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INFORMATIE

Sinds 1953 uw partner in materieelverhuur

HUURTARIEVEN

RECO hanteert een weekprijs.  

De huurtarieven zijn exclusief de volgende 
kosten:

 > BTW;
 > Transport;
 > Brandstof;
 > Montage en demontage;
 > Opstel- en keuringskosten;
 > Tekeningen en berekeningen;
 > Dagelijks en wekelijks onderhoud;
 > Verzekering tegen schades en diefstal;
 > CAR-verzekering t.b.v het door u gehuurde 

materieel.

HUURPERIODE

De huurperiode vangt aan op de datum van 
aflevering van het gehuurde materieel en 
eindigt op de datum waarop het gehuurde 
materieel is terugontvangen.

Minimale huurperiode:

 > De minimale huurperiode is voor het meeste 
materieel 4 weken;

 > Voor bepaald materieel wordt geen         
minimale huurperiode gehanteerd;

 > In de prijstabel wordt dit aangegeven.

MANCO REGELING

De huurder is vanaf het moment waarop het 
materieel op de plaats van levering is 
afgeleverd verantwoordelijk voor diefstal, ver-
duistering c.q. vermissing en beschadigingen 
daarvan. Het niet retour ontvangen of 
beschadigd materieel wordt in rekening 
gebracht tegen de daarvoor geldende 
verkoop waarde. 

KOOP- TERUGKOOPREGELING

RECO kent de regeling verkoop-terugkoop. 
Bij de verkoop-terugkoopregeling worden de 
artikelen, na aanvoer op het werk, 100% 
doorbelast. RECO garandeert echter een 
terugkoopprijs wanneer de artikelen op het 
einde van het werk onbeschadigd worden 
teruggeleverd. Zodra sprake is van verkoop-
terugkoop zal RECO dit door het aanbieden 
van een offerte kenbaar maken. In de offerte 
zullen zowel de verkoop als de terugkoopprijs 
worden vermeld.

EENMALIGE KOOPARTIKELEN

RECO heeft in haar pakket een range aan 
artikelen die als koopartikelen worden aange-
boden. Veelal betreft het hier gereedschappen 
behorende bij machines, persoonlijke 
beschermingsmiddelen en/of overige 
producten met een relatief korte levensduur. 
Alle koopartikelen zijn omschreven in dit boek 
onder de betreffende materieelgroepen.

MATERIEEL VERZEKERING

Het gehuurde materieel is verzekerd voor 
materiële schade. De verzekeringspremie is 
8,5% van de huurprijs met een eigen risico per 
gebeurtenis (zie certificaat op blz. 48). 
Indien u geen materieel verzekering wilt kunt u 
dit aangeven.

MECHANISCH MATERIEEL

De huurprijs voor mechanisch aangedreven 
materieel is gebaseerd op een werktijd van 
45 uur per week. Voor eventuele overuren 
kan een hogere huurprijs gehanteerd worden.

Verbruikte brandstof wordt op basis van 
nacalculatie doorbelast.

Versie 2021.1
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SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

De huurder is verantwoordelijk voor normaal 
dagelijks onderhoud en gebruikt het materieel 
niet anders dan waarvoor het bestemd is. 
Groot onderhoud en reparaties zijn voor  
rekening van RECO, tenzij reparatie 
noodzakelijk is als gevolg van onkundig en 
oneigenlijk gebruik dan wel het gevolg van 
achterstallig dagelijks onderhoud. Materieel 
dat voorzien is van een keuringssticker, mag 
na de op de sticker vermelde datum niet meer 
gebruikt worden. Hetzelfde geldt indien deze 
sticker onleesbaar of niet aanwezig is. Dit 
materieel dient door de huurder te worden 
afgevoerd naar RECO.

RECLAME EN HUISSTIJL

Al het materieel wordt geleverd in de RECO 
huisstijl. De kosten voor huisstijlaanpassingen 
zijn voor rekening van de huurder. Alle overige 
reclamevoering kan desgewenst door RECO 
worden verzorgd, zoals reclameborden, stella-
ges, pijlborden, keetborden, stickers, vlaggen-
masten, etc. RECO is niet aansprakelijk voor 
enige vorm van reclamebelasting.

ONLINE ADMINISTRATIE

Met ‘Mijn RECO’ kunnen contractklanten 
online hun administratie volgen. ‘Mijn RECO’ 
is een klantenportaal waar contractklanten 
kunnen inloggen en alle projecten als 
pdf-bestand overzichtelijk in beeld krijgen.
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INFORMATIE

Sinds 1953 uw partner in materieelverhuur

TRANSPORT

Snel en efficiënt gebruikmaken van onze trans-
port- en montage/demontageafdeling. Voor 
snel en efficiënt werken, wordt bij het laden en 
lossen gebruik gemaakt van de speciale auto-
laadkranen waarmee al onze vrachtwagens 
zijn uitgerust. Onze chauffeurs beschikken 
naast de wettelijk vereiste papieren over een 
erkend kraancertificaat.

De levertijd is in overleg, hierbij wordt zoveel 
mogelijk rekening gehouden met de wensen 
van de opdrachtgever. In principe wordt 
het materieel binnen drie werkdagen na de 
afmelding teruggehaald. Het enige wat wij 
van onze klanten verwachten, is dat zij het 
gehuurde materieel in dezelfde staat retourne-
ren als waarin het is aangeleverd. Daarom is 
het aan te bevelen de montage en demontage 
door RECO te laten verzorgen. Voor een deel 
van het materieelpakket is dat zelfs verplicht. 

Bij het afleveren van accommodaties of bouw
liften komt onze monteur direct mee om het 
materieel te plaatsen.

Voor transport kunt u gebruik maken van ons 
uitgebreide wagenpark:

 > Combinatie, 22 ton laadvermogen,  
kraancapaciteit 13 t.m.;

 >  Bak/montagewagen, 8 ton laadvermogen,  
kraancapaciteit 20 t.m.;

 > Licht transport, 4 ton laadvermogen,  
kraancapaciteit 10 t.m.;

 >  Sneltransport, 1,5 ton laadvermogen,  
kraancapaciteit 3 t.m.

Voor het afhalen zijn aanhangwagens 
beschikbaar.

TRANSPORTTARIEVEN PER RIT
 < 25 km           25-100 km >  100 km 
Snelservice (1,5 ton) € 63,00 € 90,00 € 120,00
Motorwagen (4 ton) € 120,00 € 185,00 € 205,00
Motorwagen (8 ton) € 195,00 € 250,00 € 330,00
Combi (20-25 ton) € 260,00 € 330,00 € 385,00  
Bovengenoemde transportprijzen zijn inclusief één uur lostijd en één uur laadtijd.  
Extra los- en laadtijd wordt berekend volgens de volgende uurtarieven:

Vrachtwagen met chauffeur  € 82,00
Bijrijder  € 28,00 
    
VOORRIJTARIEVEN PER MONTEUR
 < 25 km           25-100 km >  100 km 
Voorrijkosten 1e monteur € 76,00 € 110,00 € 147,00
Voorrijkosten 2e monteur € 60,00 € 82,00 € 110,00

Manuren:
Servicemonteur € 60,00
Monteur buitendienst  € 60,00
Steigermonteur  € 45,00
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MONTAGE/DEMONTAGE

Het monteren en demonteren van het gehuur-
de materieel kunnen we voor u verzorgen. 
Van de montage van huisvesting, liften, stei-
gers tot aan het installeren van een complete 
bouwplaatsinrichting. Montage/demontage 
tarieven zijn opvraagbaar.

AANVOER MATERIEEL

 > Levering in overleg;
 >  Geef het afleveradres zo exact mogelijk op;
 >  Maak de locatie goed toegankelijk;
 >  Zorg voor een vrije losplaats;
 >  Controleer de aanvoerbon en teken deze 

voor akkoord;
 >  Berg onze aan- en afvoerbonnen, service- 

en opstellingsrapporten op in de project-
map.

AFVOER MATERIEEL

 > Afvoer 3 werkdagen vóór afvoerdatum 
aanmelden;

 > Zorg bij afvoer dat de bouwplaats goed 
toegankelijk is;

 >  Wij verzoeken u het retourmaterieel zoveel 
mogelijk te sorteren en op niet meer dan 5 
meter van de weg af te plaatsen;

 >  Vul de kolom “Telling uitvoering” op de re-
tourbon zo volledig mogelijk in; bij schade 
of verschil tussen uw en onze telling wordt 
er binnen 3 werkdagen na de afvoerdatum 
contact met u opgenomen;

 >   In principe is de telling van RECO bindend.
 >  Indien er geen emballage, maar nog wél 

materieel op het werk aanwezig is, meldt 
dit dan vroegtijdig (dus vóór demontage) 
aan onze afdeling Planning;

 >  Zorg voor de juiste emballage;
 >  Het te retourneren materieel dient gesor-

teerd en schoongemaakt te zijn. Extra 
sorteer- en/of schoonmaakkosten worden 
doorberekend aan de huurder tegen de 
geldende tarieven;

 >  Onze chauffeur laadt niet meer dan het 
maximale laad vermogen van de vrachtauto;

 >  Retourneren van materieel met uw eigen 
vervoer, uiterlijk 24 uur vooraf melden.
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TIJDELIJKE HUISVESTING

Sinds 1953 uw partner in materieelverhuur
Minimale huurperiode van 4 weken, mits anders staat vermeld, zie “Geen minimale huurperiode”.

2.2. Niet-schakelbare keet    
 030201 Directie/uitvoerdersunit stuks Op aanvraag 
 030203 Directie/uitvoerdersunit stuks
 000204 Directie/uitvoerdersunit stuks  
 000208 Directie/uitvoerdersunit stuks  
 030220 Directie/uitvoerdersunit stuks  
 030222 Schaftunit stuks  
 030223 Directie/uitvoerdersunit stuks  

2.3. Schakelbare keet
 030210 Kantine/vergaderunit stuks Op aanvraag 
 030211 Directie/uitvoerdersunit stuks  
 030212 Schakelunit stuks  
 030213 Schakelunit stuks  
 030214 Schakelunit stuks  
 030215 Schakelunit stuks  
 030216 Schakelunit stuks  
 030217 Schakelunit stuks  
 030218 Schakelunit stuks  

2.4. Sanitair     
  030230 Was-, toilet-, kleedunit stuks Op aanvraag  
  030231 Was-, toiletunit stuks  
  030233 Was-, toilet-, doucheunit stuks  
  030234 Was-, doucheunit stuks  
  030235 Toiletunit stuks  
  030236 Toiletunit stuks 
   030241      Toilet unit Klein stuks 
 78 475000 Chemisch Toilet stuks  €   26,00
 78 475010 Plaszuil Chemisch Toilet stuks  €  39,00
            30500040 Handwas station stuks  €  55,00
  475040 Verrijbaar urinoir stuks  €  24,50

 2.5. Schaftwagens     
 030245 Schaftwagen snelverkeer stuks  €  61,00    
 

 2.6. Containers     
 030365 Magazijncontainer stuks  €  20,00 
 030366 Opslagcontainer stuks  €  17,00 
 030368 Doorloopcontainer stuks  €  31,00 

Prijs per 
week

Bladzijde
huurboek

Artikel
nummer

Omschrijving Eenheid Geen minimale 
huurperide 



9
Voor vragen en bestellingen bel +31(0)71 341 91 20 of mail naar info@reco.eu

(Disclaimer) Prijzen zijn exclusief B.T.W. | Wijzigingen voorbehouden. | Zie algemene voorwaarden achterin of op www.reco.eu. 

 030369 Full side acces container stuks  €  45,00 
 030371 Magazijncontainer met stelling en licht stuks  €  35,00 
         30500018 Containerstelling stuks  €  7,85 
         30500016 Containerslot + slotkast stuks  €  5,60 
 

 2.7. Loodsen    
 81 000253 Variantloods 5,00 m m²  €  0,50 
 81 000254 Variantloods 7,80 m m²  €  0,56 
 81 000255 Variantloods 10,90 m m²  €  0,61 
 82 000253 Zaagloods 5 x 6 m stuks  €  25,00 
 82 270095 Magazijnstelling stuks  €  3,57 
 82 270152 Lichtlijn stuks  €  1,66 
 82 000328 Aansluit-/loodsbord stuks  €  8,35 

 
 2.8. Meubilair     
  30400001 Kantinestoel stuks  €  0,40 
  30400002 Kantinetafel stuks  €  0,90 
  30400003 Kantoorstoel stuks  €  1,45 
  30400004 Kantoortafel stuks  €  1,45 
  30400005 Rolblok stuks  €  2,00 
  30400006 Bureaustoel stuks  €  3,60 
  30400007 Dossierkast stuks  €  2,35 
  30400017 Kleedkast stuks  €  3,30 
  30400008 Brandwerende archiefkast stuks  €  19,00 
 30400013 Bureau Elec. Hoogte verstelbaar         stuks  €     14,50
  30400016 Afvalbak stuks  €  0,35 

 2.9. Toebehoren     
 30500001 Trap met bordes stuks  €  23,50 
 30500045 Legbordstelling stuks  €  3,50 
 30400009 Tekeninguitlegcombinatie stuks  €  11,50 
 30400014  Frame tekeningenrek stuks  €  1,40 
 30400015 Tekening vakkenkast stuks  €  1,40 
 30500028 Magneetbord stuks  €  1,25 
 30500011 Deurdranger stuks  €  1,15 
 30500029 Kapstok met helmplank 1,00 m stuks  €  1,15 
 30500032 Airco (mobiel) 30 m³ stuks  €  11,25 
 30500002 Koelkast stuks  €  2,70 
 30500005  Schuimblusser stuks  €        2,70 

Bladzijde
huurboek

Artikel
nummer

Omschrijving Eenheid Prijs per 
week

Geen minimale 
huurperide 
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TIJDELIJKE HUISVESTING

Sinds 1953 uw partner in materieelverhuur
Minimale huurperiode van 4 weken, mits anders staat vermeld, zie “Geen minimale huurperiode”.

 30500006 Poederblusser stuks  €  2,70 
 042021 Defibrillator stuks  €  19,75 
 270008 Verbandkoffer stuks  Koop item 
 042352 Koffiezetapparaat 2 kannen stuks  €  9,80 
 042353 Koffiezetapparaat 4 kannen stuks  €  12,65 
 270020 Rolluik units stuks  €  3,40 
 30500004 Zonnewering Luxaflex stuks  €  1,55 
 270145 Secustrip stuks  €  1,15 
 290015 Betonplaat 0,70 x0,70 mm stuks  €  0,35 
 30500020 Tegel kunststof 0,80 x0,80 mm stuks  €  0,45 

Prijs per 
week

Bladzijde
huurboek

Artikel
nummer

Omschrijving Eenheid Geen minimale 
huurperide 
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BOUWPLAATSINRICHTING

Sinds 1953 uw partner in materieelverhuur
Minimale huurperiode van 4 weken, mits anders staat vermeld, zie “Geen minimale huurperiode”.

 3.1. Hoofdverdeelkasten     
44 000353 Hoofdverdeelkast 1000 A stuks  €  142,00 
44 000354 Hoofdverdeelkast 630 A stuks  €  124,00 
44 000355 Hoofdverdeelkast 400 A stuks  €  96,00 
44 000320 Hoofdverdeelkast 80/250 A stuks  €  62,00 
45 001320 Hoofdverdeelkast 125 A (Masterkast) stuks  €  39,50 
45 001315 Hoofdverdeelkast 80 A (Masterkast) stuks  €  33,50 
45 000324 Hoofdverdeelkast 63 A (Megabox) stuks  €  28,50 

 3.2. Verdeelkasten     
47 000349 Verdeelkast 400 A stuks  €  45,50 
47 000326 Verdeelkast 200 A stuks  €  27,50 
47 000325 Verdeelkast 125 A (veldkast) stuks  €  15,80 
48 000348 Verdeelkast 125 A stuks  €  15,80 
48 000327 Accommodatiekast 125 A stuks  €  11,75 
48 000321 Verdeelkast 63 A (ovk) stuks  €  11,75 
49 000322 Verdeelkast 63 A stuks  €  11,75 
49 000323 Verdeelkast 32 A stuks  €  7,75  

3.3. Kraankasten     
50 001327 Kraankast 250 A stuks  €  39,50 
50 001326 Kraankast 160 A stuks  €  28,50 
50 001325 Kraankast 125 A stuks  €  23,00  

3.4. Verlengkabels     
51 041139 Verlengkabel 42 V, 2,5 mm²,15 m stuks  €  3,95 
51 330110 Verlengkabel 48 V, 4 mm², 12,5 m stuks  €  1,89 
51 330020 Verlengkabel 230 V, 2,5 mm², 25 m stuks  €  2,65 
51 330034 Verlengkabel 230 V, 2,5 mm², 10 m stuks  €  2,15 
51 330043 Verlengkabel 400 V, 6 mm², 12,5 m stuks  €  3,70 
51 330045 Verlengkabel 400 V, 6 mm², 25 m stuks  €  3,85 
51 330070 Verlengkabel 400 V, 25 mm², 25 m stuks  €  24,00 
51 330071 Verlengkabel 400 V, 35 mm², 25 m stuks  €  40,50 
51 330264 Haspel 40 m stuks  €  4,80 
 330046 Verlengkabel 400V 32A 5x6mm² stuks  €  3,85   
  25 m alu
 330064 Verlengkabel 400V 63A 5x16mm² stuks  €  10,10   
  25 m alu

Prijs per 
week

Bladzijde
huurboek

Artikel
nummer

Omschrijving Eenheid Geen minimale 
huurperide 
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3.5. Watervoorzieningen     
54 350021 Watermeterput incl. verdeler stuks  €  13,25 
54 350030 Standleiding met tappunt stuks  €  2,65 
54 350025 Gallerijstandleiding met tappunt stuks  €  2,54 
54 000357 Hydrofoorpomp tot 60 m stuks  €  57,50 
54 000369 Hydrofoorpomp tot 110 m stuks  €  125,20 
54 801950 Watertank 1.000 L stuks  €  10,65  

3.6. Afrastering     
55 370070 Combi fence stuks  €  2,10 
55 370071 City fence stuks  €  2,10 
55 370010 Bouwhek stuks  €  0,63 
55 370012 Bouwhek anti-climb stuks  €  0,85 
55 370015 Bevestigingsklem stuks  €  0,05 
55 370064 High Security klem stuks  €  0,10 
55 370066 Sleutel t.b.v. security klem stuks Koop item
55 370034 Kunststofvoet t.b.v. bouwhek stuks  €  0,16 
55 370095 Dranghek 1,10 x 2,50 m stuks  €  1,94 
56 370060 Schoor stuks  €  0,43 
56 370063 Grondpen stuks  €  0,16 
56 370024 Grondbuis stuks  €  0,74 
56 370030 Bouwhek standaard stuks  €  0,16 
56 370028 Bouwhekzeil stuks  €  0,16 
56 370020 Loophek stuks  €  1,17 
56 370040 Bouwhek beugel /scharnier stuks  €  0,85 
56 370027 Loopwiel stuks  €  0,43 
 370114 Handmatige schuifpoort stuks  €  51,00
 370115 Elektrische schuifpoort 7,00 m stuks  €  69,00 
 370117 Geleiderail set links/rechts stuks  €  5,00

3.7. Bouwplaatsbeveiliging

3.8. Toebehoren     
57 290025 Stelconplaat 1,00 x 2,00 m stuks  €  0,66   
57 290026 Stelconplaat 2,00 x 2,00 m stuks  €  1,66   
57 360010 Rijplaat staal stuks  Op aanvraag  
57 360016 Rijplaat kunststof stuks  €  3,90   
57 290060 Dragline schot stuks  Op aanvraag   
57 340200 Gasmeterkast stuks  €  11,25  

Bladzijde
huurboek

Artikel
nummer

Omschrijving Eenheid Prijs per 
week

Geen minimale 
huurperide 
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VERTICAAL EN HORIZONTAAL TRANSPORT

Sinds 1953 uw partner in materieelverhuur
Minimale huurperiode van 4 weken, mits anders staat vermeld, zie “Geen minimale huurperiode”.

 4.2. Personen- goederenliften     
95 000421 GEDA Multilift P18S stuks  Op aanvraag  
96 004332 PG lift open kooi PT500 stuks  Op aanvraag  
96 004333 PG lift open kooi PT1500 stuks  Op aanvraag  
97 000410 PG lift gesloten kooi HP-200S stuks  Op aanvraag  
98 000482 PG lift gesloten kooi MB-A 800 stuks  Op aanvraag  
98 000483 PG lift gesloten kooi MB-A 1400 stuks  Op aanvraag  
99 001601 Scanclimber SC-1432-48 stuks  Op aanvraag  
100 001602 Scanclimber SC-2032-48 stuks  Op aanvraag  
101 001603 Scanclimber SC-2032-65 stuks  Op aanvraag  
102 000000 Scando 650 FC/50 stuks  Op aanvraag  
102 000000 Scando 20/32 stuks  Op aanvraag  

4.3. Goederenliften     
103 000430 Goederenlift AT-30 stuks  Op aanvraag  
103 000431 Goederenlift AT-40 stuks  Op aanvraag  
104 000431 Goederenlift GL-400 stuks  Op aanvraag  
104 000486 Goederenlift RX-500 B stuks  Op aanvraag  
105 000432 Goederenlift AT-50 stuks  Op aanvraag  
105 000481 Goederenlift MB-500 stuks  Op aanvraag  
106 000434 Goederenlift AT-75 stuks  Op aanvraag  
106 000000 PEGA 25 ME stuks  Op aanvraag  
107 000000 Scando ‘M’ Combi 25 stuks  Op aanvraag  
 000000 GEDA 300Z stuks  Op aanvraag  

4.4. Hefsteigers     
110 001615 Scanclimber SC4700 stuks  Op aanvraag  

4.5. Transportsteigers     
111 004331 Transportsteiger MP-50 stuks  Op aanvraag  
111 004382 Transportsteiger GTP-1500 stuks  Op aanvraag  
112 004383 Transportsteiger MP-2000 stuks  Op aanvraag   

4.6. Common Tower     
  Common Tower Stuks  Op aanvraag 

4.7. Hijs- en hefmaterieel     
113 000451 Elementenstelmachine Warry BY-400P stuks  Op aanvraag  
113 000452 Elementenstelmachine Warry WB-7 stuks  Op aanvraag 
113 452010  Klemtang enkel 500 stuks  €  2,45  
113 452015  Klemtang enkel 600 stuks  €  2,45 

Prijs per 
week

Bladzijde
huurboek

Artikel
nummer

Omschrijving Eenheid Geen minimale 
huurperide 
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113 452020 Passtukkenklem 100 - 175 stuks  €  2,45  
113 452030 Passtukkenklem 214 - 300 stuks  €  2,45  
113 001467 Afdekbandenklem klein stuks  €  30,50  
114 001468 Afdekbandenklem groot stuks  €  34,50  
114 000455 Kalkzandsteenklem stuks  €  56,00  
114 001466 Halve/halve dubbele kraantang stuks  €  66,00  
114 000466 Halve dubbele kraantang stuks  €  80,00  
114 000467 Pallethaak 2.000 kg stuks  €  38,50  
114 000468 Pallethaak 3.000 kg stuks  €  38,50  
115 000460 Combi-steker stuks  Op aanvraag  
115 000461 Op-steker stuks  Op aanvraag  
115 000462 Maxi-steker stuks  Op aanvraag  
116 006121 Kanaallift 5 m stuks  €  63,00  
116 006122 Kanaallift 7 m stuks  €  74,00  
116 006123 Ladderlift 13 m stuks  €  74,00  
116 111024 Knikstuk voor ladderlift stuks  €  10,70  
117 001475 Tweesprongen 7 - 8 mm, G80 stuks  €  6,90  
117 001476 Tweesprongen 10 mm, G80 stuks  €  7,95  
117 001477 Tweesprongen 13 mm, G80 stuks  €  9,55  
117 001478 Tweesprongen 16 mm, G80 stuks  €  17,35  
117 001479 Tweesprongen 19 mm, G80 stuks  €  27,50  
117 001480 Tweesprongen 10 mm, G100 stuks  €  9,55  
117 001481 Tweesprongen 13 mm, G100 stuks  €  15,80  
117 001482 Tweesprongen 16 mm, G100 stuks  €  27,50  
117 001483 Inkorthaken 10 mm, G80 stuks  €  2,05  
117 001484 Inkorthaken 13 mm, G80 stuks  €  3,50  
117 001485 Inkorthaken 16 mm, G80 stuks  €  4,25  
117 001486 Inkorthaken 19 mm, G80 stuks  €  5,50  
117 001487 Voorloper-harpsluiting 10 mm stuks  €  1,63  
117 001488 Voorloper-harpsluiting 13 mm stuks  €  3,15  
117 001489 Voorloper-harpsluiting 16 mm stuks  €  4,25  
117 001490 Voorloper-harpsluiting 19 mm stuks  €  6,40  
117 000476 Kettingtakels 1.500 kg stuks  €  8,45  
117 000491 Kettingtakels 2.000 kg stuks  €  8,45  
117 000490 Kettingtakels 3.000 kg stuks  €  9,55  
117 000492 Kettingtakels 5.000 kg stuks  €  10,70  
118 006117 Tirfor takel 1.600 kg stuks  €  24,50  
118 006118 Tirfor takel 3.500 kg stuks  €  32,50  
118 043123 Dommekracht 1.500 kg stuks  €  4,25  
118 043120 Dommekracht 3.000 kg stuks  €  6,40 
118 000497 Dommekracht 5.000 kg stuks  €  9,55 
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VERTICAAL EN HORIZONTAAL TRANSPORT

Sinds 1953 uw partner in materieelverhuur
Minimale huurperiode van 4 weken, mits anders staat vermeld, zie “Geen minimale huurperiode”.

118 043160 Rateltakel 750 kg, 1,50 m stuks  €  3,15  
118 043161 Rateltakel 750 kg, 3,00 m stuks  €  3,90  
118 043162 Rateltakel 1.500 kg, 1,50 m stuks  €  5,25  
118 043163 Rateltakel 1.500 kg, 3,00 m stuks  €  5,55  
118 043164 Rateltakel 3.000 kg, 1,50 m stuks  €  5,90  
118 043165 Rateltakel 3.000 kg, 3,00 m stuks  €  6,30  
118 043205 Rateltakel aluminium 750 kg stuks  €  4,90  
118 043206 Rateltakel aluminium 1.500 kg stuks  €  6,65  
118 043207 Rateltakel aluminium 3.000 kg stuks  €  9,10  
119 043132 Vijzel mechanisch 25 ton stuks  €  7,70  
119 043134 Vijzel hydraulisch 30 ton stuks  €  10,50  
119 043158 Machineheffer 5 ton stuks  €  7,65  
120 043091 Werkbak 2 personen stuks  €  30,00  
120 043092 Calamiteiten hijsbak 3 á 4 pers. stuks  Op aanvraag 

4.8. Hoogwerkers     
122 47990000 Ruwterrein telescoophoogwerker stuks  Op aanvraag  
122 47990005 Ruwterrein telescoophoogwerker stuks  Op aanvraag  
122 47990007 Ruwterrein telescoophoogwerker stuks  Op aanvraag  
122 47990010 Rups-telescoophoogwerker stuks  Op aanvraag  
122 47990012 Rups-telescoophoogwerker stuks  Op aanvraag  
122 47990014 Rups-telescoophoogwerker stuks  Op aanvraag  
123 47990015 Telescoophoogwerker, 4 m werkbak stuks  Op aanvraag  
123 47990016 Telescoophoogwerker, 4 m werkbak stuks  Op aanvraag  
123 47990017 Telescoophoogwerker, 4 m werkbak stuks  Op aanvraag  
123 47990020 Elektrische knik-telescoophoogwerker stuks  Op aanvraag  
123 47990023 Elektrische knik-telescoophoogwerker stuks  Op aanvraag  
123 47990027 Elektrische knik-telescoophoogwerker stuks  Op aanvraag  
124 47990028 Knik-telescoophoogwerker stuks  Op aanvraag  
124 47990032 Knik-telescoophoogwerker stuks  Op aanvraag  
124 47990033 Knik-telescoophoogwerker stuks  Op aanvraag  
124 47990039 Schaarhoogwerker stuks  Op aanvraag  
124 47990051 Schaarhoogwerker stuks  Op aanvraag  
124 47990058 Schaarhoogwerker stuks  Op aanvraag  
125 47990061 Ruwterrein schaarhoogwerker stuks  Op aanvraag  
125 47990069 Ruwterrein schaarhoogwerker stuks  Op aanvraag  
125 47990074 Ruwterrein schaarhoogwerker stuks  Op aanvraag  
125 47990076 Rups-schaarhoogwerker stuks  Op aanvraag  
125 47990077 Rups-schaarhoogwerker stuks  Op aanvraag  
125 47990078 Rups-schaarhoogwerker stuks  Op aanvraag  
126 47990080 Aanhangwagenhoogwerker stuks  Op aanvraag  
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126 47990083 Aanhangwagenhoogwerker stuks  Op aanvraag  
126 47990085 Aanhangwagenhoogwerker stuks  Op aanvraag  
126 47990087 Autohoogwerker stuks  Op aanvraag  
126 47990088 Autohoogwerker stuks  Op aanvraag  
126 47990091 Autohoogwerker stuks  Op aanvraag  
127 47990092 Eenpersoons- en masthoogwerker stuks  Op aanvraag  
127 47990094 Eenpersoons- en masthoogwerker stuks  Op aanvraag  
127 47990097 Eenpersoons- en masthoogwerker stuks  Op aanvraag  
127 47990101 Spinhoogwerker stuks  Op aanvraag  
127 47990103 Spinhoogwerker stuks  Op aanvraag  
127 47990106 Spinhoogwerker stuks  Op aanvraag  

4.9. Kubels     
128 000422 Kubels liggend zijlossing 500 L stuks  €  18,85 
128 000423 Kubels liggend zijlossing 750 L stuks  €  21,50 
128 000424 Kubels liggend zijlossing 1000 L stuks  €  25,50 
128 000425 Kubels liggend zijlossing 2000 L stuks  €  38,50 
128 000419 Kubels liggend onderlossing 500 L stuks  €  18,85 
128 000426 Kubels liggend onderlossing 750 L stuks  €  22,50 
128 000426 Kubels liggend onderlossing 1000 L stuks  €  22,50 
128 000427 Kubels liggend onderlossing 1500 L stuks  €  29,50 
128 000428 Kubels liggend onderlossing 2000 L stuks  €  37,00 
128 000429 Kubels liggend onderlossing 3000 L stuks  €  53,00 
128 001487 Voorloper-harpsluiting 10 mm stuks  €  1,63 
128 001488 Voorloper-harpsluiting 13 mm stuks  €  3,15 
128 001489 Voorloper-harpsluiting 16 mm stuks  €  4,25 
128 001490 Voorloper-harpsluiting 19 mm stuks  €  6,40 
128 001491 Voorloper-harpsluiting 20 mm stuks  €  11,20 
129 047212 Kraanvuilcontainer met wielen stuks  €  21,50 
129 047214 Kraanvuilcontainer stuks  €  21,50 
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VERTICAAL EN HORIZONTAAL TRANSPORT

Sinds 1953 uw partner in materieelverhuur
Minimale huurperiode van 4 weken, mits anders staat vermeld, zie “Geen minimale huurperiode”.

4.10. Pallet- en aanhangwagens     
119 043200 Palletwagen 2.500 kg stuks  €  29,50 
119 043203 Palletwagen 2.000 kg stuks  €  26,50 
119 043201 Palletwagen 1.500 kg stuks  €  23,50 
119 001471 Palletwagen 1.000 kg stuks  €  21,50 
120 001472 Palletwagen elektrisch + lader stuks  Op aanvraag
120 001474 Palletstapelaar stuks  Op aanvraag   
266 043303 Aanhanger enkelasser ongeremd stuks  €  40,00  
266 043312 Aanhanger enkelasser geremd stuks  €  48,00   
266 043323 Aanhanger gesloten enkelasser stuks  €  58,00  
  geremd 
266 043309 Aanhanger gesloten enkelasser stuks  €  63,00  
  geremd 
267 043306 Aanhanger dubbelasser geremd stuks  €  74,00  
267 043322 Aanhanger dubbelasser geremd stuks  €  74,00   
267 043314 Aanhanger dubbelasser geremd stuks  €  80,00  
267 043308 Aanhanger gesloten dubbelasser stuks  €  74,00 
  geremd  
267 043324 Aanhanger gesloten dubbelasser stuks  €  80,00  
  geremd

4.11. Ladders en trappen     
260 040501 Ladder Varitrex Teleprof 4x4 stuks  €  11,75 
260 040502 Trap Taurus TGB 6 stuks  €  7,95 
260 040505 Trap Taurus TDO 4 stuks  €  10,70 
260 040507 Trap Taurus TDO 5 stuks  €  12,25 
260 040508 Trap Taurus TDO 6 stuks  €  13,75 
260 040509 Trap Taurus TDO 7 stuks  €  15,30 
260 040510 Trap Taurus TDO 8 stuks  €  16,85 
261 040522 Trap Taurus TDO 10 stuks  €  18,35 
261 040539 Trap Taurus TDO 12 stuks  €  21,50 
261 040511 Ladder Varitrex Teleprof 4x5 stuks  €  13,25 
261 040515 Opsteek-/reformladder 2x8 stuks  €  17,50 
  (Mounter)
261 040513 Opsteek-/reformladder 2x12 stuks  €  22,50 
  (Mounter)
261 040526 Kokerladder 1x14 (Nevada) stuks  €  21,50 
262 040536 Opsteek-/reformladder 3x10 stuks  €  26,50 
  (Mounter)
262 040537 Opsteek-/reformladder 3x12 stuks  €  30,50 
  (Mounter)
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262 040538 Opsteek-/reformladder 3x14 stuks  €  35,00 
  (Mounter)

4.12. Vuilstortkokers     
130 470000 Stortkoker stuks  €  2,50 
130 470010 T-stortkoker stuks  €  4,75 
130 470050 Vultrechter stuks  €  2,05 
130 470012 Stortkoker bijstort stuks  €  4,75 
130 470020 Ophangframe stuks  €  8,70 
130 470060 Handlier 25 m stuks  €  5,40 
130 470070 Handlier 40 m stuks  €  8,70 
130 470080 Balkon/ borstframe stuks  €  5,00 
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ONDERSTEUNING

Sinds 1953 uw partner in materieelverhuur
Minimale huurperiode van 4 weken, mits anders staat vermeld, zie “Geen minimale huurperiode”.

5.2. Layher ondersteuningsteiger     
150 600020 Voetspindel 0,45 m stuks  €  0,18    
150 600030 Voetspindel 0,60 m stuks  €  0,18    
150 600035 Voetspindel scharnierend stuks  €  0,41    
150 600060 Voetstuk stuks  €  0,08    
150 520090 Openstaander 0,50 m stuks  €  0,13    
150 520100 Openstaander 1,00 m stuks  €  0,23    
150 520150 Openstaander 1,50 m stuks  €  0,33   
150 520200 Openstaander 2,00 m stuks  €  0,43    
150 520205 Openstaander 2,50 m stuks  €  0,45    
150 520210 Openstaander 3,00 m stuks  €  0,61    
150 520455 Gaffelspindel stuks  €  0,27    
152 520400 Valkop stuks  €  0,48    
152 520435 Valkopspindel stuks  €  0,30    
152 520405 Aluminium systeemdrager 1,09 m stuks  €  0,94   
152 520407 Aluminium systeemdrager 1,40 m stuks  €  1,17    
152 520410 Aluminium systeemdrager 2,07 m stuks  €  1,33    
152 520420 Haarspeldveer 100 st.  Koop item  
152 520424 Pen 12 x 65 mm stuks  Koop item  
152 520425 Pen 12 x 87 mm stuks  Koop item  
152 520430 Baluster-opzetstuk stuks  €  0,28    
152 520440 Opwipbeveiliging stuks  €  0,20    
152 520445 T-bout + moer 40 stuks  €  0,02    
152 520460 Verstelstuk t.b.v. gaffelspindel stuks  €  0,23    
153 540155 Balkschoen-badding stuks  €  0,10   
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5.3. Zwaarlastondersteuning     
155 520600 Voetspindel stuks  €  5,30    
155 520602 Voetstuk stuks  €  3,15    
155 520604 Kopstuk stuks  €  3,15    
155 520606 Kopspindel stuks  €  5,30    
155 520608 Dubbele spiekoppeling stuks  €  0,20   

5.4. Schroefstempels     
161 530010 Schroefstempels nr. 2 stuks  €  0,30    
161 530020 Schroefstempels nr. 3 stuks  €  0,35   
161 530030 Schroefstempels nr. 5 stuks  €  0,60    
161 530110 Schroefstempels AS410S stuks  €  0,75    
161 530120 Schroefstempels AS550S stuks  €  0,90   
162 530600 Muurstempel (stut alone - excl. stempel) stuks  €  3,15    
162 530130 Losse U-kop stuks  €  0,07    
162 530200 Stempeldriepoot stuks  €  0,39    
162 542040 Balkklem UNP50 stuks  €  0,37    
 530040 Schroefstempel EP20 - 2.21 - 4.00 m stuks  €  0,75    
 530050 Schroefstempel EP20 - 3.05 - 5.50 m stuks  €   0,90 
 530128 Driepoot t.b.v EP20 - 5.50 m stuks  €   0,39 

5.5. Schoorstempels     
163 530310 Schoorstempels 1,00 - 1,60 m stuks  €  0,64    
163 530320 Schoorstempels 1,80 - 3,00 m stuks  €  0,76    
163 530330 Schoorstempels 2,10 - 3,65 m stuks  €  1,01    
163 530340 Schoorstempels 2,50 - 4,30 m stuks  €  1,18    
163 530350 Schoorstempels 3,00 - 5,50 m stuks  €  1,55    
164 530331 Spelingvrije spindelschoor 2,5 - 3,5 m stuks  €  1,01    
164 530496 Kalkzandsteenschoor 2,50 m stuks  €  0,27    
164 530498 Kalkzandsteenschoor 3,00 m stuks  €  0,34    
164  Mammoetschoren stuks  Op aanvraag  
 530429 Schoorstempel 48 RL400 stuks  €  2,55    
 530430 Schoorstempel 48 RL600 stuks  €  3,50    
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ONDERSTEUNING

Sinds 1953 uw partner in materieelverhuur
Minimale huurperiode van 4 weken, mits anders staat vermeld, zie “Geen minimale huurperiode”.

5.6. Baddinghout 57 x157 mm     
165 540131 1,50 meter stuks €  4,43 € 3,38
 540132 1,80 meter stuks €  5,31 € 4,05
 540133 2,10 meter stuks €  6,20 € 4,73
 540134 2,40 meter stuks €  7,08 € 5,40
 540135 2,70 meter  stuks €  7,97 € 6,08
 540136 3,00 meter stuks €  8,85 € 6,75
 540137 3,30 meter  stuks €  9,74 € 7,43
 540138 3,60 meter stuks €  10,62 € 8,10
 540139 3,90 meter stuks €  11,51 € 8,78
 540140 4,20 meter stuks €  12,39 € 9,45
 540141 4,50 meter stuks €  13,28 € 10,13
 540142 4,80 meter stuks €  14,16 € 10,80
 540143 5,10 meter stuks €  16,58 € 13,00
 540144 5,40 meter stuks €  17,55 € 13,77
 540145 5,70 meter stuks €  18,53 € 14,54
 540146 6,00 meter stuks €  19,50 € 15,30

• Baddingen worden geleverd in oplopende lengtes van 0,30 meter.
• Baddingen korten dan 1,50 meter. worden niet teruggekocht.
• Baddingen die niet door RECO zijn geleverd worden niet teruggekocht.
• Bij terugkoop wordt voor de prijsbepaling de hele voetmaat aangehouden.
 Bijvoorbeeld: lengte terug geleverde badding is 1,70 meter, terugkoopprijs € 3,38.
    

Verkoop
prijs
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STEIGER

24
Sinds 1953 uw partner in materieelverhuur
Minimale huurperiode van 4 weken, mits anders staat vermeld, zie “Geen minimale huurperiode”.

 6.1. Tube-Lock steiger     
174 660030 Voetplaat stuks  €  0,04    
174 642055 Uitzetkorteling stuks  €  0,19   
174 660050 Schuifkorteling stuks  €  0,19   
174 660110 Staander/ligger 1,00 m stuks  €  0,08   
174 660120 Staander/ligger 2,00 m stuks  €  0,13   
174 660140 Staander/ligger 3,00 m stuks  €  0,16   
174 660160 Staander/ligger 4,00 m stuks  €  0,19   
174 660111 Open staander/ligger 1,00 m stuks  €  0,13  
174 660340 Metselboy stuks  €  0,53   
175 642010 Steigerdelen 1,00 m 10 st.  €  0,37    
175 641970 Steigerdelen 2,00 m 10 st.  €  0,74   
175 641930 Steigerdelen 3,00 m 10 st.  €  1,12   
175 641890 Steigerdelen 4,00 m 10 st.  €  1,48    
175 641850 Steigerdelen 5,00 m 10 st.  €  1,84    
175 641500 Kruiskoppeling  losse spie 10 st.  €  0,32   
175 641550 Draaikoppeling losse spie 10 st.  €  0,32   
175 642200 Steigerspie verzinkt stuks  Koop item  
175 660055 Schuifkorteling verlenger stuks  €  0,08   

6.2. Allround-systeemsteiger     
179 600020 Voetspindel 0,45 m stuks  €  0,18   
179 600030 Voetspindel 0,60 m stuks  €  0,18  
179 600035 Voetspindel scharnierend 0,60 m stuks  €  0,41  
179 600040 Spindelkoppeling v/sp stuks  €  0,32    
179 600060 Voetstuk stuks  €  0,08   
179 600090 Staander 0,50 m stuks  €  0,15    
179 600100 Staander 1,00 m stuks  €  0,17   
179 600110 Staander 1,50 m stuks  €  0,24   
179 600120 Staander 2,00 m stuks  €  0,32   
179 600130 Staander 2,50 m stuks  €  0,39   
179 600140 Staander 3,00 m stuks  €  0,45   
179 600160 Staander 4,00 m stuks  €  0,53    
179 600300 Ligger 0,73 m stuks  €  0,15   
179 600330 Ligger 1,03 m stuks  €  0,17    
179 600340 Ligger 1,09 m stuks  €  0,17   
179 600370 Ligger 1,40 m stuks  €  0,18   
179 600380 Ligger 1,57 m stuks  €  0,18   
179 600420 Ligger 2,07 m stuks  €  0,21    
179 600460 Ligger 2,57 m stuks  €  0,23    
180 600375 Dubbele buisligger 1,40 m stuks  €  0,32    
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180 600430 Dubbele buisligger 2,07 m stuks  €  0,55   
180 600471 Dubbele buisligger 2,57 m stuks  €  0,57   
180 600600 Hulpkorteling 0,73 m stuks  €  0,13  
 180 600630 Hulpkorteling 1,09 m stuks  €  0,17   
180 600665 Hulpkorteling 1,40 m stuks  €  0,18  
180 601956 Schuifkorteling 0,73 m stuks  €  0,22   
180 601954 Schuifkorteling 1,09 m stuks  €  0,23    
180 601953 Schuifkorteling 1,40 m stuks  €  0,25    
180 601170 Diagonaal 2,00 x 0,73 m stuks  €  0,26    
180 601180 Diagonaal 2,00 x 1,03 m stuks  €  0,26    
180 601200 Diagonaal 2,00 x 1,09 m stuks  €  0,26    
180 600670 Diagonaal 2,00 x 1,40 m stuks  €  0,26   
180 600800 Diagonaal 2,00 x 1,57 m stuks  €  0,26    
180 600840 Diagonaal 2,00 x 2,07 m stuks  €  0,26    
180 600880 Diagonaal 2,00 x 2,57 m stuks  €  0,26    
180 601500 Console 1-planks stuks  €  0,26    
180 601520 Console 2-planks stuks  €  0,49    
181 605311 Roostervloer 0,73 x 0,19 m stuks  €  0,45    
181 605170 Roostervloer 0,73 x 0,32 m stuks  €  0,45    
181 605174 Roostervloer 1,03 x 0,32 m stuks  €  0,48    
181 605182 Roostervloer 1,09 x 0,19 m stuks  €  0,48    
181 605180 Roostervloer 1,09 x 0,32 m stuks  €  0,48   
181 605183 Roostervloer 1,40 x 0,19 m stuks  €  0,48    
181 605185 Roostervloer 1,40 x 0,32 m stuks  €  0,48    
181 605310 Roostervloer 1,57 x 0,19 m stuks  €  0,48    
181 605190 Roostervloer 1,57 x 0,32 m stuks  €  0,48    
181 605300 Roostervloer 2,07 x 0,19 m stuks  €  0,52    
181 605200 Roostervloer 2,07 x 0,32 m stuks  €  0,52    
181 605305 Roostervloer 2,57 x 0,19 m stuks  €  0,58   
181 605210 Roostervloer 2,57 x 0,32 m stuks  €  0,58    
181 605350 Systeemtralieligger 4,14 m stuks  €  3,15    
181 605355 Systeemtralieligger 5,14 m stuks  €  4,25    
181 605360 Systeemtralieligger 7,71 m stuks  €  5,05    
181 605349 Traliekoppeling stuks  €  0,22   
181 605315 Staanderpen t.b.v. systeemtralieligger stuks  €  3,15    
181 605224 Staanderpen met halve boutkoppeling stuks  €  0,49    
181 605365 Tralieligger montage - adapter stuks  €  0,36    
182 605427 Systeemkantplank 0,73 m stuks  €  0,27    
182 605426 Systeemkantplank 1,03 m stuks  €  0,28   
182 605425 Systeemkantplank 1,09 m stuks  €  0,17   
182 605424 Systeemkantplank 1,40 m stuks  €  0,29   
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Sinds 1953 uw partner in materieelverhuur
Minimale huurperiode van 4 weken, mits anders staat vermeld, zie “Geen minimale huurperiode”.

182 605423 Systeemkantplank 1,57 m stuks  €  0,30   
182 605422 Systeemkantplank 2,07 m stuks  €  0,31   
182 605420 Systeemkantplank 2,57 m stuks  €  0,32   
182 601955 Metselconsole ring 50 stuks  €  0,53   
183 605428 Stalen steigerplank 1,00 x 0,20 m stuks  €  0,32    
183 605429 Stalen steigerplank 1,00 x 0,30 m stuks  €  0,32   
183 605430 Stalen steigerplank 1,50 x 0,20 m stuks  €  0,34    
183 605431 Stalen steigerplank 1,50 x 0,30 m stuks  €  0,36   
183 605432 Stalen steigerplank 2,00 x 0,20 m stuks  €  0,38   
183 605433 Stalen steigerplank 2,00 x 0,30 m stuks  €  0,41   
183 605434 Kunststof borgpen stuks  Koop item  
183 605435 Balkhaakkoppeling stuks  €  0,12    
183 605450 Laddersteun stuks  €  0,36   
183 601958 Gebogen hulpstaander ring 50 stuks  €  0,41    
183 601959 Dubbele veiligheids poort met kantpl. stuks  €  0,74   
183 601522 Console buis-oplegging stuks  €  0,53    
187 601400 Muurbeugel stuks  €  0,36   

6.3. Traditioneel steiger     
185 641000 Voetplaat 10 st.  €  0,32   
185 642055 Uitzetkorteling stuks  €  0,19   
185 660050 Schuifkorteling stuks  €  0,19   
185 641100 Steigerbuis 6,00 m 10 st.  €  1,89   
185 641140 Steigerbuis 5,00 m 10 st.  €  1,58   
185 641180 Steigerbuis 4,00 m 10 st.  €  1,28   
185 641220 Steigerbuis 3,00 m 10 st.  €  0,94    
185 641240 Steigerbuis 2,50 m 10 st.  €  0,79    
185 641260 Steigerbuis 2,00 m 10 st.  €  0,62   
185 641300 Steigerbuis 1,50 m 10 st.  €  0,47   
185 641340 Steigerbuis 1,00 m 10 st.  €  0,32   
185 641320 Steigerbuis 0,50 m 10 st.  €  0,22    
185 641500 Kruiskoppeling  losse spie 10 st.  €  0,32    
185 641550 Draaikoppeling losse spie 10 st.  €  0,32   
185 642200 Steigerspie verzinkt stuks  Koop item  
186 641650 Kruiskoppeling  vaste spie 10 st.  €  0,53   
186 641700 Draaikoppeling vaste spie 10 st.  €  0,53   
186 641750 Laskoppeling 10 st.  €  0,53   
186 641800 Muurplaat 10 st.  €  0,53   
186 642010 Steigerdelen 1,00 m 10 st.  €  0,37  
186 641970 Steigerdelen 2,00 m 10 st.  €  0,74   
186 641930 Steigerdelen 3,00 m 10 st.  €  1,12   
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186 641890 Steigerdelen 4,00 m 10 st.  €  1,48   
186 641850 Steigerdelen 5,00 m 10 st.  €  1,84   
186 642062 Kantplankkoppeling stuks  €  0,06   
187 644400 Tralieligger 3,00 m stuks  €  1,58   
187 644410 Tralieligger 4,00 m stuks  €  2,35   
187 644420 Tralieligger 5,00 m stuks  €  3,10   
187 644430 Tralieligger 6,00 m stuks  €  3,95   
187 644600 Koppelstuk t.b.v. tralieligger 10 st.  €  1,58    
187 645000 Haakse boutkoppeling 10 st.  €  0,53   
187 645100 Draai boutkoppeling 10 st.  €  0,53   
187 645200 Las boutkoppeling 10 st.  €  0,53    
187 645400 Verloop koppeling 48,3 x 60,3 mm 10 st.  €  1,07   
187 645440 Verloop koppeling 48,3 x 76,1 mm 10 st.  €  1,07   
187 645450 Halve koppeling 48,3 mm stuks  €  0,10   
187 645452 Halve koppeling 76,1 mm stuks  €  0,10   
189 643035 Ankerbuis met plaat 0,35 m 10 st.  €  0,79   
189 643050 Ankerbuis met plaat 0,50 m 10 st.  €  0,79   
189 643070 Ankerbuis met plaat 0,70 m 10 st.  €  0,79   
189 643100 Ankerbuis met plaat 1,00 m 10 st.  €  0,79   
189 643105 Ankerbuis met plaat 1,25 m 10 st.  €  1,00   
189 643135 Ankerbuis met pen 0,35 m 10 st.  €  0,79    
189 643150 Ankerbuis met pen 0,50 m 10 st.  €  0,79   
189 643170 Ankerbuis met pen 0,70 m 10 st.  €  0,79    
189 643200 Ankerbuis met pen 1,00 m 10 st.  €  0,79    
189 643205 Y-anker stuks  €  0,32   

6.4. Dak-en kapconstructies     
192 660250 Staander kapconstructie stuks  €  0,67    
192 660255 Ligger kapconstructie stuks  €  0,51   
192 605400 Krimpfolie frame 1,40 m stuks  €  2,65   
192 605401 Krimpfolie frame 1,57 m stuks  €  2,65   
192 825100 Tie-wraps (verbindingsbandjes) stuks  Koop item   
193 701100 Krimpfolie stuks  Koop item  
193 825010 Steigergaas 50% stuks  Koop item  
193 825100 Steigergaas 90% stuks  Koop item   

6.5. Publieksvriendelijk steiger     
  Publieksvriendelijk steiger stuks  Op aanvraag 

6.6. Trappentoren     
  Trappentoren stuks  Op aanvraag  

Bladzijde
huurboek

Artikel
nummer

Omschrijving Eenheid Prijs per 
week

Geen minimale 
huurperide 



STEIGER

28
Sinds 1953 uw partner in materieelverhuur
Minimale huurperiode van 4 weken, mits anders staat vermeld, zie “Geen minimale huurperiode”.

6.7. Rolsteiger      1 week
201 653374 Kamersteiger 1 deel stuks  €  25,50   
201 653375 Kamersteiger 1,5 deel stuks  €  31,50    
207 62000001 Afm. 1,35 x 2,45m,vloer 1,20m stuks  €  31,80    
207 62000002 Afm. 1,35 x 2,45m,vloer 2,20m stuks  €  42,20   
207 62000003 Afm. 1,35 x 2,45m,vloer 3,20m stuks  €  56,85   
207 62000004 Afm. 1,35 x 2,45m,vloer 4,20m stuks  €  67,25   
207 62000005 Afm. 1,35 x 2,45m,vloer 5,20m stuks  €  69,05   
207 62000006 Afm. 1,35 x 2,45m,vloer 6,20m stuks  €  82,90   
207 62000007 Afm. 1,35 x 2,45m,vloer 7,20m stuks  €  84,70   
207 62000008 Afm. 1,35 x 2,45m,vloer 8,20m stuks  €  100,91   
207 62000009 Afm. 1,35 x 2,45m,vloer 9,20m stuks  €  100,35   
207 62000010 Afm. 1,35 x 2,45m,vloer 10,20m stuks  €  114,20   
207 62000011 Afm. 1,35 x 2,45m,vloer 11,20m stuks  €  116,00   
207 62000012 Afm. 1,35 x 2,45m,vloer 12,20m stuks  €  129,85   
207 62000013 Afm. 0,75 x 2,45m,vloer 1,20m stuks  €  27,15    
207 62000014 Afm. 0,75 x 2,45m,vloer 2,20m stuks  €  36,55    
207 62000015 Afm. 0,75 x 2,45m,vloer 3,20m stuks  €  51,30    
207 62000016 Afm. 0,75 x 2,45m,vloer 4,20m stuks  €  62,60   
207 62000017 Afm. 0,75 x 2,45m,vloer 5,20m stuks  €  62,60     
207 62000018 Afm. 0,75 x 2,45m,vloer 6,20m stuks  €  75,45   
207 62000019 Afm. 0,75 x 2,45m,vloer 7,20m stuks  €  77,35   
207 62000020 Afm. 0,75 x 2,45m,vloer 8,20m stuks  €  90,20   
207 62000030 Opbouwframe 135-7 sporten stuks  €  3,00   
207 62000035 Opbouwframe 135-4 sporten stuks  €  2,10   
207 62000040 Opbouwframe 75-7 sporten stuks  €  2,55   
207 62000045 Opbouwframe 75-4 sporten stuks  €  1,60   
207 62000050 Platform met luik 245 stuks  €  3,45   
207 62000055 Safe-Quick 2 guardrail245  stuks  €  3,10   
207 62000060 Wielstaander Ø 200 mm stuks  €  2,30   
207 62000065 Driehoeksstabilisator stuks  €  2,35    
207 62000070 Kantplankset 135-245  stuks  €  2,10   
207 62000075 Kantplankset 75-245  stuks  €  1,80   
207 62000080 Schoor horizontaal 245  stuks  €  0,70   
207 62000085 Borgpen stuks  Koop item  

6.8. Daksteiger     
202  Daksteigers stuks  Op aanvraag  

6.9. Werkbruggen     
205 653012 Werkbruggen Layher   4,12 x 0,60 m stuks  €  10,70   
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205 653001 Werkbruggen Layher   6,15 x 0,60 m stuks  €  14,80   
205 653014 Werkbruggen Layher   7,10 x 0,60 m stuks  €  16,85   
205 653032 Werkbruggen Layher   8,00 x 0,60 m stuks  €  21,50   
205 653100 Werkbruggen Layher 10,00 x 0,60 m stuks  €  26,50   
205 653101 Leuninghouder stuks  €  0,37   
205 701604 Aluminium buis 4,00 m stuks  €  0,56  
205 701614 Aluminium buis 1,20 m stuks  €  0,18   
205 652356 Layher leuning compleet 6,00 m stuks  €  2,75    
205 645000 Haakse boutkoppeling 10 st.  €  0,53   
205 653368 Universeel console Layher stuks  €  4,05    
205 653103 Werkbrugklem stuks  €  0,39   
205 653367 Werkbrug verankering stuks  €  0,21    

6.10. Klapschragen     
206 655060 Klapschragen 0,60 m stuks  €  0,34   
206 655080 Klapschragen 0,85 m stuks  €  0,36    
206 655259 Verstelbare schraag 1,00 - 1,60 m stuks  €  0,51    
206 655260 Verstelbare schraag 1,20 - 2,00 m stuks  €  0,52  
206 655261 Verstelbare schraag 1,40 - 2,40 m stuks  €  0,55   

6.11. Ladders / Easyload     
207 701200 Easy Load bevoorradingssteiger stuks  €  190,00 
207 654040 Stalen steigerladders 2,00 m stuks  €  1,07 
207 654060 Stalen steigerladders 3,00 m stuks  €  1,33 
207 654080 Stalen steigerladders 4,00 m stuks  €  1,68 
207 654100 Stalen steigerladders 5,00 m stuks  €  2,15
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RANDBEVEILIGING

Sinds 1953 uw partner in materieelverhuur
Minimale huurperiode van 4 weken, mits anders staat vermeld, zie “Geen minimale huurperiode”.

 7.1. Leuningstaandres     
214 700100 Klemmende leuningstaander 0,45 m stuks  €  0,53 
214 700115 Klemmende leuningstaander 0,70 m stuks  €  0,69 
214 75110000 Universele leuningstaander stuks  €  0,37 
214 75130000 Vloervoet t.b.v. leuningstaanders stuks  €  0,16 
214 700152 Wandkop leuninghouder stuks  €  0,22 
214 700200 Badding leuninghouder stuks  €  0,27 
214 75150000 Beugel H20 drager stuks  €  0,14 
215 700530 Leuningstaander binnenspouwblad stuks  €  0,58 
215 700550 Leuninghouder stuks  €  0,27 
215 700540 Leuningklem stuks  €  0,68 
215 75160000 Damwandbeugel stuks  €  0,41 
215 75120000 Beugel prefab beton stuks  €  0,20 
216 700170 Insteekleuningstaander 38 mm stuks  €  0,37 
216 700175 Insteekleuningstaander 48 mm stuks  €  0,37 

7.2. Dakrand-en valbeveiliging    
217 700602 Müba dakconsole stuks  €  0,90 
217 000701 Valbeveiliging kanaalplaatvloeren stuks  €  26,50 

7.3. Valbeveiliging     
140 700400 Omloopsteiger 3,45 m stuks  €  18,35     

7.4. Trapgatbeveiliging      
219 560634 Trapgatbeveiliging NOE stuks  Op aanvraag    
219 701500 Trapgatbeveiliging gaas stuks  €  4,25   
219 702025 Trapgatbeveiliging gesloten stuks  €  17,85   

7.5. Combisafe randbeveiliging     
221 701406 Stalen rasterhek 2,60 x 1,15 m stuks  €  1,58    
221 701407 Stalen rasterhek 1,34 x 1,15 m stuks  €  1,17    
221 701408 Verstelbare veiligheidsstaander stuks  €  0,48   
221 701426 Opzetstuk veiligheidsstaander stuks  €  0,38    
222 701424 Trapbevestiging stuks  €  0,47   
222 701430 Multi Foot stuks  €  0,43   
222 701422 Flexibele bevestiging stuks  €  0,81   
223 701433 Gevel Console stuks  €  0,36   
223 701410 Brugbevestiging stuks  €  0,43   
223 701436 Vlechtwerkbevestiging + kunststofhuls stuks  Koop item   
224 701424 Balkonbevestiging MkII stuks  €  0,47   
224 701416 Multiklem stuks  €  1,01   

Prijs per 
week

Bladzijde
huurboek

Artikel
nummer

Omschrijving Eenheid Geen minimale 
huurperide 



31
Voor vragen en bestellingen bel +31(0)71 341 91 20 of mail naar info@reco.eu

(Disclaimer) Prijzen zijn exclusief B.T.W. | Wijzigingen voorbehouden. | Zie algemene voorwaarden achterin of op www.reco.eu. 

224 701418 Verticale klem stuks  €  1,17    
225 701400 Staalbalkklem stuks  €  0,48   
225 701438 Haakse staanderbevestiging stuks  €  0,20   
225 701448 Bodemsteun stuks  €  0,53    

Bladzijde
huurboek

Artikel
nummer

Omschrijving Eenheid Prijs per 
week

Geen minimale 
huurperide 



32

ENERGIE, LICHT EN WARMTE

Sinds 1953 uw partner in materieelverhuur
Minimale huurperiode van 4 weken, mits anders staat vermeld, zie “Geen minimale huurperiode”.

8.1. Aggregaten     
Onderstaande prijzen zijn inclusief service en gebaseerd op 45 draaiuren per week.    
28 041020 Aggregaat 2 KVA stuks  €  37,50   
28 041023 Aggregaat 3 KVA stuks  €   58,00   
28 041016 Aggregaat 6,5 KVA stuks  €   80,00   
25 001501 Aggregaat 14 KVA stuks  €  135,00   
25 001503 Aggregaat 30 KVA stuks  €  159,00   
 001504 Aggregaat 40 KVA stuks  €  170,00  
25 001505 Aggregaat 60 KVA stuks  €  195,00   
25 001507 Aggregaat 100 KVA stuks  €  295,00   
27 001509 Aggregaat 150 KVA stuks  €  398,00   
27 001511 Aggregaat 250 KVA stuks  €  583,00   

Aggregaten Super Silent
 001506 Aggregaat 80 SS KVA stuks  €  315,00   
 001507 Aggregaat 100 SS KVA stuks  €  345,00   
 001509 Aggregaat 150 SS KVA stuks  €  448,00   
   

8.2. IBC Brandstoftanks     
28 001514 IBC brandstoftank 1000 L stuks  €  53,00   
28 001516 IBC brandstoftank 2000 L stuks  €  61,00   
28 001518 IBC brandstoftank 3000 L stuks  €  72,00   
 

8.3. Traditionele verlichting      
21 340010 Lichtmast - station 10 - 12 m stuks  €  21,50 
 001345 LED armatuur 200 W stuks  €  12,75  
 001347 LED armatuur 55W stuks  €  3,95
 001350 LED armatuur 600 W stuks  €  17,85    
23 340035 Armatuur HQI 400 stuks  €   4,25   
23 340040 Armatuur HQI 2000  stuks  €   17,85   
23 340060 Klokunit  230 V stuks  €  3,70   
23 340114 Klokunit 400 V stuks  €  13,25   
23 340112 Klokunit kraan stuks  €  16,85  
23 340015 Statief stuks  €  2,05  
23 340082 Kraan armatuur 2000 W stuks  €   21,50         
24 453036 Reclame verlichtingbord stuks  €  48,00 

8.4. Mobiele verlichting     
21 001340 Lichtmast - LED Tower Light (Aspen 4T) stuks  €  295,00   
21 001344 Lichtmast - LED Tower Light (Diesel) stuks  €  295,00   
21 001343 Lichtmast - LED Tower Light (Mobiel) stuks  €  295,00    
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8.5. Oriëntatie verlichting     
24 041232 Looplamp 230 V stuks  €  2,90   
24 041234 Looplamp 42 V stuks  €  4,85   
24 041260 Verlichtings transformator stuks  €  8,65   
24 041265 Tubelight 42 V stuks  €  3,05    
 001348 Tubelight LED 36 W stuks  €  3,90   
 001353 Tubelight LED noodstroom stuks  €  4,20   
24 340160 Tubelight LED Hawkeye 20 W stuks  €  4,10   
24 340049 Tubelight 1x36 W stuks  €  3,15   
24 340050 Tubelight 2x36 W stuks  €  4,25    
24 041229 Tubelight noodstroom stuks  €  4,20 

8.6. Verwarmen & drogen     
34 008310 Bouwdroger 940 m³/uur stuks  €  67,00   
34 008309 Ventilator 4500 m³/uur stuks  €  20,50   
35 008302 Elektroheater 3  kW stuks  €  19,90   
35 008303 Elektroheater 12 kW stuks  €  44,50   
35 008308 Luchtverhitter, IMA 111 stuks  €  161,00   
35 830220 Luchtslang 365 mm stuks  €  16,85   
36 008311 Luchtverhitter, IMA 185 stuks  €  268,00   
36 830234 Luchtslang 500 mm stuks  €  20,50    
  

8.7. Luchtbehandelingsunit     
31 000840 Luchtbehandelingsunit stuks  Op aanvraag   
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GEREEDSCHAP EN MACHINES

Sinds 1953 uw partner in materieelverhuur
Minimale huurperiode van 4 weken, mits anders staat vermeld, zie “Geen minimale huurperiode”.

9.1. Boren, breken en slijpen     
233 044404 Boorhamer TE-2 stuks  €  11,75   
233 044405 Boorhamer TE-7 C stuks  €  22,00    
233 044412 Boorhamer  TE 30-M-AVR stuks  €  22,00    
233 044420 Combihamer TE 40-AVR stuks  €  26,50    
233 044421 Combihamer TE 70-ATC stuks  €  37,00    
233 044535 Accu combihamer TE 6-A36-AVR stuks  €  22,00    
233 044500 Hamerboormachine UH 700 stuks  €  7,45    
234 044702 Breekhamer TE 500-AVR stuks  €  20,50    
234 044701 Breekhamer TE 700-AVR stuks  €  23,50    
234 044532 Breekhamer TE 1000-AVR stuks  €  31,50   
234 044529 Diamantboormachine DD EC-1 stuks  €  42,50    
234 044157 Doorslijpmachine K750 stuks  €  41,50   
234 044155 Doorslijpmachine K1250 stuks  €  55,00    
235 044130 Decoupeerzaag WSJ 750-ET stuks  €  4,25    
235 044131 Decoupeerzaag WSJ 850-ET stuks  €  8,45    
235 044161 Reciprozaag WSR 900-PE stuks  €  7,45    
235 044162 Buisklemadapter stuks  €  2,65    
236 044316 Haakse slijper DEG 125-D stuks  €  6,40   
236 044320 Haakse slijper DAG 125-S stuks  €  3,70    
236 044321 Haakse slijper AG 125-A22 stuks  €  5,55    
236 044310 Haakse slijper DAG 230-D stuks  €  4,95    
236 044317 Haakse slijper DCG 230-DB stuks  €  9,55    
237 044416 Stofafzuiging TE-DRS-S stuks  €  5,25   
237 044415 Stofafzuiging TE-DRS-B stuks  €  4,95    
237 044422 Stofafzuiging TE-DRS-Y stuks  €  5,55   
237 044406 Stofafzuiging TE-DRS-M stuks  €  5,80    
237 044414 Stofafzuiging TE-DRS-6-A stuks  €  4,80   
237 044419 Stofafzuiging WSJ-DRS stuks  €  2,95   
237 044408 Stofkap DG-EX 125/5 stuks  €  1,73   
237 044411 Stofkap DG-EX 125/5 M stuks  €  5,80   
237 044413 Stofkap DG-EX 125/5 C stuks  €  2,40   
 44537 Accu schroef/boormachine stuks  €  4,45    

9.2. Steen en beton bewerken     
238 044409 Stofkap DG-EX 230 stuks  €  7,10    
238 044156 Waterdrukvat DWP 10 stuks  €  20,50    
238 040407 Stofzuiger VC 20-UM stuks  €  25,50    
238 040404 Stofzuiger VC 40-UM stuks  €  35,00   
239 044220 Steenzaagmachine 2.200 W stuks  €  36,00    
239 044230 Steenzaagmachine 4.000 W stuks  €  53,00   
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239 044250 Steenzaagmachine 2.300 W, stuks  €  53,00   
  750 mm
239 009328 Steenzaagmachine 2.300 W,   stuks  €  48,00    
  800 mm
240 009325 Steenzaagmachine 2.300 W,    stuks  €  50,00   
  850 mm
240 009326 Steenzaagmachine 2.300 W,   stuks  €  53,00    
  1200 mm
240 045101 Steenknipper  stuks  €  24,50    
240 006076 Vlindermachine    stuks  €  157,00   
241 009301 Trilnaalden 28 mm, 1,00 m stuks  €  17,35   
241 009302 Trilnaalden 28 mm, 2,00 m stuks  €  17,35   
241 009303 Trilnaalden 38 mm, 1,00 m stuks  €  17,35    
241 009304 Trilnaalden 38 mm, 2,00 m  stuks  €  17,35    
241 009305 Hoogfreguent trilnaalden 35 mm stuks  €  12,75   
241 009306 Hoogfreguent trilnaalden 57 mm stuks  €  12,75   
241 009307 Hoogfreguent trilnaalden 65 mm stuks  €  12,75   
242 041130 Omvormer 3 kVA met  stuks  €  27,50    
  verrijbaar onderstel
242 009327 Dubbele aftrilbalk         stuks  €  77,00   
242 009311 Afwerkspaan 1,5 m stuks  €  25,00   
242 009312 Afwerkspaan 2,0 m stuks  €  25,00   
243 045000 Speciemolen stuks  €  19,90   
243 023433 Speciemixer 50 Super stuks  Op aanvraag  
243 045100 Speciemixer     €  26,50  
  

9.3. Hout bewerken     
244 044141 Festool invalzaagmachine stuks  €  8,45   
244 044150 Linialen 1,40 m stuks  €  7,95   
244 044151 Linialen 2,40 m stuks  €  9,05    
244 044123 Tafelcirkelzaag stuks  €  72,00    
244 044124 Afzuigset bouwzaag stuks  €  69,00    
245 044115 Afkort- & verstekzaagmachine stuks  €  9,55   
  (telescoop)
245 044116 Afkort- & verstekzaagmachine stuks  €  9,55   
245 044423 Stofafzuig module DE7778-XJ stuks  €  3,70    
245 044110 Zaagtafel combi stuks  €  61,00   

9.4. Bevestigen     
246 045614 Slagmoersleutel 3/4” stuks  €  15,80   

Bladzijde
huurboek

Artikel
nummer

Omschrijving Eenheid Prijs per 
week

Geen minimale 
huurperide 
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246 045617 Slagschroefmachine Accu SID 14-A stuks  €  15,80    
246 045616 Slagmoermachine Accu SIW 22-A stuks  €  15,80    
246 045618 Slagmoermachine Accu SIW 22T-A stuks  €  18,35 
 
9.5. Compressoren     
Compressoren stuks  Op aanvraag  

9.6. Meetapparatuur     
256 048020 Waterpasinstrument stuks  €  10,70   
256 048010 Horizontaal laser stuks  €  37,00   
256 048040 Theodoliet incl. statief stuks  €  47,00   
256 048011 Statief platkop stuks  €  5,30   
256 048013 Statief bolkop stuks  €  5,30   
257 048000 Helling laser stuks  €  65,00    
257 048051 Level-eye Sokkia LR100 stuks  €  8,20    
257 048045 Boorpuntbepaler / Transpointer stuks  €  7,45    
258 006154 Oploodlaser stuks  €  69,00   
258 112140 Mous oploodset stuks  €  5,30   
258 048206 Laser afstandmeter PD-I stuks  €  15,80    
258 048001 Combilaser PMC 46 stuks  €  79,00   

9.7. Communicatie-apparatuur     
259 048310 Portofoon stuks  €  24,00    
259 048312 Portofoon kraanset stuks  €  4,80    
259 8314000 Reserve batterij portofoon stuks  €  1,53   

9.8. Grond,-weg en waterbouw     
263 046654 Rupskar stuks  €  80,00   
263 006009 Wiellader knik 1.300 kg stuks  Op aanvraag   
263 006010 Wiellader knik 2.100 kg stuks  Op aanvraag    
263 006007 Wiellader knik 2.800 kg stuks Op aanvraag   
264 006011 Palletvork stuks  Op aanvraag   
264 601106 Stenenriek stuks  Op aanvraag    
264 601110 Stenenklem stuks  Op aanvraag    
264 006119 Vacuümunit 1.500 kg stuks  Op aanvraag   
264 046159 Trilplaat 1.250 kg stuks  €  53,00    
264 023434 Trilplaat 3.000 kg stuks  €  140,00    
264 046162 Trilplaat 6.000 kg stuks  €  165,00  
264 046161 Grondstamper stuks  €  68,00   

Prijs per 
week

Bladzijde
huurboek

Artikel
nummer

Omschrijving Eenheid Geen minimale 
huurperide 

Alle gereedschap en machine prijzen zijn exclusief (slijtagekosten) eventuele toebehoren.
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9.9. Pompen     
250  Droogzelfaanzuigende pomp Betsy 100  Op aanvraag  
250  Droogzelfaanzuigende pomp Betsy 200  Op aanvraag  
250  Droogzelfaanzuigende pomp Betsy 300  Op aanvraag  
250   Droogzelfaanzuigende pomp D100-S   Op aanvraag  
250  Droogzelfaanzuigende pomp E5K-M   Op aanvraag  
250  Droogzelfaanzuigende pomp H12K-SS   Op aanvraag  
250  Hogedrukpomp JZ70-250GG   Op aanvraag  
250  Hogedrukpomp PP-200L-GG    Op aanvraag  
250  Hogedrukpomp PP-11-350-GG   Op aanvraag  
250  Zelfaanzuigende vuilwaterpomp JZ 85 GG  Op aanvraag  
250  Zelfaanzuigende vuilwaterpomp JZ 85 ET  Op aanvraag  
250  Zelfaanzuigende vuilwaterpomp JZ70-250GG  Op aanvraag  
251  Membraampompen LB 100 GG   Op aanvraag  
251  Membraampompen LB 100   Op aanvraag  
251  Membraampompen PS8 (lucht)   Op aanvraag  
251  Bronneringspompen ZD 900 SGG   Op aanvraag  
251  Bronneringspompen ZD 900 E   Op aanvraag  
251  Bouwklokpompen Minex-1f   Op aanvraag  
251  Bouwklokpompen Major N   Op aanvraag  
251  Bouwklokpompen Sandy   Op aanvraag  
251  Rioolklokpompen TP 30   Op aanvraag  
251  Rioolklokpompen E5K-S   Op aanvraag  
251  Rioolklokpompen F10K-HD   Op aanvraag  
252 043630 Dompelpomp stuks  €  4,50    
252 043603 Klokpompen 300 l/min stuks  €  18,85    
252 043600 Klokpompen 510 l/min stuks  €  24,50   
252 043601 Klokpompen 960 l/min stuks  €  26,50    
252 043610 Vlotterschakelaars 230 V stuks  €  4,80    
252 043620 Vlotterschakelaars 400 V stuks  €  13,75    
253 113128 Waterslangen 2” stuks  €  7,45    
253 113130 Waterslangen 3” stuks  €  9,55    
253 043660 Vacuümpompen 35 l/min stuks  €  10,70   
253 043662 Vacuümpompen 142 l/min stuks  €  18,85    
253 043661 Afzuigunit voor hoge druk   stuks  €  18,85    
  koudmiddelen
254 043680 Stofzuiger 58 L stuks  €  35,00    
254 043681 Servicestofzuiger 2,5 L stuks  €  12,75    
254 043688 Industrie stofzuiger 70 L stuks  €  35,00    
254 006170 Waterstofzuiger 70 L stuks  €  44,50    
255 043684 Stof- en waterzuiger (accu) 7,5 L stuks  €  12,75    

Prijs per 
week

Bladzijde
huurboek

Artikel
nummer

Omschrijving Eenheid Geen minimale 
huurperide 

Alle gereedschap en machine prijzen zijn exclusief (slijtagekosten) eventuele toebehoren.
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255 043685 Acculader stof- en waterzuiger stuks  €  2,65    
255 046697 Hogedrukreiniger stuks  €  51,00    
255 043822 Hogedrukreiniger stuks  €  181,00    
269 045504 Lasapparaat 150 Amp stuks  €  21,50 
269 045507 Lasapparaat Pow-Con 400 Amp stuks  €  69,00   
269 048133 TIG Lasapparaat 180 Amp stuks  €  58,00   
269 045513 PE Lasspiegel 160 stuks  €  6,40    
270 040403 Hetelucht pistool stuks  €  4,80    
270 040406 Hetelucht pistool t.b.v. kunststoffen stuks  €  7,95    
270 044430 Soldeerstation 40 W stuks  €  4,80    
270 044113 Pijpafkortzaag 15 t/m 220 mm stuks  €  17,85   
271 044490 Draadeindknipper 230 V stuks  €  15,80    
271 044491 Draadeindknipper accu stuks  €  20,50   

9.99. Overig     
268 999030 Stenenwagen stuks  €  11,00    
268 999032 Kruiwagen stuks  €  11,00    
268 999062 Kruiwagen met deksel stuks  €  13,00   
268 040401 Bevriezingsapparaat stuks  €  17,35   
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Diverse emballage
274 190010 Stapelbak met 4 hijspunten (verzinkt) stuks € 1,70
274 190020 Gaaskorf met 4 hijspunten (verzinkt) stuks € 2,20
274 190021 Gaaskorf met 4 hijspunten (gelakt) stuks € 2,20
274 190030 Stapelpallet met 4 hijspunten (verzinkt) stuks € 0,83
274 190031 Stapelpallet met 4 hijspunten (gelakt) stuks € 0,83
274 190035 Stapelpallet 0,90 x 0,90 m (gelakt) stuks € 0,83
275 040510 Stapelpallet met 4 hijspunten (verzinkt) stuks € 0,83
275 040522 Stapelpallet met 4 hijspunten (gelakt) stuks € 0,83
275 040539 U-frame met 2 hijspunten (verzinkt) stuks € 0,15

Prijs per 
week

Bladzijde
huurboek

Artikel
nummer

Omschrijving Eenheid Geen minimale 
huurperide 
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ADVIES NODIG? Neem contact op met onze specialisten!

BESTELLINGEN MATERIEEL (STANDAARD VERHUUR)
Telefoon     071 34 18 230
E-mailadres     frontoffice@reco.eu

TRANSPORT (VERTICAAL TRANSPORT)
Contactpersoon    Guido van der Meij
Telefoonnummer    071 34 18 197 

 
TRANSPORT (OVERIG)
Contactpersoon                                       Marcel de Jong
Telefoonnummer                                       071 34 18 251 

RECO     071 34 19 120  
Na werktijd (17:00) kunt u het volgende nummer bellen: 

RECO      0800 23 57 326  

COMMERCIEEL
Senior Regiomanager    Danny van Leusden
Telefoonnummer    06 51 82 42 80  
Email:     danny.van.leusden@reco.eu

Senior Regiomanager    Stefan van Denzen
Telefoonnummer    06 82 70 65 51 
Email:     stefan.van.denzen@reco.eu

Regio Manager    Boris But
Telefoonnummer    06 82 54 15 38 
Email:     boris.but@reco.eu

TECHNISCH SPECIALISTEN

 TIJDELIJKE HUISVESTING Dennis den Hertog  dennis.den.hertog@reco.eu
    RECO Koudekerk a/d Rijn  071 34 18 182 / 06 12 96 16 74

  BOUWPLAATSINRICHTING Hans van Lith  hans.van.lith@reco.eu
    RECO Koudekerk a/d Rijn 071 341 82 01 / 06 31 66 25 99

 VERTICAAL & HORIZONTAAL  Andre Los   andre.los@reco.eu

 TRANSPORT  RECO Koudekerk a/d Rijn  071 34 18 276 / 06 22 17 46 38

 ONDERSTEUNING  Gijs van Leeuwen  gijs.van.leeuwen@reco.eu
    RECO Koudekerk a/d Rijn  071 34 18 198 / 06 51 99 72 16

 STEIGER   Thomas den Daas thomas.den.daas@reco.eu
    RECO Koudekerk a/d Rijn  071 34 182 26 /  06 57 34 63 58

 RANDBEVEILIGING  Joost van der Hoorn joost.van.der.hoorn@reco.eu
    RECO Koudekerk a/d Rijn  071 34 182 37 / 06 51 62 48 37

  ENERGIE, LICHT & WARMTE Melvin Twaalfhoven  melvin.twaalfhoven@reco.eu
    RECO Koudekerk a/d Rijn  071 34 18 211 / 06 12 83 76 20  

 GEREEDSCHAP & MACHINES Eric Gebert  eric.gebert@reco.eu
    RECO Koudekerk a/d Rijn  071 34 191 20 / 06 53 64 64 88
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VOORWAARDEN

Sinds 1953 uw partner in materieelverhuur

Algemene Voorwaarden

I ALGEMEEN DEEL 

Artikel 1 Algemeen/toepasselijkheid/offertes/totstandkoming overeenkomst 
 
1.1 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op  alle aanbiedingen van RECO 
Holding (en de rechtspersonen die onderdeel zijn van of gelieerd zijn aan RECO), hierna: 
‘RECO’, alle door RECO gesloten en te sluiten overeenkomsten en de overeenkomsten die daar-
uit voortvloeien, of door RECO verrichte handelingen, alles in de ruimste zin des woords. 
1.2 Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk 
van de hand gewezen, uitsluitend de voorwaarden van RECO zijn van toepassing.
1.3 Alle aanbiedingen en offertes - daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en 
prijslijsten - zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen door RECO, zelfs na aan-
vaarding van de aanbieding door opdrachtgever. Herroeping na aanvaarding door RECO zal 
binnen 3 werkdagen nadat de aanvaarding opdrachtgever heeft bereikt, dienen te geschieden.
1.4 Onverminderd het in artikel 1.3 bepaalde hebben aanbiedingen en offertes van RECO 
een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders aangegeven. Bij gebreke van aan-
vaarding binnen deze periode komt de offerte te vervallen en is RECO gerechtigd de offerte en 
de daarin opgenomen prijs en condities te wijzigen. 
1.5 Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover RECO een order/opdracht 
van opdrachtgever schriftelijk of op andere wijze aanvaardt middels een bevestiging, of door 
RECO uitvoering aan een order/opdracht wordt gegeven. Voor werkzaamheden waarvoor in 
verband met de aard en omvang daarvan geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzon-
den, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging. 
1.6 Een aanvaarding van een aanbieding van RECO die afwijkt van de aanbieding, geldt 
als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding, die 
RECO niet bindt. Dit geldt ook, indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de 
aanbieding van RECO afwijkt.  
1.7 Door RECO in afbeeldingen, catalogi, tekeningen of op andere wijze verstrekte opga-
ven omtrent maat, capaciteit, berekening, prestatie of resultaten, binden RECO niet. Zij worden 
geacht bij benadering te zijn verstrekt. 
1.8 De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de 
geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.  
1.9 Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en RECO gesloten 
overeenkomst en deze algemene voorwaarden gaan de bepalingen van de overeenkomst voor. 
Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst zijn slechts geldig 
indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend. 
1.10 RECO is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Zodra de 
gewijzigde algemene voorwaarden aan opdrachtgever bekend zijn gemaakt, gelden deze 
tussen RECO en opdrachtgever.  
1.11 RECO doet op geen enkele wijze afstand van haar recht tot verpanding en is nimmer 
gebonden aan enig verpandingsverbod. Opdrachtgever kan rechten en verplichtingen uit hoofde 
van enig artikel van deze algemene voorwaarden of de onderliggende overeenkomst(en) niet 
verpanden of overdragen, tenzij RECO daar schriftelijk mee instemt. Deze bepaling heeft goede-
renrechtelijke werking.  
 

Sinds 1953 uw partner in verhuur
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Artikel 2 (Huur)prijzen/meerwerk 
 
2.1 Alle (huur)prijzen in de aanbiedingen van RECO als bedoeld in artikel 1.3, gelden 
alleen voor die aanbiedingen en kunnen tot aan het moment dat de overeenkomst door RECO is 
geaccepteerd, worden herzien. (Huur)prijzen zijn, behoudens wanneer zulks expliciet anders is 
vermeld, in euro en exclusief omzetbelasting.
2.2 Na het sluiten van de overeenkomst kunnen de (huur)prijzen worden verhoogd op grond 
van (van overheidswege of anderszins) externe factoren, zoals verhoging van belastingen, 
externe leveranciersprijzen, valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten, lonen en/of sociale lasten, 
invoerrechten, heffingen of andere lasten. Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging op eerste 
verzoek van RECO te voldoen.
2.3 In de (huur)prijs zijn niet inbegrepen de kosten van transport, montagekosten, demonta-
gekosten, (constructie)tekeningen, (constructie)berekeningen, emballage en BTW. Deze kosten 
worden afzonderlijk gefactureerd. Verkochte emballage wordt niet teruggenomen. 
2.4 (Huur)prijzen zoals weergegeven in de catalogus van RECO dienen beschouwd te 
worden als niet bindende richtlijnen. Met het verschijnen van een nieuwe catalogus vervallen alle 
vorige aanbiedingen zoals opgenomen in de oude catalogus.
2.5 RECO is gerechtigd om door RECO verricht meerwerk afzonderlijk in rekening te 
brengen. RECO doet daarvan schriftelijk mededeling aan opdrachtgever. Indien opdrachtgever 
niet binnen 8 dagen na de verzending van deze mededeling schriftelijk bezwaar heeft gemaakt, 
wordt opdrachtgever geacht met de omvang en de prijzen van het meerwerk akkoord te zijn 
gegaan. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk op het eerste verzoek daartoe 
van RECO te voldoen.  
 
Artikel 3 Betaling/ontbinding
 
3.1 Tenzij een ander betalingstermijn is overeengekomen dient betaling te geschieden bin-
nen 30 dagen na factuurdatum op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening in de 
valuta waarin is gefactureerd, alles zonder enig recht op korting, opschorting of verrekening. 
3.2 Indien opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn heeft betaald, is opdrachtgever van 
rechtswege in verzuim door het enkele verloop van de termijn zonder dat daarvoor een inge-
brekestelling is vereist. Niet (tijdige) betaling van een factuur maakt alle andere jegens RECO 
openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.
3.3 Ingeval van verzuim van opdrachtgever is opdrachtgever aan RECO een rentever-
goeding verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente vermeerderd met 4% per jaar, met 
ingang van de dag waarop betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden. Bij de renteberekening 
wordt een gedeelte van de maand bezien als volle maand.
3.4 Ingeval van verzuim van opdrachtgever is opdrachtgever aan RECO integraal alle met 
de incasso van het verschuldigde gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke in-
cassokosten) verschuldigd. De buitengerechtelijke (incasso)kosten worden, in afwijking van artikel 
6:96 lid 4 BW en in afwijking van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK) en 
het bijbehorende besluit, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op 15% van het door RECO 
te vorderen bedrag, zulks met een minimum van EUR 300,00 ex BTW. De werkelijk gemaakte 
buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd indien deze hoger zijn dan uit toepassing van deze 
berekening volgt. 
3.5 Betaling strekt eerst in mindering op de incassokosten, vervolgens op de verschuldigde 
rente en daarna op de hoofdsom. Indien opdrachtgever meerdere facturen onbetaald laat, strekt 
een betaling - met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin - eerst in mindering op de 
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oudste factuur en vervolgens op de een na oudste factuur etc.
3.6 In geval van verzuim van de opdrachtgever alsook in de onderstaande gevallen is 
RECO gerechtigd zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, waarbij 
de RECO toekomende rechten, als vermeld in de vorige leden van dit artikel, onverlet blijven en 
alles wat opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst aan RECO verschuldigd is of zal zijn 
onmiddellijk opeisbaar is, zijnde ingeval:    
 a) een betalingstermijn is overschreden;  
 b) het faillissement of de surseance van betaling van opdrachtgever is aangevraagd;    
 c) beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd;    
 d) opdrachtgever (vennootschap) wordt opgeheven of geliquideerd;    
 e) opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt. 
Daarnaast is opdrachtgever gehouden tot onmiddellijke  teruggave van gehuurde zaken (indien 
van toepassing) en heeft RECO het recht zich toegang te verschaffen tot de terreinen en gebou-
wen van de opdrachtgever teneinde de gehuurde zaken in bezit te nemen. Alle kosten en door 
RECO gemaakte/geleden schade zijn voor rekening van opdrachtgever en dient opdrachtgever 
op het eerst verzoek van RECO te voldoen.  
 3.7 RECO zal als ontbindende partij nimmer tot enige schadevergoeding jegens opdracht-
gever gehouden zijn.   
3.8 RECO is gerechtigd voor uitvoering van de overeenkomst van opdrachtgever zekerheid, 
op door RECO te bepalen wijze, te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen. 
Indien opdrachtgever daaraan niet voldoet binnen de door RECO gestelde termijn is opdrachtge-
ver direct in verzuim. RECO heeft dan het recht de overeenkomst te ontbinden, waarbij opdracht-
gever gehouden is alle door RECO dientengevolge geleden schade te vergoeden.  
 
Artikel 4 Tekeningen/adviezen/intellectueel eigendom/geheimhouding    
 
4.1 Indien RECO voor opdrachtgever adviezen, tekeningen, (montage)berekeningen, (uitvoe-
rings)ontwerpen, monsters, modellen, bezichtigingen, besprekingen etc. moet voeren, is RECO 
gerechtigd opdrachtgever hiervoor kosten in rekening te brengen. Opdrachtgever is gehouden 
deze kosten op eerste verzoek daartoe aan RECO te voldoen. De werkzaamheden betreffen een 
inspanningsverplichting, welke door RECO naar beste kunnen zullen worden uitgevoerd.  
4.2 Opdrachtgever dient RECO tijdig de informatie, gegevens en beslissingen te verstrekken 
die benodigd zijn voor het uitvoeren van de in artikel 4.1 genoemde werkzaamheden. Ingeval 
opdrachtgever aan RECO informatie verstrekt, mag RECO daar bij de uitvoering van de over-
eenkomst uitgaan op de juistheid en volledigheid daarvan. Opdrachtgever vrijwaart RECO voor 
elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever 
verstrekte adviezen, ontwerpen, berekeningen, tekeningen, monsters, modellen, merken etc. Op-
drachtgever zal op eerste verzoek daartoe de door RECO gemaakte kosten voor verweer tegen 
deze aanspraken vergoeden. 
4.3 Met betrekking tot bescheiden, welke door RECO aan opdrachtgever worden ver-
strekt, zoals ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, schema’s, ramingen, werken, modellen etc., 
behoudt RECO het eigendoms- en auteursrecht, ook indien voor deze bescheiden kosten in 
rekening zijn gebracht. RECO draagt bij de uitvoering van de overeenkomsten geen intellectu-
ele eigendomsrechten over aan de opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige 
aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de 
geleverde of verhuurde zaken te verwijderen of te wijzigen.
4.4 Alle door RECO aan opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens, ontwerpen, 
tekeningen etc., in de meest brede zin des woords, is vertrouwelijk. Het is opdrachtgever niet 
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toegestaan enige bescheiden, noch in origineel dan wel in (foto)kopie aan derden ter hand 
stellen, ter inzage te geven of te gebruiken.

4.5 Ingeval van overtreding door opdrachtgever  van het in artikel 4.3 bepaalde is op-
drachtgever per overtreding een direct opeisbare boete verschuldigd van €25.000,-, onver-
minderd het recht om schadevergoeding op grond van de wet te vorderen naast de boete. 
Opdrachtgever dient de door RECO aan opdrachtgever verstrekte bescheiden op eerste verzoek 
te retourneren of vernietigen. Bij overtreding van deze verplichting is opdrachtgever aan RECO 
een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van €1.000,- per dag, onverminderd het recht 
om schadevergoeding op grond van de wet te vorderen naast de boete.
4.6 Opdrachtgever vrijwaart RECO voor elke aanspraak van derden met betrekking tot een 
inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. RECO is niet aansprakelijk voor schade die opdracht-
gever lijdt als gevolg van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden. 
 
Artikel 5 Montage-/demontagewerkzaamheden 

5.1 Voor de door RECO te verrichten montage-/demontagewerkzaamheden kunnen tussen 
RECO en opdrachtgever een vaste aanneemsom, dan wel uurtarief op basis van uitvoering en 
regie, dan wel afrekening per andere meetbare en overeengekomen eenheid worden overeen-
gekomen.  
5.2 De overeenkomst voor het verrichten van montage-/demontagewerkzaamheden is 
gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden gedurende normale werkuren (zijnde 
5 werkdagen van 8 uur per dag). RECO is gerechtigd voor overwerk en andere buitengewone 
omstandigheden van en ten behoeve van opdrachtgever extra toeslagen in rekening te brengen. 
Meerkosten voortvloeiend uit wijziging van veiligheidsvoorschriften zijn voor rekening en risico 
van opdrachtgever. Ingeval de uit te voeren werkzaamheden bij een vaste aanneemsom afwijken 
van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens waarop de aanneemsom is gebaseerd, heeft 
RECO het recht de hieruit voortvloeiende meerdere kosten - verhoogd met een redelijke winstmar-
ge - bij opdrachtgever in rekening te brengen.  
5.3 Opdrachtgever is verplicht bij het uitvoeren van de montage/demontagewerkzaamhe-
den voor eigen rekening en risico aan RECO een (bouw)kraan c.q. verreiker, inclusief daarbij 
behorende assistentie, ter beschikking te stellen.
5.4 Behoudens schriftelijke toestemming van RECO is het opdrachtgever niet toegestaan 
wijzigingen in het gemonteerde of geleverde materiaal of de constructie aan te brengen, noch 
het gemonteerde materieel te gebruiken voor andere doeleinden dan waarvoor deze krach-
tens de overeenkomst zijn bestemd, op straffe van verval van alle aanspraken jegens RECO. 
Opdrachtgever is verplicht de door RECO verstrekte voorschriften en instructies met betrekking 
tot veiligheidsmaatregelen, gebruik of onderhoud daarvan tijdig en/of volledig na te komen, op 
straffe van verval van alle aanspraken jegens RECO.
5.5 Voor het uitvoeren van de montage c.q demontage werkzaamheden en aan- en afvoer 
van materieel is de planning van RECO leidend. Een aangegeven planning wordt, tenzij 
expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven. Een overschrijding 
van de planning geeft opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding. Evenmin kan 
opdrachtgever ter zake aanspraak maken op ontbinding van de overeenkomst. 
 
Artikel 6 Overmacht 

6.1 RECO is gerechtigd de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten voor de duur 
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van een overmacht situatie, danwel de overeenkomst door een schriftelijke verklaring geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
6.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid die buiten de invloedssfeer 
van RECO ligt. Daaronder wordt mede verstaan: (de gevolgen van) oorlog, mobilisatie, onlusten, 
natuurrampen, ziekte, overstromingen, vervoersstremmingen, beperking, stopzetting of schorsing 
van de levering door openbare NUTS-bedrijven, bijzondere of extreme weersomstandigheden, 
overheidsmaatregelen, voortijdige levering van noodzakelijke materialen door derden, opzet of 
grove schuld van hulppersonen, niet, niet volledige en/of vertraagde levering door toeleveran-
ciers, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen, 
die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker of kostbaarder maken dan bij het afsluiten 
van de overeenkomst te voorzien was, vorst, werkstaking en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, 
pandemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij het transport, brand, diefstal, storin-
gen in levering van energie, defecten aan machines, alles zowel bij RECO als bij derden, van 
wie RECO het benodigde materieel of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moeten betrekken en 
voorts alle overige oorzaken, buiten de wil en/of toedoen van RECO ontstaan. 
6.3 Overmacht kan nimmer grond zijn voor schadevergoeding aan opdrachtgever. 
 
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door RECO in het kader van een koopovereenkomst geleverde zaken blijven eigen-
dom van RECO zolang opdrachtgever niet heeft voldaan aan enige van de op haar rustende 
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, waaronder begrepen het voldoen van verschul-
digde kosten, rente, boete en/of schade. Ingeval sprake is van een huurovereenkomst blijven 
gehuurde zaken, ongeacht de duur van de overeenkomst, te allen tijde eigendom van RECO.
7.2 Opdrachtgever is gehouden de geleverde zaken herkenbaar te houden als eigendom 
van RECO en niet te vermengen met of in te bouwen in zaken van derden. Opdrachtgever is, 
behoudens schriftelijke toestemming van RECO, niet gerechtigd de zaken waar een eigendoms-
voorbehoud op rust te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden te 
bezwaren. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking. 
7.3 Indien en voor zover RECO geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud 
omdat om welke reden dan ook het eigendom is overgegaan, is opdrachtgever gehouden op 
eerste verzoek van RECO daartoe een pandrecht te vestigen op de zaken. Bij gebreke daarvan 
zijn alle vorderingen van RECO direct opeisbaar en is RECO gerechtigd zonder enige rechterlij-
ke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding. 
7.4 Indien RECO het eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag RECO de geleverde 
zaken terughalen. Opdrachtgever zal al hetgeen doen of laten wat daartoe benodigd of dienstig 
is en daar onverkort medewerking aan verlenen, waaronder begrepen het recht van RECO om 
zich toegang te verschaffen tot terreinen en gebouwen van opdrachtgever en deze te betreden 
teneinde de zaken in bezit te nemen. Alle hiermee gemoeide kosten en door RECO geleden 
schade komen voor rekening van opdrachtgever.  
 7.5 Als opdrachtgever, nadat de zaken volgens de overeenkomst aan hem zijn geleverd, 
aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze 
zaken als opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt. 
 
Artikel 8 Aansprakelijkheid 
 
8.1 RECO is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan opdracht-
gever en anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. RECO is nimmer aansprakelijk 
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voor (enige) gevolg- of bedrijfsschade, letsel aan personen, vertragingsschade, directe- of indirec-
te schade, hoe ook genaamd – winstderving en stilstandschade daaronder begrepen – geleden 
door opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelde of ingeschakelde 
derden. Opdrachtgever vrijwaart RECO in dat kader tegen alle mogelijke aanspraken van der-
den. 
8.2 Indien RECO, om welke reden dan ook, geen beroep toekomt op het bepaalde in 
artikel 8.1 is de aansprakelijkheid op welke wettelijke grondslag dan ook te allen tijde beperkt 
tot die schade waartegen RECO uit hoofde van een door haar of ten behoeve van haar gesloten 
verzekering verzekerd is, maar is nimmer hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval 
door deze verzekering wordt uitbetaald. Mocht RECO, om welke reden dan ook, geen beroep 
toekomen op voornoemde beperking, is de verplichting tot vergoeding van schade beperkt tot 
maximaal 15% van de totale som van de overeenkomst, exclusief BTW. Als de overeenkomst 
bestaat uit onderdelen/deelleveringen is deze verplichting beperkt tot maximaal 15% (ex BTW) 
van de opdrachtsom van dat onderdeel/deellevering. 
8.3 Elke aansprakelijkheid vervalt na verloop van één jaar vanaf de schadedatum.  
 
Artikel 9  Levertijd/(af)levering/risico-overgang

9.1 De levertijd/een termijn wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij 
benadering opgegeven en kan nimmer als een fatale termijn worden beschouwd, tenzij uitdruk-
kelijk anders is overeengekomen. Een overschrijding van de levertijd/een termijn geeft opdracht-
gever in geen geval recht op schadevergoeding. Evenmin kan opdrachtgever ter zake aanspraak 
maken op ontbinding van de overeenkomst.  
9.2 Opdrachtgever vergoedt alle kosten en schade die RECO lijdt als gevolg van een 
vertraging in de levertijd of uitvoeringsperiode die hun oorzaak vinden in niet door opdrachtge-
ver gemelde relevante omstandigheden, opschorting door RECO, en vertraging als gevolg van 
meerwerk.  Opdrachtgever vrijwaart RECO voor eventuele aanspraken van derden als gevolg 
van overschrijding van de levertijd of uitvoeringsperiode.
9.3 Leveringen, levertijden en termijnen, en eventuele nieuwe leveringen, kunnen door RECO 
worden opgeschort zolang opdrachtgever niet heeft voldaan aan de op haar rustende betalings-
verplichtingen.
9.4 Levering geschiedt, tenzij anders is overeengekomen of RECO tot een andere locatie 
besluit, af bedrijf (ex-works, incoterms 2020) op het bedrijfsterrein van RECO te Koudekerk aan 
den Rijn. Opdrachtgever draagt vanaf dat moment onder meer het risico van de zaak voor 
opslag, laden, transport en lossen.  Bij gebreke van afname van de levering door opdrachtgever 
is RECO gerechtigd de eventueel daaraan verbonden kosten, waaronder begrepen opslagkos-
ten, vervoerskosten en verzekeringskosten, door te belasten aan en in rekening te brengen bij 
opdrachtgever.
9.5 RECO en opdrachtgever kunnen overeenkomen dat RECO voor het transport zorg-
draagt. Het risico van onder meer opslag, laden, transport en lossen rusten ook in dat geval bij 
opdrachtgever, die zich tegen deze risico’s kan verzekeren.   
 
Artikel 10 Uitvoering/risico/verzekering/oplevering  

10.1 Opdrachtgever is verplicht voor eigen rekening en risico tijdig te beschikken over de op 
basis van de wet of anderszins benodigde (overheids)vergunningen en goedkeuringen en stelt 
RECO tijdig op de hoogte van de ter plaatse geldende verordeningen.  
10.2 Voor alle voorkomende bouwkundige voorzieningen dient opdrachtgever zorg te 
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dragen. Opdrachtgever is verplicht monteurs en/of werknemers van RECO tijdens werkzaamhe-
den op de (bouw)locatie parkeergelegenheid, schaftgelegenheid en sanitaire gelegenheid ter 
beschikking te stellen.
10.3 Indien opdrachtgever één van de hierna te noemen verplichtingen niet, niet tijdig of niet 
geheel nakomt wordt dit geacht een ernstige tekortkoming zijdens opdrachtgever betreffen op 
grond waarvan RECO gerechtigd is (buitengerechtelijke) ontbinding van de overeenkomst in te 
roepen, waarbij alle door RECO geleden en te lijden schade voor rekening van opdrachtgever 
komt.  Opdrachtgever is verantwoordelijk c.q. zorgt voor eigen rekening en risico: - dat de 
constructie van het gebouw, waarin, waaraan, waarop of waartoe het materieel worden gemon-
teerd, daarvoor geschikt is; -dat eventuele tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzingen, 
waarop de te verrichten werkzaamheden zijn gebaseerd, door opdrachtgever zijn geverifieerd 
en de opgegeven maten en andere gegevens zijn gecontroleerd; -dat eigen voorschriften en aan-
wijzingen van opdrachtgever tijdig voor de aanvang van de werkzaamheden in bezit van RECO 
zijn, bij gebreke waarvan RECO niet aan zulke voorschriften c.q. wijzigingen is gehouden; - dat 
alle zich op de (bouw)locatie bevindende hindernissen voor de aanvang van de uitvoering van 
de overeenkomst zijn verwijderd. Hinderlijke niveauverschillen in de ondergrond zijn geëgali-
seerd en de ondergrond sterk genoeg is om een door RECO op te richten constructie te dragen; 
- dat de plaats van (de)montage en uitvoering van de overeenkomst bereikbaar is voor transport-
middelen van RECO; - dat opdrachtgever in het bezit is van alle voor de te verrichten montage 
c.q. demontage en uitvoering van de overeenkomst vereiste vergunningen; - dat opdrachtgever 
alle geldende overheidsvoorschriften, met name veiligheidsvoorschriften, in acht neemt; - dat 
de eventueel verschuldigde rechten - waaronder precario - tijdig zijn voldaan en - dat eventueel 
verplicht straatmeubilair, zoals afzettingen en verlichting, is aangebracht. 
10.4 Opdrachtgever draagt vanaf het moment dat materieel en/of zaken (zoals gereedschap-
pen of andere materialen) van RECO, en door haar in te schakelen derden, geheel of gedeelte-
lijk op de (bouw)locatie of op de plaats van levering zijn aangevoerd, het volledige risico voor 
schade/beschadiging, diefstal, verduistering en verlies daarvan. Opdrachtgever is gehouden 
zich adequaat te verzekeren tegen deze risico’s.  
10.5 Het werk, materieel en/of constructie wordt als opgeleverd beschouwd indien het door 
opdrachtgever is goedgekeurd, indien het werk, materieel en/of constructie of gedeelte daar-
van door opdrachtgever in gebruik is genomen, of na schriftelijke mededeling door RECO aan 
opdrachtgever dat het werk, materieel en/of constructie gereed is en opdrachtgever niet binnen 
7 dagen schriftelijk gemotiveerd verklaart dat het niet is goedgekeurd. Opdrachtgever dient 
RECO in de gelegenheid te stellen het werk, materieel en/of constructie alsnog op te leveren. 
Opdrachtgever vrijwaart RECO voor van derden voor schade door het gebruik van reeds opge-
leverde delen van het werk, materieel en/of constructie.  
 
Artikel 11 Reclame 

11.1 Alle reclames, waaronder omtrent kwaliteit, toepasbaarheid en hoeveelheid, dienen 
op straffe van verval van rechten binnen 24 uur na aflevering van de zaken, althans nadat het 
gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, per aangetekende brief gericht aan 
een blijkens het handelsregister vertegenwoordigingsbevoegde bestuurder/gevolmachtigde van 
RECO te geschieden op straffe van verval van vorderingen ter zake.
11.2 Door RECO aan opdrachtgever verstrekte voorschriften en instructies ten aanzien van het 
geleverde, zoals ten aanzien van laden en lossen, veiligheidsmaatregelen, montage, gebruik en 
onderhoud, dienen tijdig en volledig door de opdrachtgever te worden nagekomen bij gebreke 
waarvan de opdrachtgever alle aanspraken op RECO verliest.
11.3 Opdrachtgever is niet bevoegd zonder goedkeuring van RECO wijzigingen in de door 
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RECO geleverde zaken aan te brengen, bij gebreke waarvan de opdrachtgever alle aanspraken 
op RECO verliest.
11.4 Een beroep op reclame ontslaat opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen 
jegens RECO.  
 
Artikel 12 Garantie  

12.1 Met inachtneming van het bepaalde in het artikel “aansprakelijkheid” staat RECO in 
voor een periode van 3 maanden na (op)levering voor de goede uitvoering van de overeen-
komen prestatie en deugdelijkheid van geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie 
nimmer verder gaat dan de garantieverplichting van de toeleverancier van RECO jegens RECO 
en het verhaal dat deze toeleverancier biedt. De garantie beperkt zich tevens tot het herstel van 
gemelde gebreken en strekt zich niet uit tot vergoeding van (directe of indirecte) schaden, hoe 
dan ook genaamd, welke hiervan het gevolg mochten zijn. 
12.2 Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is uitgevoerd, zal RECO binnen een 
redelijke termijn de keuze maken of zij deze alsnog deugdelijk uitvoert of de opdrachtgever 
crediteertvoor een evenredig deel van de opdrachtsom, zulks uitsluitend ter beoordeling van 
RECO. Ingeval RECO kiest voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de prestatie bepaalt zij zelf 
de wijze en het tijdstip van de uitvoering.
12.3 RECO is eerst gehouden uitvoering te geven aan garantie als opdrachtgever aan alle 
verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.  
 
Artikel 13 Bescherming persoonsgegevens

13.1 RECO verzamelt en verwerkt informatie (waaronder persoonlijke gegevens)  betreffen-
de opdrachtgever en diens functionarissen, werknemers en/of vertegenwoordigers in verband 
met het beheer van de relatie met opdrachtgever. In het kader hiervan is RECO gerechtigd een 
analyse te maken van de persoonlijke gegevens om tot een betere service ten aanzien van 
opdrachtgever te komen. RECO is tevens gerechtigd de persoonlijke gegevens te verwerken met 
het oog op marketing en andere algemene doeleinden in verband met de activiteiten van RECO. 
Opdrachtgever stemt ermee in dat RECO de persoonlijke gegevens verwerkt voor die doelein-
den.
13.2 Opdrachtgever stemt er voorts mee in dat RECO persoonlijke gegevens doorgeeft aan 
andere deelnemers van de groep waarvan RECO deel uitmaakt, waar ook ter wereld. Opdracht-
gever stemt er tevens mee in dat RECO persoonlijke gegevens bekendmaakt aan zijn leveran-
ciers of aan derden, indien dit noodzakelijk is om de opdracht van opdrachtgever uit te voeren.
13.3 Opdrachtgever dient er te allen tijde voor zorg te dragen dat hij in verband met het 
vorengaande beschikt en blijft beschikken over de noodzakelijke toestemming van zijn functiona-
rissen, werknemers en vertegenwoordigers.  
13.4 Opdrachtgever zal RECO in verband met het bovenstaande schadeloos stellen en vrij-
waren ter zake vorderingen van derden (waaronder eventuele vorderingen van bovengenoemde 
functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers of de Autoriteit Persoonsgegevens).

Artikel 14 Uitvoering/hoofdelijkheid 

14.1 RECO is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.  
14.2 Indien met opdrachtgever verschillende personen en/of bedrijven worden aangeduid, 
zijn deze hoofdelijk gehouden tot nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst. 
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Artikel 15  Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

15.1  Het Nederlands recht is van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 
(CISG), evenals enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan, is uitdruk-
kelijk uitgesloten.
15.2 Alle geschillen, ook die slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, met 
betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, de 
daaruit voortvloeiende overeenkomsten of deze algemene voorwaarden zelf, zullen ter beslech-
ting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van 
RECO. RECO kan van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels 
hanteren.  
 

II  AANVULLENDE BEPALINGEN VERHUUR    
  
Artikel 16 Toepasselijkheid

16.1 Deze bepalingen zijn in aanvulling op het algemene deel van de algemene voorwaar-
den van toepassing, voor zover daarvan hieronder niet uitdrukkelijk is afgeweken, indien er 
sprake is van een overeenkomst van huur en verhuur (met RECO als verhuurder en opdrachtgever 
als huurder).   
 
Artikel 17 Huurperiode 
 
17.1 De huurperiode wordt in de huurovereenkomst vastgelegd. 
17.2 Deze huurperiode gaat in:  
 a) op het moment dat het gehuurde het terrein of de vestiging van RECO verlaat, indien 
de opdrachtgever het gehuurde ophaalt;   
 b) op het moment dat het gehuurde bij de opdrachtgever wordt afgeleverd, indien 
RECO het gehuurde bij opdrachtgever aflevert; en eindigt op het moment dat het gehuurde inclu-
sief alle bijbehorende documenten, onderdelen en toebehoren door RECO retour is ontvangen. 
17.3 Indien partijen een vaste looptijd van de huur zijn overeengekomen is het opdrachtgever 
niet toegestaan om het gehuurde te retourneren voor het einde van de overeengekomen looptijd 
van de huur.
17.4 Indien – uitsluitend na schriftelijke toestemming van RECO – het gehuurde voor het einde 
van de overeengekomen looptijd van de huur wordt geretourneerd aan RECO, is opdrachtgever 
gehouden RECO te betalen de op basis van de Overeenkomst verschuldigde vergoedingen, 
uitgaande van de overeengekomen huurperiode, alsmede additionele kosten als gevolg van 
het vroegtijdig retourneren het gehuurde. Kosten van retourzending komen voor rekening van 
opdrachtgever.
17.5 Vertragingen die ontstaan tijdens het laden en/of lossen, het transport en/of de afleve-
ring van het gehuurde die te wijten zijn aan omstandigheden die in redelijkheid voor risico van 
opdrachtgever komen, zijn eveneens onder de huurperiode begrepen.
17.6 De huurperiode wordt bovendien verlengd met iedere vertraging in de teruggave van 
het gehuurde na de overeengekomen periode, waaronder begrepen de tijd die gemoeid is met 
reparaties, reiniging e.d. van het gehuurde als gevolg van nalatigheid van de opdrachtgever. 
RECO heeft dan het recht - naast een betaling van de over de verlenging verschuldigde huurprijs 
- een vergoeding van alle door RECO geleden schade van opdrachtgever te verlangen. Onder 
deze schadevergoeding zijn in ieder geval begrepen de kosten van gemiste huuropbrengsten, 
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de kosten van het eventueel moeten inhuren van vervangende machines e.d. en overige kosten 
zoals transport- en administratiekosten. Opdrachtgever vrijwaart RECO voor eventuele schade-
claims van derden die hieruit voortvloeien.
17.7 RECO is gedurende de huur gerechtigd het gehuurde te vervangen door andere huurob-
jecten van hetzelfde type. 
 
Artikel 18 Huurprijs/betaling 

18.1 De huurprijs en de eventuele bijkomende kostenelementen, zoals eventuele kosten van 
brandstoffen e.d., zijn opgenomen in de overeenkomst.  
18.2 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, is de huurprijs exclusief BTW en alle overi-
ge belastingen en rechten die voor of in verband met de huurovereenkomst door opdrachtgever 
moeten of mogen worden geheven. 
18.3 De huurprijs wordt berekend per dag, waarbij een gedeelte van een dag als een hele 
dag wordt aangemerkt. 
18.4 Meeruren worden doorberekend, minderuren worden niet verrekend tenzij schriftelijk 
anders overeengekomen. 
18.5 RECO of diens gemachtigde kan de soort en het aantal gemaakte verhuur-uren regis-
treren op werkbonnen. De werkbonnen worden in dat geval dagelijks of wekelijks opgemaakt 
en door beide partijen voor akkoord ondertekend. Maakt opdrachtgever of diens gemachtigde 
geen gebruik van de geboden gelegenheid tot ondertekening, dan wordt opdrachtgever geacht 
zich met de inhoud van de werkbonnen te verenigen.
18.6 Opdrachtgever dient er op zijn kosten voor zorg te dragen dat hij tijdig beschikt over de 
voor de montage, oplevering, het gebruik en de demontage op basis van de wet of anderszins 
benodigde (bouw)vergunningen en goedkeuringen beschikt, alsook dat opdrachtgever alle gel-
dende overheidsvoorschriften, met name veiligheidsvoorschriften, in acht neemt en er voor zorg 
draagt dat de eventueel verschuldigde heffingen, belastingen, boetes en rechten - waaronder 
precario – tijdig en volledig zijn voldaan.  
18.7 Huur dient, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, na aanvang van de huurperiode te 
worden betaald op de eerste dag van iedere maand. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen 
dienen vergoedingen voor transport, levering en oplevering alsmede andere kosten te worden 
voldaan bij aanvang van de huurtermijn. Vergoedingen voor demontage en retournering van het 
gehuurde dienen te worden betaald bij beëindiging van de huur. 
18.8 De huurprijs en overige vergoedingen kunnen per 1 januari van ieder jaar worden her-
zien aan de hand van het Consumentenprijsindexcijfer (CPI) reeks alle huishoudens (2000=100), 
als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
18.9 De huurprijs voor mechanisch aangedreven materieel is gebaseerd op een werktijd van 
maximaal 45 uur per week. Voor weken, gedurende welke het gehuurde langer dan 45 uur per 
week in gebruik is, kan de huurprijs worden verhoogd in verhouding tot de overeengekomen 
huurprijs, en het aantal overuren. Opdrachtgever is verplicht van deze overuren iedere vier we-
ken een schriftelijke opgave aan RECO te verstrekken. 
 
Artikel 19 Waarborgsom 

19.1 RECO mag een waarborgsom vaststellen die opdrachtgever vóór ingang van de huurpe-
riode aan RECO moet betalen. De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de 
overeengekomen huurperiode en de waarde van het gehuurde.
19.2 Indien opdrachtgever de waarborgsom niet tijdig betaalt, kan RECO de huurovereen-
komst eenzijdig beëindigen door buitengerechtelijke ontbinding, onverminderd het recht van 



52

VOORWAARDEN

Sinds 1953 uw partner in materieelverhuur

RECO op schadevergoeding. 
19.3 De waarborgsom kan door opdrachtgever niet beschouwd worden als een vooruitbe-
taling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de huurovereenkomst kan RECO door 
opdrachtgever verschuldigde bedragen - waaronder een nog onbetaald gebleven gedeelte van 
de huurprijs en/of schadevergoeding of kosten die RECO moet maken om het gehuurde weer in 
de staat te brengen waarin de huurder deze heeft ontvangen - compenseren met de waarborg-
som. De waarborgsom wordt terugbetaald indien vaststaat dat de opdrachtgever  aan al zijn 
verplichtingen heeft voldaan. 
 
Artikel 20 Ophalen/aflevering van het gehuurde/inspecteren 

20.1 RECO en opdrachtgever kunnen overeenkomen dat RECO het gehuurde bij opdracht-
gever zal bezorgen. Overeengekomen afleveringstermijnen kunnen nooit worden beschouwd als 
fatale termijnen.
20.2 Opdrachtgever moet RECO tijdig de nodige aan- en afvoerinstructies geven. Ter plaatse 
van het afleveradres moet opdrachtgever voor voldoende losfaciliteiten zorgen. Opdrachtgever 
zal al het mogelijke doen om er voor te zorgen dat het gehuurde onmiddellijk na aankomst in 
ontvangst kan worden genomen. 
20.3 Eventuele vertragingen bij de aflevering door schuld of voor risico van de opdrachtgever 
(wachttijd etc.) zijn voor rekening van opdrachtgever. De hiermee gemoeide kosten worden door 
RECO als meerkosten aan de opdrachtgever berekend. 
20.4 Opdrachtgever mag het gehuurde direct bij ontvangst inspecteren of (laten) keuren.
20.5 Indien tijdens deze inspectie of keuring zichtbare defecten, gebreken, beschadigingen, 
lekkages e.d. geconstateerd worden, moeten deze direct na ontvangst van het gehuurde aan 
verhuurder worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan.
20.6 Indien opdrachtgever geen gebruik maakt van genoemd recht op een inspectie of 
keuring, dan wel de uitkomst daarvan niet tijdig meldt, dan wordt opdrachtgever geacht het 
gehuurde in goede staat en gebruiks-gereed te hebben ontvangen.
20.7 Defecten e.d. aan het gehuurde welke opdrachtgever in redelijkheid niet tijdens de 
inspectie/keuring had kunnen ontdekken, evenals schade aan en tenietgaan of verlies van het 
gehuurde tijdens de huurperiode moeten direct, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking daar-
van, aan RECO worden gemeld met opgaaf van alle bijzonderheden, gevolgd door een onmid-
dellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan RECO. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn 
voor risico en rekening van opdrachtgever. 
 
 Artikel 21 (Transport)risico 

21.1 Gedurende de gehele huurperiode, dus ook tijdens transport dat door opdrachtgever 
wordt verricht, draagt opdrachtgever het risico voor verlies of beschadiging van het gehuurde. 
Opdrachtgever  is verplicht de gehuurde zaken te verpakken en te laden in overeenstemming met 
de aard van de zaken en de wijze van transport. Dit geldt eveneens voor opdrachtgever die de 
zaken door RECO aangeleverd krijgt in containers, maar zelf voor het lossen en weer laden zorg 
draagt. De zaken dienen zorgvuldig geladen te worden, zodanig dat er tijdens transport geen 
schade kan ontstaan door verschuiven of omvallen van de lading
21.2 Indien op verzoek van opdrachtgever bij het laden/lossen, aan- of afkoppelen gebruik 
wordt gemaakt van de diensten van werknemers van RECO, geschiedt dit geheel voor eigen 
risico van opdrachtgever.
21.3 Behoudens in schrift anders overeengekomen dient opdrachtgever, indien is overeenge-
komen dat de zaken door RECO bij opdrachtgever afgeleverd en/of opgehaald zullen worden, 
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behulpzaam te zijn bij het laden/lossen van de zaken ter overeengekomen locatie. Indien 
opdrachtgever niet voorziet in de noodzakelijke hulp bij het laden en/of lossen van de zaken, 
komen de hierdoor ontstane kosten voor rekening van opdrachtgever. 
 
Artikel 22 Ter beschikking stellen/retourneren 

22.1 Opdrachtgever moet het gehuurde na afloop van de huurperiode in de staat waarin het 
zich bij ontvangst bevond - behoudens normale afschrijvingen en slijtage - en inclusief de mee-
geleverde sleutels en overige toebehoren aan RECO retourneren of voor afhalen ter beschikking 
stellen, een en ander zoals is overeengekomen.
22.2 Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een verlenging van de overeenkomst zijn overeen-
gekomen, kan opdrachtgever zich niet op enigerlei verlenging beroepen.
22.3 Na beëindiging van de huurovereenkomst is opdrachtgever verplicht het verhuurde in 
onbeschadigde en gereinigde staat terug te leveren aan RECO. Na terug levering ontvangt 
opdrachtgever een retourbon met een gespecificeerde opgave en telling van de geretourneerde 
goederen. De bevindingen en bescheiden van RECO zijn bindend. Indien de opgave niet juist 
is, dient opdrachtgever zulks -op straffe van verval van rechten- binnen 8 dagen na verzending 
van de retourbon per aangetekende brief aan RECO te melden. RECO zal binnen veertien da-
gen na de terug levering, het gehuurde materieel inspecteren, desgewenst in aanwezigheid van 
opdrachtgever, en RECO zal na inspectie opdrachtgever schriftelijk opgave doen van manco’s 
en beschadigingen. Voor wat betreft de bij gelegenheid van die inspectie aan het licht gekomen 
manco’s en beschadigingen zijn de bevindingen en bescheiden van RECO bindend. RECO 
is gerechtigd het terugontvangen verhuurde zelf te herstellen, vervangen en te reinigen, indien 
RECO dat nodig voorkomt. Alle kosten in verband met het bovenstaande komen voor rekening 
van opdrachtgever en zullen afzonderlijk worden gefactureerd. Een en ander, onverminderd het 
recht van RECO op vergoeding van schade en andere kosten. Onder deze schadevergoeding 
zijn in ieder geval begrepen de kosten van gemiste huuropbrengsten, de kosten van het even-
tueel moeten inhuren van vervanging voor het gehuurde en overige kosten zoals transport- en 
administratiekosten die RECO tijdens de periode van reiniging, herstel e.d. moet maken. 
22.4 Indien opdrachtgever het gehuurde - om welke reden dan ook - na het verstrijken van 
de huurperiode niet terug levert, heeft RECO de keuze - zonder dat zij daar melding van hoeft 
te maken - de huurperiode telkens met één dag te verlengen dan wel opdrachtgever per direct 
in verzuim te stellen. RECO mag in dat geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang door 
een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en het gehuurde op kosten van de 
opdrachtgever bij hem terughalen. Een en ander, zonder dat hieruit voor RECO een verplichting 
tot vergoeding van schade, kosten en rente voortvloeit.
22.5 Indien opdrachtgever - om welke reden dan ook - het gehuurde niet aan RECO terug 
kan leveren, is de opdrachtgever aan RECO een schadevergoeding verschuldigd ter grootte 
van de dagwaarde van het gehuurde te vermeerderen met eventuele kosten van het inhuren van 
vervanging voor het gehuurde en gederfde winst. 
22.6 Indien partijen overeenkomen dat het gehuurde door of namens RECO wordt opge-
haald, moet de opdrachtgever ervoor zorg dragen dat hij minimaal 48 uren van tevoren (week-
enden en erkende nationale feestdagen niet meegerekend) aan RECO heeft meegedeeld op 
welke datum, welk tijdstip en welk adres RECO het gehuurde kan ophalen. Indien het gehuurde 
op het door opdrachtgever aangegeven tijdstip niet gereed is voor transport, dan is opdrachtge-
ver direct alle extra kosten die hierdoor voor RECO ontstaan verschuldigd. 
22.7 Indien na afloop van de overeengekomen of verlengde huurtijd opdrachtgever in 
gebreke blijft het gehuurde geheel of gedeeltelijk op de overeengekomen of aangegeven plaats 
terug te leveren, heeft RECO het recht het gehuurde of hetgeen daaraan ontbreekt, onmiddellijk 
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van opdrachtgever op te vorderen en voor rekening en risico van opdrachtgever weg te (doen) 
halen, waarbij deze zich verplicht RECO toegang te verschaffen tot de plaats(en), waar het 
gehuurde zich bevindt. 
 
Artikel 23 Verplichtingen huurder/gebruik/onderhoud/herstel 

23.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat hij het gehuurde gedurende de huurperiode conform 
de bestemming en in het kader waarvoor het huurobject naar zijn aard geschikt is gebruikt en 
onderhoudt, een en ander met inachtneming van de bedienings-, gebruiks- en/of onderhouds-
voorschriften van RECO en/of de fabrikant. Opdrachtgever/diens personeel, hulppersonen en/
of andere personen die in opdracht en/of onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever het ge-
huurde bedienen, dienen bekend te zijn met de, bij het gehuurde aanwezige/ aan het gehuurde 
bevestigde, gebruikersinstructies en/ of (overige) handleidingen en volgens dezen te handelen. 
Tevens staat opdrachtgever ervoor in dat alle personen die het gehuurde bedienen bekwaam zijn 
m.b.t. deze bediening en beschikken over de ter zake eventueel (wettelijk) verplichte diploma’s, 
certificaten, rijbewijzen, etc.
23.2 Opdrachtgever is - voor zover dit aan de orde is - onder meer verantwoordelijk voor 
het gebruik van de juiste brandstof en smeermiddelen en moet er voor zorgen dat de olie op het 
juiste peil blijft. 
23.3 Opdrachtgever is verplicht als een goed huisvader ervoor zorg te dragen dat het ge-
huurde gedurende de huurperiode in goede staat verkeert, aanwezig is, en geen sprake is van 
vermenging. Opdrachtgever is verplicht het dagelijks onderhoud aan het gehuurde te verrichten. 
Indien de vereiste deskundigheid ontbreekt, dient de hulp te worden ingeroepen van RECO en 
zijn de kosten voor rekening van opdrachtgever. Het door de opdrachtgever zelf verrichten van 
reparaties aan het gehuurde is niet toegestaan. Tenzij anders overeengekomen, is opdrachtgever, 
bij verhuringen van een dermate lange termijn dat onderhoud door RECO aan het gehuurde 
noodzakelijk is, de onderhoudskosten aan RECO verschuldigd. Opdrachtgever blijft de huurprijs 
verschuldigd gedurende de periode dat het onderhoud door RECO plaatsvindt.
23.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle tijdens de huurperiode ontstane schade en 
moet deze schade direct na ontstaan aan RECO melden onder opgaaf van alle bijzonderheden. 
Herstel van schade en/of reparatiewerkzaamheden mag/mogen alleen worden uitgevoerd 
door RECO of - na diens uitdrukkelijke toestemming – op aanwijzing van RECO. Indien voor de 
herstel- of reparatiewerkzaamheden retourzending/transport noodzakelijk is, geschiedt dit slechts 
voor rekening en risico van RECO indien RECO hiermee op voorhand schriftelijk heeft ingestemd;
23.5 De kosten van de - na verleende toestemming - aangebrachte wijzigingen aan het ge-
huurde zijn voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever kan geen enkele aanspraak maken 
op vergoeding van bedoelde kosten of op de eventuele waardestijging van het gehuurde als 
gevolg van de wijziging. Bij het einde van de huurovereenkomst beslist RECO of zij wenst dat de 
door opdrachtgever aangebrachte wijzigingen worden verwijderd of dat zij op de verwijdering 
geen prijs stelt. In het eerste geval moet opdrachtgever het gehuurde in de staat terugbrengen 
waarin het zich bij aanvang van de huurperiode bevond. De hiermee gemoeide kosten zijn voor 
rekening van opdrachtgever. 
23.6 RECO mag gedurende de huurperiode de toestand van het gehuurde en de wijze waar-
op het gehuurde gebruikt wordt controleren, het gehuurde te beproeven, afstellen, repareren of 
vervangen, zonder enig recht op vergoeding van directe of indirecte schade van opdrachtgever. 
Opdrachtgever zorgt ervoor dat RECO of diens gemachtigde(n) toegang tot het gehuurde krijgt.
23.7 Opdrachtgever is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van 
diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken van (evt. meegeleverde) 
sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, vastketenen, enz., van het 
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gehuurde.
23.8 Opdrachtgever mag aan niemand enig recht op het gehuurde verlenen of het gehuur-
de aan derden onderverhuren of zijn rechten uit deze overeenkomst voortvloeiende geheel 
of gedeeltelijk aan derden overdragen. Evenmin is het opdrachtgever toegestaan om zonder 
toestemming van RECO het gehuurde van de plaats op het werk, waarvoor dit bestemd is, te 
verwijderen en/of op andere plaatsen en/of werken op te stellen. 
23.9 Opdrachtgever verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig ermee in te stemmen 
dat het eigendom van het huurobject bij een derde kan (komen te) berusten of dat het huurobject 
kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze
derde van RECO te vorderen heeft of mocht hebben uit hoofde van huur- en/of financiële 
leaseovereenkomsten of uit welke hoofde dan ook.
23.10 Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst is opdrachtgever 
verplicht het huurobject op eerste verzoek aan de derde af te geven, zonder dat opdrachtgever 
zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het huur-
object zal vorderen op grond van niet nakoming van verplichtingen van RECO jegens de derde. 
Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met 
onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de 
derde of op een door die derde aangewezen locatie. RECO is  ter zake van de ontbinding van 
de huurovereenkomst of het opvorderen van het gehuurde object nimmer schadeplichtig jegens 
opdrachtgever.
23.11 Opdrachtgever stemt er reeds nu voor alsdan mee in dat indien de situatie van artikel 
23.10 zich voordoet en de derde het gebruik van het huurobject door opdrachtgever zou willen 
continueren onder dezelfde voorwaarden, de derde in plaats van RECO zal worden gesteld.
23.12  De toepasselijkheid van artikel 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.  
 
Artikel 24 Verzekering 

24.1  Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade (tegen nieuwwaarde), beschadigingen, 
geheel of gedeeltelijk tenietgaan, en diefstallen aan het gehuurde goed, voorgevallen tijdens 
de huurperiode, ongeacht of zij hieraan schuld heeft. Opdrachtgever is verplicht preventieve 
maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal van het gehuurde, gezien het feit dat zij een 
teruggaafplicht heeft, welke niet wordt opgeheven, zelfs niet door toeval, of ingreep van een 
derde. 
24.2 Opdrachtgever is gehouden op zijn kosten zorg te dragen voor deugdelijke verzekering 
van de huurobjecten van RECO tegen brand, verlies, diefstal en beschadiging op de voor de 
betreffende huurobjecten gebruikelijke wijze, waarbij opdrachtgever RECO als uitkeringsgerech-
tigde opneemt en een dekkingsbevestiging overlegt. Op eerste verzoek van RECO zal op-
drachtgever over de inhoud van de polisvoorwaarden van de afgesloten verzekeringen nadere 
informatie verschaffen, onder overlegging van het polis blad. Eventuele eigen risico’s komen voor 
rekening van opdrachtgever. Voor zover nodig zal opdrachtgever, zodra zich een gebeurtenis 
voordoet waarvoor de verzekering is gesloten, zijn rechten op basis van de verzekering aan 
RECO overdragen op het eerste verzoek daartoe.
24.3  Voor schade, die niet of niet geheel door vorenstaande verzekeringen en/of de verzeke-
ring van RECO zijn gedekt, blijft opdrachtgever volledig aansprakelijk.
24.4  In geval er bij een CAR-verzekering van opdrachtgever sprake is van een toelatingsre-
geling, dan verklaart opdrachtgever bij voorbaat dat RECO als (mede-)verzekerde rechten aan 
de CAR-verzekering kan en mag ontlenen. Eventuele eigen risico’s komen voor rekening van 
opdrachtgever.
24.5 RECO verklaart dat er ten behoeve van WAM-plichtige objecten een aansprakelijkheids-
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verzekering is afgesloten, welke voldoet aan de bij of krachtens de Wet Aansprakelijkheidsver-
zekering Motorijtuigen gestelde eisen. Voor rekening van de opdrachtgever, die uitdrukkelijk 
verklaart RECO ter zake te vrijwaren, komt evenwel:  - Schade aan derden die weliswaar door 
de verzekeraar op grond van voornoemde wet wordt vergoed, doch ter zake waarvan krachtens 
de polisvoorwaarden geen dekking geldt. Dit doet zich bijvoorbeeld voor, indien de bestuurder 
onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het ontstaan van de schade;  - 
Het in de verzekeringspolis genoemde eigen risico;  - Schade aan bovengrondse of ondergrond-
se leidingen of kabels en/of de daarvoor veroorzaakte gevolgschade;  - Boetes, bekeuringen 
en/of kosten voor RECO, die voortvloeien uit het door de Opdrachtgever (of diens personeel, 
(hulp)personeel, andere personen waarvoor zij verantwoordelijk is) op de openbare weg rijden 
met niet-gekentekend (WA(M)-plichtig werkmaterieel);  - Schade die onder de wettelijk toegestane 
uitsluitingen valt. 
  
Artikel 25 Aansprakelijkheid opdrachtgever  

25.1 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, beschadigingen en diefstallen aan het 
gehuurde goed tijdens de looptijd van de overeenkomst. 
25.2 Indien de schade is ontstaan als gevolg van handelen of nalaten in strijd met enig 
wettelijk voorschrift door de opdrachtgever, is de opdrachtgever eveneens volledig aansprakelijk 
voor alle schade die RECO hierdoor lijdt. Opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk RECO ter zake te 
vrijwaren, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen. 
25.3 Indien opdrachtgever het gehuurde retourneert buiten de openingstijden van RECO of 
op een andere plaats dan de bedrijfslocatie van RECO voor afhalen ter beschikking stelt aan 
RECO, blijft opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade van RECO ontstaan tot het 
tijdstip waarop RECO het gehuurde feitelijk heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. RECO 
zal in de hier genoemde situaties het gehuurde bij eerste gelegenheid (laten) inspecteren en de 
opdrachtgever direct informeren indien schade is geconstateerd. 
25.4 RECO is nimmer aansprakelijk voor schade (direct en/of indirect) toegebracht aan 
opdrachtgever en/of derden als gevolg van en/of samenhangend met het gebruik van het 
gehuurde, ongeacht de aard van de schade. Opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk RECO te 
vrijwaren voor iedere aanspraak met betrekking tot dergelijke schades, de kosten van juridische 
bijstand daaronder begrepen.
25.5 Bij RECO ingehuurd bedienend personeel werkt onder de verantwoordelijkheid van 
opdrachtgever, RECO is nimmer aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende of mee samenhangen-
de schade (direct en/of indirect) toegebracht aan opdrachtgever en/of derden. Opdrachtgever 
vrijwaart RECO en het bedienend personeel, behoudens in geval van opzet of grove schuld, van 
iedere aanspraak, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen. 
 
Artikel 26  Natrekking en opstalrecht 

26.1 Gedurende de huurperiode, respectievelijk ingeval van verkoop zolang de zaken nog on-
der het eigendomsvoorbehoud van RECO vallen, is het opdrachtgever verboden de zaken aard- 
en nagelvast te verbinden aan onroerende zaken, de bodem daaronder begrepen. Indien in 
geval van huur opdrachtgever in strijd hiermee handelt, ontstaat hierdoor echter geen eigendom 
van het verhuurde voor de eigenaar van de grond, aangezien partijen met de huurovereenkomst 
slechts tijdelijk gebruik van de verhuurde ter plaatse voor ogen hebben.
26.2 Gedurende de huurperiode(s) zal opdrachtgever op eerste verzoek van RECO een op-
stalrecht vestigen op het gehuurde, zonder dat RECO daarvoor retributie zal dienen te betalen. 
Het opstalrecht zal worden gevestigd op kosten van opdrachtgever.
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VOORWAARDEN

Sinds 1953 uw partner in materieelverhuur

Verzekeringcertificaat

VERZEKERING VOOR CASCOSCHADE EN WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Deze Werkmaterieel Verhuurverzekering van Centraal Beheer met contractnummer 1423484 staat op naam van verzekering-
nemer: RECO Holding B.V.
Verzekerden   RECO Holding B.V. & alle gelieerde ondernemingen, voor zover gevestigd in Nederland & Duitsland, 

zijnde de verzekeringnemer, en de huurders van de verzekerde objecten van de verzekeringnemer.

Verzekerde objecten,  De verzekerde gehuurde objecten en de verzekerde huurtermijn staan op de verhuurovereenkomst tussen
verzekerde periode en de verzekeringnemer en de huurder. Deze verzekering geldt bij gebruik van de gehuurde objecten
geografische begrenzing in de Europese Unie,in Noorwegen en in Zwitserland. Daar buiten geeft de verzekering geen dekking.

Wat is verzekerd?  Schade aan het gehuurde object (= Casco):  
Materiële schade aan het object door een plotselinge en onverwachte  
gebeurtenis buiten de macht van de huurder, brand, diefstal, vandalisme, verkeersrisico’s en schade door 
de aard of een gebrek van het object. 

  Het gehuurde object is een “motorrijtuig”:  
Schade door het object aan een ander volgens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen 
(WAM).  
Het gehuurde object is een “graafmachine”:  
Schade door het object aan ondergrondse kabels en leidingen van een ander tot EUR 1.000.000,00 
per gebeurtenis.

Wat zijn de voorwaarden De originele voorwaarden van de bovengenoemde Werkmaterieel Verhuur verzekering. Dit certificaat is
van de verzekering? een samenvatting van deze voorwaarden. De huurder ondertekent vóór de start van de huur de verhuur  
 overeenkomst.

Wat is niet verzekerd?  Schade als u zich niet houdt aan de instructies voor gebruik en onderhoud.Schade door opzet, grove 
schuld of grove nalatigheid. Vermissing van het gehuurde object of delen ervan. Schade aan uw 
eigendommen of aan zaken van anderen die u beheert (opzicht). U verhuurt door aan anderen of leent 
uit aan anderen, terwijl u daarvoor geen schriftelijke toestemming heeft van de verhuurder. Schade aan 
de bestuurder van het gehuurde object. Schade aan ondergrondse kabels en leidingen van anderen als 
u zich niet houdt aan de wettelijke- en de gebruikelijke eisen van zorgvuldigheid.

Wat zijn de kosten van de Voor de kosten van de verzekering betaalt u een toeslag op de huurprijs.
verzekering en wat is het Bij elke gedekte schade geldt een eigen risico voor uw rekening van:
eigen risico? • EUR 500,00 bij een WA(M)-schade.
 • EUR 1.000,00 bij schade aan ondergrondse kabels en leidingen.
 • 10% van het schadebedrag met een minimum van EUR 2.500,00 bij diefstal.
 • EUR 1.000,00 bij alle overige schades.

Wat moet u doen bij  U doet onmiddellijk aangifte van diefstal bij de politie. 
diefstal?  U meldt diefstal aan de verhuurder en geeft hem het proces verbaal van de aangifte. Alleen dan geeft 

deze verzekering u dekking voor schade bij diefstal.

Wat zijn uw overige rechten                 Dit verzekeringscertificaat is een uittreksel van de voorwaarden van de  genoemde Werkmaterieel 
en plichten?                  Verhuurverzekering. Bij onduidelijkheid of bij een geschil gelden de originele voorwaarden van deze   

                  Werkmaterieel Verhuurverzekering.

Centraal Beheer | afdeling Transportverzekeringen
Centraal Beheer is een merknaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., statutair gevestigd te Apeldoorn, K.v.K. nr. 08053410.
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Hoogewaard 187
2396 AP, Koudekerk a/d Rijn  info@reco.eu 
+31 (0)71 341 91 20  www.reco.eu

CONTACTGEGEVENS

RECO is al ruim 65 jaar dé specialist in het verhuren van materieel aan de Bouw, 

Rail & Infra, Evenementen en meer. Wij combineren materieelverhuur met technisch 

advies en aanvullende diensten zoals calculatie, transport en montage. 

Door deskundig advies van onze specialisten én een uitgebreid productassortiment 

levert RECO de totaaloplossing voor ieder project. Als familiebedrijf werken we 

via korte lijnen met persoonlijk contact, zodat we door snel schakelen zekerheid 

kunnen bieden aan onze opdrachtgevers. Zo gaan wij iedere uitdaging aan als 

partner in materieel!


