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OVER RECO
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!
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SPECIALIST IN LOSSE ÉN PROJECTMATIGE MATERIEELVERHUUR
Sinds 1953 is RECO weinig veranderd. We leveren nog steeds topkwaliteit materieel. Toen via verkoop,
nu door verhuur. We innoveren en denken mee met onze opdrachtgevers. Toen in het klein, nu met ruim
200 vakspecialisten. We zijn een dynamisch en slagvaardig familiebedrijf; toen én nu. De historie is het
bewijs: in de jaren ’80 was RECO namelijk het allereerste bedrijf in Nederland dat met materieelverhuur
ook technisch advies kon leveren. Naast het uitgebreide assortiment zit onze kwaliteit in het persoonlijke
contact tussen de mensen die het technisch advies en het materieel leveren. Dat maakt ons sinds 1953
uw partner in materieel.

Losse verhuur

Projectmatige verhuur

Snel, kwalitatief en hoogwaardig materieel
ter beschikking.

Projectbegeleiding met deskundig advies vanuit
de RECO specialisten.

Deskundig advies van onze
verhuurspecialisten

Werkwijze

•
•
•
•
•
•

Aanvullen van uw eigen materieelvloot
Gekeurd materieel op het juiste moment
Conform normeringen
Op- en afschalen materieelinzet
Geen investeringskosten
Geen onderhoudskosten

•
•
•
•
•
•
•
•

Aanvraag
Werkopname
Projectbureau
Opdrachtbespreking
Werkvoorbereiding
Transport
Uitvoering
Evaluatie

Tijdelijke
Huisvesting
Sinds 1953
uw partner
in m

ateriee l v

Bouwplaatsinrichting Tijdelijke Huisves

Verticaal en Horizontaal Transport Bouwplaatsinrich

Verticaal en Horizontaal Trans
Ondersteuning

Steiger
Randbeveiliging
Energie, Licht en Warmte

Ondersteu

Ste

Randbeveilig

Energie, Licht en Wa

Gereedschap en Machines
Gereedschap en Mach
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TIJDELIJKE HUISVESTING
Tijdelijke huisvesting huurt u bij RECO. Van een schaftwagen voor 5 man tot compleet ingerichte
bedrijfshuisvesting voor 72 personen of meer. Of u nu enkele chemische toiletten wilt huren of een
complete ketenset van 6 etages hoog, opgebouwd met een Common Tower-constructie en toegankelijk
per personenlift. Bijvoorbeeld met aanvullende zeecontainers, loodsen of losse tafels en stoelen. Bij
RECO vindt u alles wat u nodig heeft voor tijdelijke werk-, woon- en opslagruimtes. Tijdelijke huisvesting
verhuren ligt ten grondslag aan de verhuuractiviteiten van RECO. Met 65 jaar ervaring in het leveren
van maatwerk én los materieel, staat RECO garant voor hoogwaardige tijdelijke huisvesting.
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Tijdelijke huisvesting voor kort- en langdurige projecten
Voor langdurige projecten huurt u tijdelijke huisvesting voor woonruimte, bedrijfshuisvesting of
goederenopslag. Onze opdrachtgevers in de bouw huren bijvoorbeeld vaak accommodaties als
kleed- en schaftruimte of een uitvoerderskantoor met toiletvoorziening.
In het geval van renovatieprojecten en bij snelle uitbreidingen wordt onze modulaire huisvesting vaak
gebruikt als tijdelijke woon- of bedrijfsruimte. Bedrijven en instellingen als scholen of huisartsen kunnen
hier hun bedrijfsactiviteiten voortzetten tijdens de renovatie.

Duurzame en comfortabele huisvesting
Bij het verhuren van tijdelijke huisvesting staan duurzaamheid en comfort centraal. Niet alleen bij
het inkopen van materieel, maar vooral ook bij de calculatie en de zorgvuldige montage. Met
een efficiënte inrichting van het ketenpark bespaart u ruimte, tijd en energie, en verlengen wij de
levensduur van ons materieel. Hoe langer de levensduur van ons materieel, hoe meer gebruik we
kunnen maken van de eenmalige CO2-uitstoot.

Bekijk ons complete assortiment.
Ga naar www.reco.eu of scan de QR-code
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BOUWPLAATSINRICHTING
RECO is totaalpartner op het gebied van bouwplaatsinrichting. Van watervoorzieningen en verdeelkasten tot
afrastering en verlengkabels: we hebben alles in huis om uw bouwproject moeiteloos op te starten! Naast een
uitgebreid verhuurassortiment hebben wij vakspecialisten in huis die de calculatie, het transport en de montage
verzorgen. Hierbij helpt het dat wij goede contacten hebben met de nutsbedrijven wat versnelde aanvraagprocedures tot gevolg kan hebben. Door jarenlange praktijkervaring op grote bouwplaatsen door heel Nederland
mogen we ons met recht een expert in bouwplaatsinrichting noemen.
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We denken en doen mee
Vraagt u een offerte aan, dan voert RECO indien gewenst het hele traject uit, van calculatie tot
installatie.

• Ontwerp en offerte. De BPI-adviseurs ontwerpen de meest efficiënte en veiligste inrichting

van uw bouwplaats. Alle elementen worden nauwkeurig ingetekend. Op basis van het ontwerp
calculeert de adviseur en doet u een scherpe, eerlijke aanbieding voor de bouwplaatsinrichting,
afgezet tegen de looptijd van uw project.
• Werkvoorbereiding. Akkoord? Dan gaan we aan de slag! Een deskundig en gecertificeerd
team samenstellen, A-kwaliteit materieel regelen en ons werkproces afstemmen op uw werkwijze:
onze werkvoorbereiders laten niets aan het toeval over.
• Uitvoering. Van uitvoerder tot graafmachinist en van chauffeur tot monteur: alle vakspecialisten
hebben we zelf in dienst om continu de kwaliteit te waarborgen en snel te kunnen schakelen bij
ongeplande wijzigingen.
• Keuring en onderhoud. Als ons materieel op uw bouwplaats staat, moet het altijd functioneren.
Voor maximale betrouwbaarheid plegen gecertificeerde monteurs (preventief) onderhoud en keuren
we ons materieel regelmatig. Zo heeft u weer een zorg minder.

Daarom BPI huren bij RECO
• Een goed begin is het halve werk: bouwplaatsinrichting is een zaak voor een vakkundige partner
met jarenlange praktijkervaring!
• Van bestek tot keuring: wij regelen alles
• Versnelde aanvraagprocedures door goede contacten met nutsbedrijven
• Nauwkeurige tekening van de complete installatie
• Montage in fasen mogelijk
• Specialist in hoogbouwprojecten

Bekijk ons complete assortiment.
Ga naar www.reco.eu of scan de QR-code
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VERTICAAL EN HORIZONTAAL
TRANSPORT
Of u nu 240 meter hoog wilt bouwen of een cateringlift wilt huren: RECO is uw partner in verticaal en
horizontaal transport. Met ons verhuurpakket beschikt u over het materieel om binnen uw projectlocatie
de logistieke processen te optimaliseren. Met meer dan 1.000 liften op voorraad zijn wij dan ook het
grootste liftenverhuurbedrijf in Europa. Aanvullend verhuren wij ook de middelen om het horizontaal
vervoeren van zware goederen efficiënter te maken. Zo behaalt u met de unieke RECO Common Tower
en de laadplatforms een onvergelijkbaar efficiënte transportroute bij hoogbouwprojecten.
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Grootste liftenvloot van Europa
Met de grootste huurvloot van Europa heeft u bij RECO keuze uit een breed scala aan
publieksvriendelijke personenliften en bouwliften als goederenliften, personen-goederenliften,
transportsteigers en hefplatforms. Met diverse liftkooien, hefvermogens, opbouwhoogtes en
liftsnelheden selecteert u eenvoudig de beste lift voor uw project. Met een passende lift bespaart u op
energieverbruik, wachttijden en beschikbare ruimte. Heeft u advies nodig? Dan staan onze adviseurs
klaar om u te helpen. In combinatie met de kennis en ervaring van onze liftspecialisten huurt u bij
RECO altijd een passende liftinstallatie voor uw project.

Calculatie voor een efficiënte liftopstelling
Een slimme liftopstelling kan veel tijd schelen. Bijvoorbeeld wanneer u de loop- en transportroutes
zo kort mogelijk kunt houden. Om de meest efficiënte liftopstelling te bepalen, kijkt onze liftadviseur
naar de complete inrichting van uw project. Verandert de indeling tijdens uw project? Dan neemt de
adviseur dit mee in zijn advies. Bij het advies wordt de liftopstelling zorgvuldig uitgetekend met alle
ankerkrachten en berekeningen voor een veilige werking. Met ondersteuning vanuit de discipline
Steiger maken wij de uitwerking compleet met steigeraanpassingen.
De definitieve liftopstelling wordt door onze transportdienst op locatie geleverd. Om u meer zekerheid
te bieden, nemen onze monteurs de gehele montage en demontage voor u uit handen. Onze
personen-goederenliften worden bij iedere installatie gekeurd op veiligheid door een onafhankelijke
partij. Zo verhuurt RECO verticaal transport van opname tot demontage.
Geen uitdaging is ons te hoog. Wij bieden u advies en materieel op maat.

Bekijk ons complete assortiment.
Ga naar www.reco.eu of scan de QR-code
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ONDERSTEUNING
Van prefab vloeren tot stalen constructies en van renovaties tot de utiliteitsbouw: voor iedere toepassing en ieder
project huurt u bij RECO de juiste ondersteuning. Met een ruime voorraad PAL-torens, Layher ondersteuningssteigers, schroefstempels en zwaarlastondersteuning staan wij garant voor een snelle levering.
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Ondersteuning met ondersteuning
Door de jaren heen zijn wij bij betonbouwers, bouwbedrijven en aannemers bekend geworden om
onze uitgebreide service in het voortraject. Ondersteuning met ondersteuning, zo noemen we dat.
Naast verhuur denken we in de beginfase met u mee: hoe houden we zo goed mogelijk rekening met
de ruwbouw, het betonproces en de veiligheidseisen? Welk type en hoeveel ondersteuning is er nodig
voor de belasting van uw constructie? Vereist het project een crashdeck? Wilt u gebruik maken van
onze transport- en montageservice of liever alleen het materieel huren? Onze specialisten komen zo
stap voor stap met u tot een goed totaalbeeld van het project.

Bereken- en tekenservice
Nadat wij alle informatie compleet hebben, bepalen onze adviseurs de bijpassende
ondersteuningssoort en berekenen we de benodigde hoeveelheid ondersteuning. Vervolgens tekenen
we het ondersteuningsplan in en sturen we dit naar onze constructeur. Die rekent het geheel nogmaals
door, zodat u verzekerd bent van een kwalitatief goed, realistisch plan. Een plan waarbij u geen
overbodige huurkosten heeft en waarmee u een eerlijke offerte op maat krijgt. We zijn per slot van
rekening geen leverancier die het materieel op de bouwplaats afgooit, maar uw partner in materieel!

Bekijk ons complete assortiment.
Ga naar www.reco.eu of scan de QR-code
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STEIGER
Van Layher Allround systeemsteigers tot Tube-Lock steigers en van rolsteigers tot werkbruggen: RECO is
dé partij voor losse en projectmatige steigerverhuur. Niet voor niets zijn we bij het grote publiek bekend
geworden door aansprekende steigerwerken bij het Rijksmuseum, Utrecht Centraal en IKEA. Daarnaast
hebben we bijzondere plaatsen als de Zuidertoren op Schiermonnikoog en het ABN AMRO kantoor op
de Coolsingel in Rotterdam in de steigers gezet. Verzorgt RECO dan alleen maar projecten van A tot Z
op bijzondere plekken? Zeker niet! Vraag maar aan de honderden eenmanszaken, kleine en middelgrote
bedrijven die dagelijks los steigermaterieel bij ons huren. Ze kennen de kracht van RECO: snelle levering
uit een enorme voorraad en op iedere vraag een antwoord door een vakkundige specialist.
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Losse verhuur: hoogwaardig materieel, grote voorraad, snelle levering
Om grote en kleine projecten door heel Nederland snel van steigers te voorzien, hebben we op onze
werf in Koudekerk aan den Rijn standaard een enorme hoeveelheid steigermaterieel op voorraad
liggen. Doordat we toonaangevende merken als Layher, Altrex en Van Thiel gebruiken, bent u
verzekerd van kwaliteit.
Als trots familiebedrijf willen we snel schakelen en houden we van persoonlijk contact. Daarom
hebben we onze chauffeurs zelf in dienst en hebben we het wagenpark in eigen beheer: compleet
van combi-vrachtwagens tot sneltransport. U ziet daardoor vaak een vertrouwd gezicht en spreekt met
iemand die de RECO-mentaliteit uitstraalt: gewoon aanpakken, ook als het anders gaat dan gepland!

Projectmatige verhuur: werkopname, calculatie, uitvoering en service
Naast losse verhuur verzorgt RECO dus ook complete steigerprojecten. Na het eerste mail- en
belcontact komen we graag bij u langs om het werk en uw wensen te bespreken. Kunnen we voor
de vaste slaghoogtes van Layher Allround gaan, of wijkt het af en kiezen we voor Tube-Lock? Omdat
we zelf projectleiders, werkvoorbereiders, uitvoerders en monteurs in dienst hebben, komen we tot
innovatieve en efficiënte oplossingen.
Daarbij staan niet alleen de laagst mogelijke huurkosten centraal, maar vooral de veiligheid. Goed
veiligheidsmaterieel, betrokken projectleiders, uitvoerders en gecertificeerde steigermonteurs zorgen
daarvoor. Doordat de uitvoering en nazorg door eigen personeel wordt verzorgd, zijn we ook flexibel
tijdens het project. Mocht er iets veranderen in de planning of heeft u naast steigers nog ander
materieel nodig, dan schakelen we snel.

Bekijk ons complete assortiment.
Ga naar www.reco.eu of scan de QR-code
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RANDBEVEILIGING
Bij het opstarten van een hoogbouwproject staat het regelen van goede randbeveiliging bovenaan uw
to-do lijst. Steeds meer aanbestedingen vereisen immers gecertificeerde randbeveiliging en de ARBOwetgeving stelt in veel situaties valbeveiliging verplicht. Daarnaast wilt u wel het juiste type randbeveiliging
huren om tijd en kosten te besparen.
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COMBISAFE®: gecertificeerde randbeveiliging, makkelijke montage
COMBISAFE® heeft een universeel systeem ontwikkeld dat aansluit op de wensen van gebruikers
tijdens alle bouwfasen. Het systeem bestaat uit hekken, palen en bevestigingen die op eindeloos veel
manieren inzetbaar zijn. We zetten de kenmerken en voordelen voor u op een rij:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gecertificeerd volgens EN13374-norm, klasse A, B en C
Leuning, kantplank en afrastering in 1 product
Harde afrastering met schokabsorberende eigenschappen
Breed aanbod van bevestigingen
Lichtgewicht (< 20 kg)
Zeer snelle montage
In hoogte verstelbaar
Versterkte randen om beschadiging te voorkomen

Losse en projectmatige verhuur
COMBISAFE® randbeveiliging en het COMBISAFE® Laadsysteem kunnen bij RECO zowel los
als projectmatig gehuurd worden. Door uitgebreide productkennis weten onze adviseurs hoe de
randbeveiliging het beste ingezet kan worden op uw project en hoe we dit kunnen integreren in
een totaaloplossing met bijvoorbeeld steigerwerk en personen-goederenliften. Zo biedt RECO al het
materieel onder één dak en heeft u één vast aanspreekpunt. Wel zo makkelijk.

Bekijk ons complete assortiment.
Ga naar www.reco.eu of scan de QR-code
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ENERGIE, LICHT EN WARMTE
Altijd en overal kunnen doorwerken met maximale kostenbesparing en efficiëntie. Dat realiseert RECO
voor u met een compleet verhuuraanbod Energie, Licht en Warmte. Maar u huurt niet alleen A-kwaliteit
lichtmasten, bouwlampen, luchtbehandelingsunits, elektroheaters of aggregaten bij ons. Wat RECO
uniek maakt is onze 24/7-service op locatie, aflever- en brandstofmanagementservice en het advies op
maat.
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Adviesplan op maat
We helpen u niet alleen tijdens de huurperiode, ook voorafgaand aan uw project denken we
mee. Want de te verwarmen ruimte, benodigde energie, bouwfase of duur van het project zijn in
iedere situatie verschillend. Precies daarom bieden we advies op maat, met kostenbesparing en
duurzaamheid altijd in gedachten.

Duurzame materieelverhuur
We kunnen ons goed voorstellen dat duurzaamheid bovenaan uw eisenlijst staat wanneer u
verlichting, verwarmers en drogers of aggregaten zoekt. En bent u vooral op zoek naar de
voordeligste huurprijs, dan heeft uw opdrachtgever wellicht uitstoot- en duurzaamheidsdoelstellingen
in zijn opdracht of aanbesteding opgenomen. Redenen genoeg voor RECO om vanaf het begin van
het project met u mee te denken en het meest duurzame materieel te selecteren. Bijvoorbeeld door
te kiezen voor lichtmasten met sterke, energiezuinige ledverlichting. Hiermee wint het milieu én uw
portemonnee.
Hoe het zit met de kwaliteit? Met leveranciers als Dryfast, Tower Light en Atlas Copco verhuren
we uitsluitend materieel van topmerken. Bovendien investeren we constant in nieuw materieel dat
zowel op mechanisch als brandstofgebied nog duurzamer is! Zo kunnen wij door middel van
powermanagement brandstof besparen. Of wilt u gebruik maken van duurzame blauwe diesel?
Neem contact op voor de mogelijkheden.

Bekijk ons complete assortiment.
Ga naar www.reco.eu of scan de QR-code
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GEREEDSCHAP EN MACHINES
Voor iedere klus het juiste gereedschap! Met gereedschap en machines van A-merken en keuringen voor
iedere levering, huurt u bij RECO topkwaliteit gereedschappen. RECO bevoorraadt uw personeel met al het
benodigde gereedschap om elk project met succes te voltooien. Met snelle service en regelmatig onderhoud
aan het gereedschap voorkomen wij bovendien dat uw werk stagneert. En dat allemaal voor een voordelig
lease- of huurtarief!
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Persoonsgebonden gereedschap huren
Vakgereedschap least u bij RECO. Met onze unieke leaseconstructie voor persoonsgebonden
gereedschap voorziet u eenvoudig uw personeel van het juiste gereedschap. Zo kunt u bij
RECO kiezen voor gereedschapspakketten die specifiek voor onder andere elektromonteurs en
watermonteurs zijn samengesteld. Wij verzorgen uw gereedschapsbeheer en zorgen ervoor dat uw
medewerkers met goed gereedschap aan de slag kunnen!

Projectgebonden gereedschap huren
Elk project vraagt een unieke set aan machines en gereedschap. Maar om altijd het juiste
gereedschap voor handen te hebben, heeft u een grote voorraad gereedschap nodig. Daarom kunt u
uw gereedschapsbeheer volledig uitbesteden aan RECO op projectbasis. Voor een vast tarief kunnen
uw medewerkers direct aan de slag om uw project succesvol te maken.
Voor ieder project huurt u bij RECO een totaalpakket voor uw gereedschap en machines. Van
woningbouwprojecten tot renovatieprojecten, van binnenstedelijke hoogbouw tot offshoreprojecten.
Geen project is ons te groot, want met 20.000 unieke gereedschapsstukken in ons assortiment
kunnen wij uw gereedschapspakket eenvoudig opschalen. Daarmee kunt u werken!

Bekijk ons complete assortiment.
Ga naar www.reco.eu of scan de QR-code
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RECO HOLDING
RECO Lift Solutions
Containerweg 2a
2742 RA, Waddinxveen
T. 0182 74 40 50
E. info@reco-lift.eu

De focus op verhuur van tijdelijke
personenliften, noodliften en trapliften
wordt gekenmerkt door modulariteit,
hoogwaardige technologie, gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid.
Hiermee zijn onze liften niet van vaste
liftopstellingen te onderscheiden. De noodliften worden in eigen beheer ontwikkeld
waarbij de wensen en behoeften van (inter-)
nationale opdrachtgevers leidend zijn.

RECO Hoist Hire
Needingworth Road
St. Ives, Cambridgeshire, PE27 3ND
T. 01480 475 377
E. info@recohoist.co.uk

Door goed in te spelen op de behoefte in
de Britse hoogbouwmarkt weten wij een
perfecte oplossing te vinden voor iedere
hoogte. Het brede assortiment (300+ stuks)
zware personen-goederenliften, zoals de
Alimak Hek- en Mammoetliften, maakt ons
dé specialist voor werken op hoogte in de
UK. Met een deskundige blik op vraag en
aanbod blijven we ons continu ontwikkelen
om producten als de Common Tower en
transportplatforms te optimaliseren.

22

www.reco.eu

Eekels Pompen
Koopliedenweg 25
2991 LN Barendrecht
T. 0180 69 69 69
E. info@eekels.eu

Als koninklijk pompverhuurbedrijf heeft
Eekels Pompen ruim 100 jaar ervaring in
de GWW, industrie, marine & offshore
en overheidsbranche. Iedere dag stellen
meer dan 50 specialisten tijdelijke
pompinstallaties op maat samen. Onze
turn-key oplossingen dekken het hele traject
van werkopname tot 24/7-service. Met
ruim 1.000 vuilwaterpompen en landelijke
dekking in Nederland en België zijn we uw
partner in pompverhuur.

ABS Trading
Geurdeland 8
6673 DR Andelst
T. 0488 468 190
E. sales@abstrading.nl

Als verkooppunt van bouwmaterieel
exporteert ABS Trading materieel over de
hele wereld. Met de opgedane kennis
en ervaring uit opdrachten in Spanje,
Nieuw-Zeeland en Australië, weten de vakspecialisten van ABS Trading wat de eisen
en normen zijn. Binnen Nederland staat
ABS Trading natuurlijk ook voor u klaar.
Het materieel is online te bestellen via de
website - www.steiger-shop.nl.
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TECHNISCHE DIENSTVERLENING
De combinatie tussen technische dienstverlening en materieelverhuur maakt RECO uniek in de Nederlandse
markt. Technische dienstverlening; het klinkt als een brede en voornamelijk algemene term, maar bij
RECO maken we het concreet. Techniek is namelijk de basis van onze dienstverlening. Zo begeleiden
wij u graag in de keuze voor het juiste materieel in de calculatie- en engineeringsfase. Wanneer u het
juiste materieel heeft geselecteerd kunt u kiezen voor onze transport en montage diensten. Om u extra
zekerheid te bieden hebben wij onze materieelverzekering.

CALCULATIE EN ENGINEERING

PLANNING EN TRANSPORT

MONTAGE EN INSTRUCTIE

MATERIEELVERZEKERING

CONTACTGEGEVENS
Hoogewaard 187
2396 AP, Koudekerk a/d Rijn
+31 (0)71 341 91 20		

info@reco.eu
www.reco.eu

