverlener in hart en nieren.

Wij leveren tegen scherpe prijzen in geheel Nederland, Europa en waar dan ook  

ter wereld.
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Afdeling Sales & Operations
ons personeel heeft maar een half woord nodig om uw activiteiten en doelstellingen

te begrijpen. Door het doorvragen en de juiste vragen te stellen wordt voor u het juiste

materieel vastgesteld.  Wij zorgen voor een complete service door ons deskundig 

personeel. Indien gewenst komen wij graag een kijkje nemen op locatie om u van een 

passend advies te voorzien. Wij bieden oplossingen op maat voor al uw projecten en 

begeleiden uw aanvraag of project van begin tot eind en zijn hierdoor erg betrokken.

Door een passende en persoonlijke benadering is er een direct aanspreekpunt en zijn 

wij u optimaal van dienst. Wij streven altijd naar een optimale klantbeleving, wij staan 

voor u klaar!
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Afdeling Servicedivisie
ons personeel zorgt ervoor dat ons materiaal in uitstekende conditie is en blijft. 

Wij beschikken over een goed uitgeruste werkplaats, servicebussen en een goed 

gemotiveerd team. amco wil niet dat uw machine onverwacht stil komt te staan, 

daarom heeft amco-Rental onderhoud hoog in het vaandel staan. Van het preventief 

onderhoud, het bewaken van processen op afstand, feedback van de gebruiker tot 

het tijdig optimaliseren van materieel. Zo streven wij ernaar om uitstekende service 

te bieden aan de klant. Komt het helaas toch een keer voor dat er een machine 

onverwacht stil komt te staan, dan staat het team van buitendienstmonteurs 24/7 voor 

u klaar! ons team begrijpt de gevolgen van stilstaan tijdens de werkzaamheden en 

door adequaat op te treden, voorkomen wij stilstand tot een minimum.



5 

Afdeling Transport
Wij hebben een eigen transportdienst voor het leveren van klein en groot materieel. 

Het wagenpark bestaat uit bestelauto’s, bakwagens en om onze klanten nog beter van 

dienst te zijn beschikken wij over een eigen vrachtwagen met aanhanger. 

Voor bakwagens en opleggers met zware autolaadkranen voor het zelf laden en 

lossen maken wij gebruik van een vaste dienstverlener in de transportsector. 

op onze locatie in Wilnis beschikken wij over een tweetal zware bovenloopkranen, 

hierdoor zijn wij in staat om de laad- en lostijden tot een minimum te beperken. 

Het amco-transport team staat garant voor flexibiliteit en snelheid om zo efficiënt 

mogelijk en naar volle tevredenheid uw transport te verzorgen.
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Locatie ridderkerk
amco compressoren is van 

oudsher een hecht familie-

bedrijf dat al jaren was 

gevestigd in Hendrik Ido 

ambacht. amco-compressoren 

richt zich op ontwerp, 

fabricage, assemblage, 

verkoop en onderhoud van 

persluchtcompressoren en 

aanverwante producten en 

diensten. 

Na de vele succesvolle jaren  

in ons oude bedrijfspand, zijn 

wij amco-Rental nu samen 

met onze collega’s van 

amco-compressoren 

gevestigd in Ridderkerk.  

De amco groep beschikt 

hierdoor over een ruim 

kantoor en een vloeropper- 

vlakte van 4000 m2 voor logistiek, werkplaats en magazijn. In het kader van de 

verduurzaming van onze samenleving heeft de amco groep ook geïnvesteerd in 

groene energie. Het dak is voorzien van 600 zonnepanelen en wekt hiermee een 

piekvermogen van 164.920 watt op. 

Kortom ons bedrijfspand in Ridderkerk is voorzien van alle benodigde faciliteiten 

om de activiteiten voor verkoop en verhuur te kunnen verrichten en te blijven 

optimaliseren in de toekomst. 
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Locatie Wilnis 

Voorheen verhuurde de directeur van de amco groep het buitenterrein, kantoor en 

werkplaats aan de firma HP staal, groothandel in stalen damwandprofielen en meer. 

Nadat deze huurder besloot te verhuizen, kwam onze directeur voor een keuze te 

staan om een nieuwe huurder aan te trekken voor de locatie in Wilnis. uiteindelijk is 

deze gevonden in de uitbreiding van de verhuuractiviteiten van amco-Rental om zo 

onze klanten optimaal te kunnen bedienen in de Regio Noord-Nederland.

op onze locatie in Wilnis beschikken wij over een werkplaats, kantoor, tweetal zware 

bovenloopkranen voor het laden lossen en voldoende buitenruimte voor onze ruime 

verhuurvloot. 
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Projecten elektrische compressoren
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Projecten stralen op afvalenergiecentrales
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Projecten stralen en conserveren 
jachtbouw, jacht refit en onderhoud
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Projecten stralen en conserveren in de 
industrie en de petrochemie



Huurtarieven  
Dieselcompressoren
 aRtikEl oMSCHRijving CaPaCitEit MaxiMalE WEEkPRijS
    WERkdRUk

 1050 Diesel compressor  3 m3/min   8 bar e	 237,00 

 1100 Diesel compressor 5 m3/min  8 bar e	 319,25

 1200 Diesel compressor 8 m3/min  8 bar e	 406,75

 1250 Diesel compressor 10 m3/min 8-12 bar e	 568,50  

 1350 Diesel compressor 20 m3/min  8-10 bar e	 878,40 

 1460 Diesel compressor 25 m3/min 8-10 bar e	 1.098,00

 1480 Diesel compressor 25 m3/min  12 bar e	 1.130,94 

 1470 Diesel compressor 30 m3/min 8-10 bar e	 1.333,85

De huur wordt aangegaan voor de periode van tenminste één week, dagverhuur is 40% van de weekprijs.

tarieven gelden voor 50 draaiuren per week, extra draaiuren worden naar rato doorberekend, 

met een maximum van 1.5 x het weektarief.
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Huurtarieven  
elektrische Compressoren
 aRtikEl  oMSCHRijving  vERMogEn WERk  CaPaCitEit  WEEkPRijS
       dRUk M3/Min

 2300 Elekt. compressor 2.2 kW 8-10 bar  0,29 e	 90,30

 2330 Elekt. compressor   3.0 kW 8-10 bar  0,39 e	 121,80 

 2390 Elekt. compressor   5.5 kW 8-10 bar  0,71 e	 123,90 

 2420 Elekt. compressor   7.5 kW 8-10 bar  1,05 e	 130,81 

 2450 Elekt. compressor   11 kW 8-10 bar  1,06 e	 145,95

 2480 Elekt. compressor   15 kW 8-10 bar  2,01 e	 156,45 

 2510 Elekt. compressor     19 kW 8-10 bar  2,60 e	 162,75 

 2540 Elekt. compressor   22 kW 8-10 bar  3,0 e	 175,35 

 2570 Elekt. compressor  30 kW 8-10 bar  4,30 e	 199,50

 2600 Elekt. compressor   37 kW 8-10 bar  5,20 e	 278,25 

 2630 Elekt. compressor     45 kW 8-10 bar  6,7 e	 308,70 

 2660 Elekt. compressor   55 kW 8-10 bar  7,5 e	 405,30

 2690 Elekt. compressor   75 kW 8-10 bar  10,5 e	 496,65

 2720 Elekt. compressor   90 kW 8-10 bar  13,4 e	 539,70 

 2750 Elekt. compressor  110 kW 8-10 bar  15,9 e	 625,80

 2780 Elekt. compressor  132 kW 8-10 bar  18,7 e	 715,05

 2790 Elekt. compressor   180 kW 8-10 bar   23,4 e	 849,45

De huur wordt aangegaan voor de periode van tenminste één week, dagverhuur is 40% van de weekprijs.
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Huurtarieven  
elektrische Compressor, 
Droger en Tank 
 aRtikEl  oMSCHRijving  vERMogEn WERk  CaPaCitEit  WEEkPRijS
       dRUk M3/Min

 2000 Elektr. compressor  5,5 kW  8-10 bar  0,71 m3/min e	 138,60 

 2050 Elektr. compressor  7,5 kW  8-10 bar  1,05 m3/min e	 166,95 

 2100 Elektr. compressor  11 kW  8-10 bar  1,6 m3/min e	 196,35 

 2150 Elektr. compressor  15 kW  8-10 bar  2,1 m3/min e	 287,70 

 2200 Elektr. compressor  18,5 kW  8-10 bar  2,6 m3/min e	 345,45 

 2250 Elektr. compressor  22 kW  8-10 bar  3,1 m3/min e	 363,30

De huur wordt aangegaan voor de periode van tenminste één week, dagverhuur is 40% van de weekprijs.
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Huurtarieven  
elektrische Perslucht 
Containersets
 aRtikEl  oMSCHRijving    WERkdRUk vERMogEn WEEkPRijS

 2800 Elektr. perslucht containerset 4 ft 8-10 bar 2,2-22 kW op aanvraag 

 2820 Elektr. perslucht containerset 10 ft 8-10 bar 30-37 kW  op aanvraag 

 2830 Elektr. perslucht containerset 20 ft 8-10 bar 45-132 kW op aanvraag 

De huur wordt aangegaan voor de periode van tenminste één week, dagverhuur is 40% van de weekprijs.

20



Huurtarieven  
Nakoelers 
 aRtikEl oMSCHRijving CaPaCitEit WEEkPRijS

 3800 Nakoeler  4 m3/min e	 115,50 

 3820 Nakoeler  8 m3/min e	 120,75 

 3830 Nakoeler  10 m3/min e	 126,00 

 3840 Nakoeler  12 m3/min e	 136,50 

 3860 Nakoeler  16 m3/min e	 152,25

 3880 Nakoeler  25 m3/min e	 185,85

 3920 Nakoeler  30 m3/min e	 218,40

De huur wordt aangegaan voor de periode van tenminste één week, dagverhuur is 40% van de weekprijs.
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Huurtarieven  
Koeldrogers 
 aRtikEl oMSCHRijving CaPaCitEit WEEkPRijS

 3200 Koeldroger  0,5 m3/min e	 31,50

 3240 Koeldroger  1,5 m3/min e	 42,00

 3280 Koeldroger  2,5 m3/min e	 63,00

 3320 Koeldroger  4,5 m3/min e	 139,65

 3360 Koeldroger  8,5 m3/min e	 165,90

 3400 Koeldroger  11 m3/min e	 203,70

 3440 Koeldroger  14 m3/min e	 257,25

 3480 Koeldroger  21 m3/min e	 312,90

 3520 Koeldroger  32 m3/min e	 400,05

 3540 Koeldroger  45 m3/min e	 460,95

 3530 Koeldroger  50 m3/min e	 513,45

De huur wordt aangegaan voor de periode van tenminste één week, dagverhuur is 40% van de weekprijs.
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Huurtarieven  
Adsorptiedrogers  
perslucht
 aRtikEl oMSCHRijving CaPaCitEit WEEkPRijS

 3000 adsorptiedroger   1 m3/min e	 166,95 

 3010 adsorptiedroger   3 m3/min e	 277,20 

 3020 adsorptiedroger   5 m3/min e	 386,40 

 3030 adsorptiedroger   7 m3/min e	 463,05 

 3040 adsorptiedroger   9 m3/min e	 501,90 

 3050 adsorptiedroger   10 m3/min e	 542,85 

 3060 adsorptiedroger   15 m3/min e	 781,20 

 3070 adsorptiedroger   20 m3/min e	 855,75 

 3080 adsorptiedroger   25 m3/min e	 952,35 

 3090 adsorptiedroger   30 m3/min e	 988,05 

 3100 adsorptiedroger   45 m3/min e	 1.197,00 

 3110 adsorptiedroger   60 m3/min e	 1.564,50

De huur wordt aangegaan voor de periode van tenminste één week, dagverhuur is 40% van de weekprijs.
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Huurtarieven  
Adsorptiedrogers 
atmosferisch 
 aRtikEl oMSCHRijving CaPaCitEit WEEkPRijS

 7110 adsorptiedroger  160 m3/h e	 71,40 

 7120 adsorptiedroger  450 m3/h e	 116,00 

 7130 adsorptiedroger  550 m3/h e	 213,15 

 7140 adsorptiedroger  1550 m3/h e	 552,30 

 7150 adsorptiedroger 2800 m3/h e	 1.018,00 

 7160 adsorptiedroger 5200 m3/h e	 1.275,75

De huur wordt aangegaan voor de periode van tenminste één week, dagverhuur is 40% van de weekprijs.
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Huurtarieven  
Condensdrogers 
 aRtikEl oMSCHRijving CaPaCitEit WEEkPRijS

 7010 condensdroger  240 m3/h e	 30,45 

 7020 condensdroger  300 m3/h e	 46,20 

 7030 condensdroger  420 m3/h e	 61,95 

 7040 condensdroger  940 m3/h e	 85,05 

 7050 condensdroger  2200 m3/h e	 245,70 

De huur wordt aangegaan voor de periode van tenminste één week, dagverhuur is 40% van de weekprijs.
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Huurtarieven  
Filterstraten perslucht
 aRtikEl oMSCHRijving CaPaCitEit WEEkPRijS

 3600 Filterstraat  1 m3/min e	 60,90 

 3610 Filterstraat  3 m3/min e	 73,50 

 3620 Filterstraat  5 m3/min e	 85,05 

 3630 Filterstraat  7 m3/min e	 103,95 

 3640 Filterstraat  9 m3/min e	 115,50 

 3650 Filterstraat  11 m3/min e	 127,05 

 3660 Filterstraat  15 m3/min e	 187,95

 3670 Filterstraat  20 m3/min e	 236,00 

 3680 Filterstraat  25 m3/min e	 279,30 

 3690 Filterstraat  30 m3/min e	 315,00 

 3700 Filterstraat  45 m3/min e	 350,70 

 3710 Filterstraat  60 m3/min e	  436,80 

 3720 Filterstraat  75 m3/min e	 557,55

27 
De huur wordt aangegaan voor de periode van tenminste één week, dagverhuur is 40% van de weekprijs.



Huurtarieven  
Luchtverdeeltanks 
 aRtikEl oMSCHRijving inHoUd WEEkPRijS

 6500 luchtverdeeltank  4,8 liter  e	 18,90 

 6550 luchtverdeeltank  50 liter  e	 37,80 

 6600 luchtverdeeltank  500 liter  e	 63,00

 6650 luchtverdeeltank  1500 liter  e	 96,60 

 6700 luchtverdeeltank  10,000 liter op aanvraag

De huur wordt aangegaan voor de periode van tenminste één week, dagverhuur is 40% van de weekprijs.
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Huurtarieven Luchtgereedschap, 
luchtslangen en accessoires

 6000 luchtslang  ¾” klauw ¾” klauw 20 meter e	 16,80 

 6050 luchtslang  2” camlock M 2” camlock V 5 meter e	 18,90

 6100 luchtslang  2” camlock M 2” camlock V 10 meter e	 22,05

 6120 slangbeveiliging  ¾” ¾”   e	 3,15

 6150 slangbeveiliging  2” 2”   e	 4,20 

 6200 Verloop 2” vrouw  3/4 inch klauw   e	 6,30 

 6201 Verloop  2” camlock V 2” camlock V  e  6,30

 aRtikEl  oMSCHRijving  aanSlUiting aanSlUiting     afMEting   WEEkPRijS 
    

 aRtikEl oMSCHRijving  WEEkPRijS

 8510 slagtol 1/2” pneumatisch e	 34,65 

 8520 slagtol 3/4” pneumatisch e	 45,41 

 8530 slagtol 1” pneumatisch  e	 80,06 

 8540 slagtol 1 1/2”, pneumatisch  e	 141,75 

 8610 Boormachine pneumatisch, 13 mm e	 30,18 

 8620 Boormachine pneumatisch 16 mm e	 42,00 

 8710 Hakhamer pneumatisch, 2 kg e	 30,18 

 8720 Platte beitel t.b.v. hakhamer, 2 kg e	 6,56 

 8730 Hakhamer pneumatisch, 10 kg e	 54,08 

 8740 Platte beitel t.b.v. hakhamer, 10 kg e	 10,76 

 8750 Punt beitel t.b.v. hakhamer, 10 kg e	 10,76 

 8760 Hakhamer pneumatisch, 5 kg e	 47,25 

 8770 Platte beitel t.b.v. hakhamer, 5 kg e	 8,66

 8780 Punt beitel t.b.v. hakhamer, 5 kg e	 8,66 

 8810 Blaaspistool met 3 m slang klauwkoppeling e	 17,32 

 8910 Haakseslijper pneumatisch, 125 mm e	 25,72 

 8920 Haakseslijper pneumatisch, 180 mm e	 30,97

 8930 Haakseslijper pneumatisch, 230 mm e	 39,90 

 8940 Rechteslijper pneumatisch, 6 mm e	 30,18

 8950 Borstelmachine pneumatisch, 100 mm e	 54,08

 8960 Naaldbikker pneumatisch e	 38,85 

 9110 olienevelaar (smeerei) e	 11,81 

 9130 luchtverzorgingsunit  e	 22,60

De huur wordt aangegaan voor de periode van tenminste één week, dagverhuur is 40% van de weekprijs.
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Huurtarieven  
elektrische kachels
 aRtikEl oMSCHRijving vERMogEn WEEkPRijS

 7210 Elektrische kachel  3 kW e	 40,95 

 7220 Elektrische kachel  9 kW e	 66,15

 7230 Elektrische kachel  12 kW e	 74,55 

 7240 Elektrische kachel  15 kW e	 84,00 

 7250 Elektrische kachel  18 kW e	 97,65 

 7260 Elektrische kachel  40 kW e	 347,55 

 7270 Elektrische kachel  80 kW e	 501,90 

 7280 Elektrische kachel  120 kW e	 656,25

De huur wordt aangegaan voor de periode van tenminste één week, dagverhuur is 40% van de weekprijs.
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Huurtarieven  
Oliekachels
 aRtikEl oMSCHRijving vERMogEn WEEkPRijS

 7310 Indirect gestookte oliekachel  65 kW e	 237,30 

 7320 Indirect gestookte oliekachel  110 kW e	 303,45 

 7330 Indirect gestookte oliekachel  150 kW e	 303,45 

 7340 Indirect gestookte oliekachel  180 kW e	 590,10 

 7350 Indirect gestookte oliekachel  220 kW e	 649,95 

 7360 Indirect gestookte oliekachel  350 kW e	1.201,20

De huur wordt aangegaan voor de periode van tenminste één week, dagverhuur is 40% van de weekprijs.
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Huurtarieven  
radiaalventilatoren
 aRtikEl oMSCHRijving CaPaCitEit WEEkPRijS

 7410 Radiaalventilator  2250 m3/h e	 49,35 

 7420 Radiaalventilator  4000 m3/h e	 81,90 

 7430 Radiaalventilator  7000 m3/h e	 303,45 

 7440 Radiaalventilator  10000 m3/h e	 407,40 

 7450 Radiaalventilator  33600 m3/h e	 568,05 

 7460 Radiaalventilator  54000 m3/h e	1.151,85

De huur wordt aangegaan voor de periode van tenminste één week, dagverhuur is 40% van de weekprijs.
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Huurtarieven  
Axiaalventilatoren
 aRtikEl oMSCHRijving CaPaCitEit WEEkPRijS

 7510 axiaalventilator  2200 m3/h e	 42,00 

 7520 axiaalventilator  4500 m3/h e	 66,15 

 7530 axiaalventilator  7000 m3/h e	 93,45 

 7540 axiaalventilator  9000 m3/h e	 208,95 

 7550 axiaalventilator  15000 m3/h e	 269,85 

 7560 axiaalventilator  20000 m3/h e	 297,15 

 7570 axiaalventilator  35000 m3/h e	 363,30 

 7580 axiaalventilator  45000 m3/h e	 441,00

 7590 axiaalventilator  100000 m3/h e	 997,50

De huur wordt aangegaan voor de periode van tenminste één week, dagverhuur is 40% van de weekprijs.
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Huurtarieven  
Stofafzuiging 
 aRtikEl oMSCHRijving CaPaCitEit WEEkPRijS

  9001  stofafzuigunit  6000 m3/uur  e	 770,00

 9002   stofafzuigunit  9000 m /uur  e	 897,00

 9003   stofafzuigunit  12000 m3/uur  e	 1.386,00

 9004   stofafzuigunit  6000 m3/uur atEX e	 1.616,66

 9005   Zuigslang   300 mm 10 mtr e	 105,00

 9006   Koppelbus   300 mm e	 6,00

De huur wordt aangegaan voor de periode van tenminste één week, dagverhuur is 40% van de weekprijs.
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Huurtarieven  
hogedrukreinigers
 aRtikEl  oMSCHRijving  aandRijving WERkdRUk WEEkPRijS

 aRtikEl  oMSCHRijving  WERkdRUk afMEting  WEEkPRijS

 8000 Hogedrukreiniger  Elektrisch 200 bar  e	 152,25 

 9007 Hogedrukreiniger  Diesel 350 bar  e	 835,00

 8200 Hogedrukwaterslang 300 bar 10 meter e	 28,35 

 8201 Hogedrukwaterslang  300 bar 20 meter e	 44,10

 8300 lans HD + Rotomax   e	 30,46

De huur wordt aangegaan voor de periode van tenminste één week, dagverhuur is 40% van de weekprijs.



 aRtikEl oMSCHRijving aanSlUitingEn WEEkPRijS

 4910 transformatorkast   230V / 2 x 42V e	 24,15

 4915 transformatorkast  230V / 4 x 42V e	 30,45

 4920 transformatorkast  32a / 6 x 42V e	 71,40 

 4925 Bouwlamp lED 25W 42V e	 14,70

 4930 Bouwlamp lED 55W 42V e	 23,10

 4935 Bouwlamp lED 25W 230V e	 14,70

 4940 Bouwlamp lED 55W 230V e	 17,85

 4945 Bouwlamp lED 100W 230V e	 37,80

 4950 tankverlichting lED 130W 42V e	 73,50

 9120 EX verdeelbord   230V 3-weg e	 60,90 

 9130 EX Buisarmatuur lED 230V e	 88,20

Huurtarieven  
Verlichting en toebehoren

De huur wordt aangegaan voor de periode van tenminste één week, dagverhuur is 40% van de weekprijs.
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Huurtarieven  
Dieselgeneratoren
 aRtikEl oMSCHRijving CaPaCitEit vERMogEn WEEkPRijS

 4100 Diesel generator  20 kVa  16 kW e	 175,00 

 4200 Diesel generator  40 kVa  32 kW e	 215,00 

 4250 Diesel generator  60 kVa  48 kW e	 265,00 

 4300 Diesel generator  100 kVa  80 kW e	 375,50 

 4350 Diesel generator  160 kVa  128 kW e	 499,50 

 4400 Diesel generator  200 kVa  160 kW e	 623,25 

 4410 Diesel generator  250 kVa 200 kW e	 801,75 

 4420 Diesel generator  325 kVa  260 kW e	 954,00 

 4450 Diesel generator  400 kVa  320 kW e	 1.301,25 

 4500 Diesel generator  550 kVa  440 kW e	 1.737,75

De huur wordt aangegaan voor de periode van tenminste één week, dagverhuur is 40% van de weekprijs.

tarieven gelden voor 50 draaiuren per week, extra draaiuren worden naar rato doorberekend, 

met een maximum van 1.5 x het weektarief.



De huur wordt aangegaan voor de periode van tenminste één week, dagverhuur is 40% van de weekprijs.

Huurtarieven  
Verdeelkasten
 aRtikEl  oMSCHRijving  aanSlUiting aanSlUiting WEEk
   ingaand afgaand PRijS

 4610 Verdeelkast 400V 32a 5P  2 x 32a 6 x 230V Ra e	 30,45 

 4620 Verdeelkast  400V 63a 5P  5 x 32a 6 x 230V Ra e	 47,25  

 4630 Verdeelkast  400V 125a 5P  3 x 63a 2 x 32a  e	 66,15

    6 x 230V Ra 

 4640 Verdeelkast 400V 250a 6 x 63a 6x 230V Ra e	107,10

   Klemmenstrook  

 4650 Verdeelkast 400V 400a  6 x 125a 2 x 63a  e	155,40

   Klemmenstrook 2 x 32a 
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Huurtarieven  
Verlengkabels en toebehoren
 aRtikEl  oMSCHRijving  kabEldiktE afMEting WEEkPRijS

 aRtikEl  oMSCHRijving  aanSlUiting afMEting WEEkPRijS
     

 4707 aansluitkabel  5x35 mm2   20 meter e	 54,60 

 4708 aansluitkabel  5x50 mm2  20 meter e	 60,90 

 4709 aansluitkabel  5x70 mm2   20 meter e	 76,65

 4710 aansluitkabel  120 mm2   5 meter e	 8,40

 4720 aansluitkabel  120 mm2  25 meter e	 21,00 

 4730 aansluitkabel  240 mm2   5 meter e	 11,55 

 4740 aansluitkabel 240 mm2 25 meter e	 45,15

 4811 Verlengkabel   42V/16a 25 meter e	 13,65

 4812 Verlengkabel 230V 25 meter e	 13,65

 9110 verlengkabel  230V / EX 25 meter e	 28,35 

 4810 Verlengkabel  16a 5-polig  5 meter e	 9,45 

 4820 Verlengkabel  16a 5-polig   25 meter e	 15,75 

 4830 Verlengkabel  32a 5-polig   5 meter e	 12,60 

 4840 Verlengkabel  32a 5-polig   25 meter e	 18,90 

 4850 Verlengkabel  63a 5-polig   5 meter e	 15,75 

 4860 Verlengkabel  63a 5-polig   25 meter e	 26,25 

 4870 Verlengkabel  125a 5-polig  5 meter e	 26,25 

 4880 Verlengkabel  125a 5-polig  25 meter e	 44,10 

 aRtikEl  oMSCHRijving  aanSlUiting aanSlUiting WEEkPRijS  
      
 4881 Verloopkabel 32a 5-polig man 32a 4-polig vrouw e	 9,45

 4882 Verloopkabel 32a 5-polig man  63a 4-polig vrouw e	 14,70

 4883 Verloopkabel  32a 5-polig man  63a 5-polig vrouw e	 14,70 

 4884 Verloopkabel 63a 5-polig man  63a 4-polig vrouw e	 19,95 

 4885 Verloopkabel  63a 5-polig man   125a 4-polig vrouw e	 26,25 

 4886 Verloopkabel  63a 5-polig man  125a 5-polig vrouw e	 26,25 

 4887 Verloopkabel  125a 5-polig man   125a 4-polig vrouw e	 26,25
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Brandstofmanagement  
Met het amco-Rental brandstofmanagement verspilt u geen tijd met het regelen 

van brandstof. Voorkom onverwachte uitval door droogdraaien of verkeerd 

brandstofverbruik. Met het amco-Rental brandstofmanagement wordt uw stroom 

of persluchtvoorziening gedurende het gehele project op tijd voorzien van de 

juiste brandstof. We spreken bijvoorbeeld vaste vultijden af, maar kunnen ook de 

brandstoftanks voorzien van een sensor die wij op afstand (ook buiten kantoortijden!) 

monitoren. Deze sensor is voor niveaumeting en plaatsbepaling voor een optimaal 

levelcontrol, altijd een volle tank!
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Huurtarieven  
Brandstoftanks en toebehoren
 aRtikEl  oMSCHRijving inHoUd litERS WEEkPRijS

 5500 Brandstoftank met niveaumeting  950 liter e	 94,50

 5600 Brandstoftank met niveaumeting  2000 liter e	 94,50

 5700 Brandstoftank met niveaumeting  3000 liter e	 146,26

 aRtikEl  oMSCHRijving afMEting WEEkPRijS

 5801 Brandstofslang 3/8inch 10 meter e	 12,36

 5800 Brandstofslang 3/4inch 10 meter e	 12,36

 aRtikEl  oMSCHRijving aandRijving WEEkPRijS

 5701 Mechanische handpomp Mechanisch e	 18,54

 5702 Elektrische handpomp Elektrisch e	 32,96
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artikel 1 definities en algemene bepalingen

1.1 Voor de toepassing van deze algemene Verhuur voorwaarden

wordt verstaan onder:

a. Verhuurder: aMco Rental B.V.

b. Huurder: de (potentiële) wederpartij van Verhuurder met betrek-

king

tot een (potentiële) huurovereenkomst.

c. Partijen: Verhuurder en Huurder gezamenlijk.

d. Materieel: alle door Verhuurder aan Huurder verhuurde roerende

goederen, al dan niet in eigendom van Verhuurder.

e. Week: een periode van vijf opeenvolgende huurdagen, waarbij een

weekend (zaterdag en zondag) niet worden meegerekend.

Feestdagen vallende in een week van maandag t/m vrijdag worden

beschouwd als een huurdag.

f. Huur dag: een periode van 24 aaneengesloten uren. Een periode

van minder dan 24 uur geldt als een huurdag.

g. schriftelijk: in een document, e-mail, internet of ander elektronisch

medium neergelegd bericht.

1.2 Mondelinge afspraken hebben tussen Partijen slechts

rechtskracht, nadat zij schriftelijk door Verhuurder zijn bevestigd.

1.3 Verhuurder kan een legitimatie verlangen van Huurder of van de

degene die het materieel namens Huurder komt afhalen, dan wel

anders in ontvangst neemt.

artikel 2 - toepasselijkheid

2.1 Deze algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

rechtsbetrekkingen tussen Huurder en Verhuurder.

2.2 Bij strijdigheid tussen de inhoud van deze voorwaarden en die van

de Huurder gehanteerde voorwaarden, gaan de voorwaarden van

Verhuurder voor.

artikel 3 - aanbiedingen en overeenkomst

3.1 alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

3.2 aan gegevens, prijzen daarbij inbegrepen, in drukwerk, catalogi of

op internet kunnen door Huurder geen rechten worden ontleend en

kunnen dan ook niet worden beschouwd als enig aanbod door

Verhuurder gedaan.

3.3 Een overeenkomst tot verhuur komt op het eerste van de

volgende momenten tot stand:

a) op het moment van ondertekening van de verhuur overeenkomst

door of namens Huurder, of

b) op het moment dat de opdracht van Huurder aan Verhuurder naar

aanleiding van de offerte schriftelijk door Verhuurder is bevestigd, of
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c) op het moment dat voldaan is aan de vereisten van artikel 1.2 van

deze algemene Voorwaarden.

artikel 4 – Huurtermijn

4.1 De huur wordt aangegaan voor de periode van tenminste één

week, behoudens voor bepaald Materieel waarvoor een minimum

huurperiode geldt.

4.2 De huurperiode start en eindigt op de dag waarop het Materieel

aan Huurder ter beschikking respectievelijk in bezit van de Verhuurder

wordt gesteld, tenzij door Partijen anders overeenkomen.

4.3 Indien niet anders overeengekomen in het huurcontract verhuurt

de Verhuurder het gehuurde op basis van een werkdag van 8 uur en

een werkweek van 40 uur.

4.4 Huurder is gehouden bij afwijking van het bepaalde in 4.3

Verhuurder hiervan terstond schriftelijk in kennis te stellen opdat een

verhoging van het overeengekomen tarief in rekening gebracht wordt.

artikel 5 - beschikbaar Materieel

5.1 De huurtarieven zijn uitsluitend van toepassing op het Materieel

dat Verhuurder in voorraad heeft.

5.2 Materieel dat door volume, gewicht of aard uitsluitend op

bepaalde locaties voorradig is, wordt alleen vanuit deze locaties

geleverd en moet daar ook worden teruggebracht.

5.3 Indien de gewenste goederen niet voorradig zijn, kan Verhuurder

desgewenst bemiddelen om het gewenste materiaal alsnog te

leveren. In voorkomend geval is Huurder gebonden aan de

voorwaarden van de door Verhuurder ingeschakelde derde. Huurder

vergoedt aan Verhuurder het nader overeen te komen huurtarief.

Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade door of

met het door derden geleverde Materieel.

5.4 Het Materieel wordt door Verhuurder in schone en goed bruikbare

staat geleverd.

artikel 6 - transport van Materieel door verhuurder

6.1 Huurder draagt de kosten en het risico van het transport, inclusief

laden en lossen, tenzij het Materieel door of namens Verhuurder

wordt getransporteerd. In het laatste geval zijn uitsluitend de kosten

van transport voor rekening van Huurder.

6.2 Verhuurder verzorgt tegen een overeengekomen tarief het

transport van en naar de door huurder opgegeven, voor het

transportmiddel bereikbare, locatie, niet zijnde schepen of offshorein-

stallaties.

6.3 Verhuurder bericht Huurder zo nauwkeurig mogelijk over de

bezorg- of ophaaltijden. Huurder kan aan de opgegeven tijdstippen

geen rechten ontlenen.
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6.4 aflevering in gedeelten is toegestaan.

6.5 Bij het transport gebruikte, niet voor eenmalig gebruik bestemde

hulpmiddelen als pallets, kratten, containers e.d. blijven eigendom

van Verhuurder of de door haar ingeschakelde vervoerder, ook indien

daarvoor door Huurder statiegeld wordt betaald. Deze hulpmiddelen

dienen op eerste verzoek te worden teruggegeven en mogen niet aan

derden ter beschikking worden gesteld. Indien ze niet worden

geretourneerd, vergoedt Huurder de nieuwprijs met een opslag van

15%.

6.6 Huurder dient ervoor te zorgen dat op de overeengekomen datum

en op het overeengekomen tijdstip het benodigde en bevoegd

personeel aanwezig is voor het in ontvangst nemen of retour geven

van het Materieel. Indien Huurder hieraan niet voldoet, behoudt

Verhuurder zich het recht voor om het Materieel respectievelijk mee

terug te nemen dan wel voor rekening en risico van Huurder te laten

staan. De hieruit voortvloeiende kosten alsmede de extra kosten voor

een nieuwe aflevering of retour inname komen voor rekening van

Huurder.

artikel 7 - verplichtingen en bevoegdheden van verhuurder

7.1 Verhuurder is bevoegd het Materieel af te leveren met afwijkingen

op ondergeschikte punten van de toegezegde eigenschappen,

waartoe in ieder geval doch niet uitsluitend worden gerekend: geringe

kleur-, design-, gewicht- en of maatverschillen, andere onderdelen of

programmatuur die technisch en kwalitatief gelijkwaardig zijn en die

het functioneren niet negatief beïnvloeden.

7.2 Verhuurder verzorgt het preventief en correctief onderhoud van

het Materieel gedurende de huurperiode en draagt daarvan de kosten

voor zover deze voortvloeien uit normaal gebruik door Huurder. Indien

hiervan geen sprake is, zijn de kosten voor rekening van Huurder.

Bedoeld onderhoud wordt zoveel mogelijk uitgevoerd op werkdagen

tussen 08.00 uur en 16.00 uur. Voor werkzaamheden in het weekend

hanteert Verhuurder een weekendtoeslag.

7.3 Indien het Materieel bij normaal gebruik niet naar behoren

functioneert, wordt het herstel door of namens Verhuurder verzorgd

op een zo kort mogelijke termijn.

7.4 Verhuurder stelt aan Huurder de benodigde gebruiksaanwijzingen

ter beschikking.

artikel 8 - verplichtingen van Huurder

8.1 Het Materieel mag alleen door Huurder zelf en of zijn werknemers

in de uitoefening van hun functie worden gebruikt.

algemene Verhuurvoorwaarden aMco Rental B.V.

gevestigd te Ridderkerk
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gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58124799

8.2 Het Materieel dient in overeenstemming met de bestemming te

worden gebruikt. Bij twijfel over of onbekendheid met het Materieel

en/of de inhoud van de gebruiksinstructies en/of de geschiktheid van

het Materieel voor het gebruik dat Huurder van het Materieel wenst te

maken, dient Huurder vooraf Verhuurder te raadplegen.

8.3 Huurder is ervoor verantwoordelijk, dat het Materieel uitsluitend in

overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving

en/of richtlijnen in de branche wordt gebruikt. Huurder is ervoor

verantwoordelijk, dat het Materieel uitsluitend door personeel met een

specifieke deskundigheid wordt gebruikt.

8.4 Huurder is verplicht de door Verhuurder gegeven

gebruiksinstructie - in welke vorm dan ook verstrekt - nauwgezet na te

leven en in het bijzonder zorg te dragen voor het als normaal

beschouwde dagelijkse onderhoud. Bij diesel gedreven apparatuur

wordt daaronder tenminste verstaan: controleren van de olieniveaus,

radiateurs, accu-inhoud en bij compressoren het aftappen van

condens. tevens is Huurder verplicht om Verhuurder te berichten

wanneer een periodieke onderhoudsbeurt en of veiligheidsinspectie

(gegevens zijn leesbaar op de aangebrachte onderhouds- en/of

veiligheid sticker) uitgevoerd dient te worden. Huurder stelt

Verhuurder in de gelegenheid om alle benodigde werkzaamheden

aan het Materieel uit te voeren.

8.5 Huurder is gehouden te beschikken over alle vergunningen,

toestemmingen en machtigingen vereist voor het werken met het

Materieel.

8.6 Huurder zal het Materieel in goede staat houden en in schone,

goede en direct bruikbare staat aan Verhuurder retourneren. De

transporteur die in opdracht van Verhuurder het Materieel komt halen

of brengen, heeft geen bevoegdheid om namens Verhuurder de staat

van het Materieel te controleren, te tellen en/of de aard van het

Materieel vast te stellen. Indien het Materieel voorzien is van een

lekbak, waarin olie en reststoffen worden verzameld, zal Huurder

deze lekbak voor retourneren legen en reinigen, bij gebreke waarvan

de kosten daaruit voortvloeiende voor rekening Huurder komen.

8.7 Het is Huurder niet toegestaan om buiten het in artikel 8.4

genoemde dagelijkse onderhoud enigerlei werkzaamheden aan het

Materieel uit te (doen) voeren .

8.8 In geval van storingen dient Huurder hiervan bij Verhuurder direct

na het ontdekken melding te maken en Verhuurder in staat stellen het

gehuurde des nodig te(doen) repareren.
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artikel 9 - Prijzen, facturatie en betaling

9.1 Huurder dient de door Verhuurder conform zijn meest recente

prijslijst in rekening gebrachte huurtarieven te voldoen ongeacht of

aan alle administratieve vereisten is voldaan.

9.2 De huurtarieven gelden uitsluitend voor gebruik van het Materieel

in Nederland en België. Voor gebruik in andere landen, op schepen

en in de offshore, worden met Huurder specifieke afspraken gemaakt.

Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor kosten en schade als gevolg

van niet vooraf afgesproken gebruik van het Materieel in andere dan

in dit artikel genoemde landen, op schepen of offshore.

9.3 Verhuurder is bevoegd de overeengekomen prijs te wijzigen

gedurende de huurperiode, indien de huurperiode langer duurt dan 30

kalenderdagen. tevens is Verhuurder bevoegd de overeengekomen

prijs te wijzigen, indien wettelijke bepalingen of kostprijs bepalende

factoren hem daartoe verplichten. Huurder dient aan Verhuurder

binnen 1 week na kennisgeving van de prijswijziging te berichten of

de huur al dan niet wordt voortgezet overeenkomstig de aangepaste

tarieven.

9.4 uitsluitend ter beoordeling van Verhuurder kan betaling na

ontvangst van een factuur, zonder korting of compensatie, op

rekening plaatsvinden met inachtneming van tussen Huurder en

Verhuurder overeengekomen termijnen.

9.5 over een achterstallige termijn is, zonder dat daarvoor een

ingebrekestelling is vereist, Huurder vanaf de vervaldag de wettelijke

handelsrente verschuldigd, alsmede de met de inning verband

houdende gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, die

tenminste op 15% van het betreffende bedrag worden bepaald. Het

bovenstaande geldt onverminderd de bevoegdheid van Verhuurder

om iedere openstaande verplichting harerzijds op te schorten in het

geval Huurder nalatig is met de betaling van een of meer

verschuldigde termijnen.

9.6 Verhuurder kan een zekerheid te harer keuze van Huurder

verlangen, die mede dient ter verrekening van een vorderingen van

Verhuurder op Huurder.

9.7 tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen exclusief btw,

transport, brandstof, assurantie, verpakking en verbruiksstoffen.

9.8 Diesel aangedreven materieel wordt met een volle tank geleverd.

Huurder wordt het mindere bij retournering in rekening gebracht.

artikel 10 - overmacht

10.1 Verhuurder heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen

op te schorten als hij door overmacht tijdelijk verhinderd is zijn
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contractuele verplichtingen jegens Huurder na te komen.

10.2 onder overmacht wordt onder meer verstaan de

(tijdelijke)omstandigheid dat leveranciers, onderaannemers en

transporteurs door Verhuurder ingeschakeld niet of niet tijdig aan hun

verplichtingen jegens Verhuurder voldoen, aardbeving, brand,

stroomstoring, verlies, diefstal, of verloren gaan van materieel,

staking, blokkades, import- of handelsbeperkingen.

10.3 Verhuurder is niet langer dan 6 maanden bevoegd tot

opschorting van de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming van de

overeenkomst. Na afloop van deze termijn kan de overeenkomst met

onmiddellijke ingang worden beëindigd voor dat deel van de

verplichtingen die nog niet werden nagekomen.

10.4 Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van

de opschorting of beëindiging in de zin van dit artikel geleden schade.

artikel 11 - aansprakelijkheid

11.1 In geval van toerekenbare tekortkoming is Verhuurder gehouden

zijn contractuele verplichtingen alsnog na te komen.

11.2 De verplichting tot schadevergoeding van Verhuurder op grond

van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot de schade

waartegen Verhuurder uit hoofde van een door hem besloten

verzekering is gedekt, maar nooit hoger dan het bedrag dat in het

betreffende geval door deze verzekering wordt uitbetaald.

11.3 als Verhuurder om welke reden dan ook geen beroep toekomt op

de beperking van lid 2 van dit artikel, is de verplichting tot

schadevergoeding beperkt tot maximaal 15 o/o van de totale opdracht

som dan wel een gedeelte daarvan namelijk voor het geval er sprake

is van onderdeel van de uitvoering van de overeenkomst (exclusief

btw).11.4 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a. gevolgschade, waar onder meer wordt verstaan stagnatieschade,

productieverlies, gederfde winst.

b. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van

hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten van Verhuurder.

artikel 12 – Risico, verzekering en schaderegeling

12.1 Het verhuur object is vanaf het moment dat het ter beschikking is

gesteld aan de Huurder, voor risico van Huurder.

12.2 Huurder is verplicht haar contractuele aansprakelijkheid voor

schade en/of diefstal te beperken door gebruik te maken van de

verzekering van verhuurder. Hiervoor brengt Verhuurder 8% van de

bruto huurprijs in rekening en geldt een eigen risico van EuR 250,00

excl. btw.

12.3 Indien Huurder zelf beschikt over een verzekering welke dekking

biedt voor de risico´s gelijk aan de polis van Verhuurder kan worden
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afgezien van het in artikel 12.2 gestelde. Huurder dient dit aan

Verhuurder te onderbouwen met een kopie van de polis voorzien van

de bijbehorende voorwaarden.

12.4 Zodra Huurder kennis heeft van schade en/of diefstal is hij voor

zover Huurder hier redelijkerwijs kennis van had kunnen dragen

verplicht om;

a. Verhuurder hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.

b. alle medewerking aan de schadeafhandeling te verlenen.

c. In geval van diefstal hiervan aangifte te doen bij de politie en

Verhuurder hiervan een afschrift van het proces verbaal van aangifte

te overleggen.

12.5 schade en mankementen worden vastgesteld door de

technische dienst van Verhuurder. Indien Huurder niet binnen vijf

werkdagen na dagtekening bezwaar aantekent op de door Verhuurder

verstrekte schadeopgave wordt Huurder geacht met de

schadeopgave akkoord te gaan.

artikel 13 - annulering of opschorting van een reeds gegeven

opdracht.

13.1 Indien Huurder een reeds gegeven opdracht annuleert dan wel

opschort, dient Verhuurder als volgt schadeloos te worden gesteld:

20% van de huurprijs igv annulering uiterlijk 1 maand voor aanvang

van de huurperiode 30% van de huurprijs igv annulering uiterlijk 2

weken voor aanvang van de huurperiode 40% van de huurprijs igv

annulering uiterlijk 1 week voor aanvang van de huurperiode 50% van

de huurprijs igv annulering uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de

huurperiode van de huurprijs igv annulering binnen 2 dagen voor

aanvang van de huurperiode. Eveneens dient Huurder kosten voor op

maat geleverd Materieel of reeds bij derden bestelde of gehuurde

materialen, die niet zonder kosten aan de leverancier van Verhuurder

kunnen worden geretourneerd, volledig te vergoeden. Indien in geval

van opschorting de opdracht alsnog wordt uitgevoerd, worden reeds

gedane betalingen in mindering gebracht op de factuur voor de

volledig uitgevoerde opdracht.

artikel 14 - ontbinding

14.1 Indien Huurder niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting

welke voor hem uit deze met Verhuurder gesloten overeenkomst

mocht voortvloeien, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn

en heeft Verhuurder het recht deze overeenkomst zonder nadere

ingebrekestelling te ontbinden.

14.2 In geval van faillissement, surseance van betaling, stilleggen of

liquidatie van het bedrijf van Huurder, heeft Verhuurder het recht

onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van
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deze en van alle overige tussen Huurder en Verhuurder lopende

overeenkomsten op te schorten, dan wel daarvoor contante betaling

te vorderen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te

ontbinden, dit naar keuze van Verhuurder, zonder dat Verhuurder tot

enige schadevergoeding of garantie is gehouden, doch onverminderd

de aan Verhuurder verder toekomende rechten. In deze gevallen is

elke vordering, welke Verhuurder ten laste van Huurder heeft of krijgt

dadelijk en ineens opeisbaar. tevens mag Verhuurder in deze

gevallen haar goederen onmiddellijk als haar eigendom van

Verhuurder terugnemen.

artikel 15 - onderhuur of overdracht van rechten

15.1 Huurder is niet bevoegd het Materieel in onderhuur te geven

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder.

15.2 Huurder is niet bevoegd zijn rechten en verplichtingen uit de

huurovereenkomst over te dragen aan een derde zonder

voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder.

artikel 16 - toepasselijk recht en geschillen

16.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

16.2 alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de

vestigingsplaats van Verhuurder neemt kennis van geschillen, tenzij

dit in strijd is met het dwingend recht. Verhuurder mag van deze

bevoegdheid afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
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locatie Ridderkerk
dokwerkerstraat 2

2984 bj Ridderkerk

info@amco-rental.nl

www.amco-rental.nl

(078) 6841126

locatie Wilnis
bovendijk 18

3648 nM Wilnis

info@amco-rental.nl

www.amco-rental.nl

(078) 6841126


