
Grond-, weg-, bagger-, waterbouw en bouw
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DIT IS KOKO VERHUUR
2 KOKO VERHUUR beschikt over een 

ruim aantal eigen transportmiddelen, 
waarmee wij snel aan de vraag naar 
ons verhuurmaterieel kunnen voldoen. 
  
Door onze grote voorraad is het vrijwel 
altijd mogelijk om op korte termijn 
over het benodigde materieel te 
beschikken.

Het materieel van KOKO VERHUUR 
voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen 
en wordt regelmatig gekeurd
en goed onderhouden in 
onze eigen werkplaatsen.
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WELKOM BIJ KOKO
WELKOM BIJ 
KOKO VERHUUR
Goede service en veelzijdigheid maken KOKO VERHUUR
tot een betrouwbare partner in de grond-, weg-, bagger-, 
waterbouw en bouw.
Met onze ruime ervaring en kennis op dit specifieke gebied 
gaan wij verder dan het verhuren van het benodigde materieel. 
Van ons mag u ook een degelijk advies verwachten over het
inzetten van ons materieel.
Ook over de veiligheid van werken, en het juiste gebruik geven 
wij u graag een gedegen en uit ervaring opgedaan advies.
Door onze grote voorraad producten en materieel zijn we in 
staat om snel in te spelen op uw inhuur behoefte.

KOKO VERHUUR heeft ruime openingstijden, biedt 24 uur
service en bij calamiteiten zijn we altijd bereikbaar, 365 dagen 
per jaar en 24 uur per dag.
Die service geven we ook voor transport en het uitleggen van
rijplaten of draglineschotten. 
Ook kunnen we door u ingehuurde pontons transporteren en 
koppelen. 
KOKO VERHUUR heeft hiervoor eigen transportmiddelen 
voor zwaar transport.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een 
gedegen advies, of om alle mogelijkheden 
voor uw speciale inhuur behoefte te 
bespreken.  

3

Albert Wieringa
KOKO VERHUUR B.V. 



KOKO VERHUUR Westerbroek, hier vindt u ons.
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HUREN BIJ KOKO
KOKO VERHUUR is gevestigd in het noorden, maar natuurlijk beschikbaar 
voor opdrachten in heel Nederland, Duitsland en België.
KOKO VERHUUR is de juiste partner voor het huren van materieel dat 
gebruikt wordt in de civiele techniek, in de bouw en bij evenementen.
Wij bieden kennis, kwaliteit en deskundigheid voor grote en kleine 
huuropdrachten.
KOKO VERHUUR personeel kan u ter plaatse kosteloos van advies 
voorzien en indien gewenst hiervan een vrijblijvende prijsopgave maken.
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De voordelen van KOKO VERHUUR:
Bijna al ons materieel is af te halen van onze verhuurlocatie.
Snelle levering en zeer flexibel.
365 dagen per jaar, 24 uur per dag mogelijkheid tot het bezorgen en halen van 
materieel door KoKo Verhuur.
Altijd gratis advies op locatie en offertes geheel vrijblijvend.
Indien gewenst, verzorgen wij de volledige levering en verwijdering van ons materieel.
Daarbij zorgen wij voor netjes uitleggen van rijplaten of draglineschotten, het 
plaatsen van bouwhekken, het koppelen van pontons. 
Dit gebeurt altijd tegen onze gebruikelijke scherpe tarieven.
Voor langdurige huur van ons materieel biedt KoKo Verhuur aanzienlijke projectkorting. 
Meer weten wat dit voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op.
De transportkosten berekenen wij altijd vanaf ons dichtsbijzijnde opslagdepot.
Materieel kan met vakbekwame machinisten worden geleverd.
KOKO VERHUUR is VCA gecertificeerd.

Dit verhuurboek is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen,
echter type- en drukfouten onder voorbehoud.

Madepolderweg 7
9608 PX Westerbroek
T   050 4041488
M  06 26316226
E   koko@kokoverhuur.nl
I    www. kokoverhuur.nl

KOKO
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OPENINGSTIJDEN
5KOKO VERHUUR 

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag
van 7.00 tot 16.30 uur
Zaterdag en zondag gesloten.
Bezoek buiten kantoortijd 
vooraf melden.

KOKO VERHUUR
24 uur service: 

Heeft u met spoed iets nodig,
KOKO VERHUUR kan ook in de 
meest voorkomende gevallen 
snel brengen of eventueel halen.

KOKO VERHUUR
Bij calamiteiten: 

U kunt 365 dagen per jaar,
24 uur per dag laden en 
lossen in Westerbroek.
Die flexibiliteit biedt 
KOKO VERHUUR ook voor 
transport, het uitleggen van 
rijplaten, draglineschotten, 
koppelen van pontons en 
het plaatsen van bouwhekken.

KOKO VERHUUR
Eigen transport: 

Wij beschikken over eigen trans-
portmiddelen voor zwaartrans-
port. Wij kunnen hiermee voor 
u het transport verzorgen zoals 
pontons, rijplaten, dragline-
schotten, bouwhekken, etc.
Tevens kunnen wij dan voor u 
op locatie pontons plaatsen en 
koppelen, maar ook rijplaten of 
draglineschotten uitleggen en 
bouwhekken plaatsen.

Informeer naar de vele 
mogelijkheden die 

KOKO VERHUUR 
u te bieden heeft.
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Met onze speciale transporttrucks kunnen wij het materieel brengen op de plaats waar 
u het nodig heeft. Tevens kunnen wij het voor u ter plaatse deskundig installeren en / of 
uitleggen. Wij maken het gehuurde materieel bedrijfsklaar zodat u er meteen mee kunt 
werken. KOKO VERHUUR berekent hiervoor laad- en loskosten. 
Vraag ons naar de tarieven.
 

ALS 

PARTICULIER 

HUREN?

OOK DAT IS

BIJ ONS 

HEEL GOED 

MOGELIJK !

Laad- en loskosten bij KOKO VERHUUR.
LAAD- EN LOSKOSTEN OF PARTICULIER HUREN
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Vragen over de 

laad- en 

loskosten,

of particuliere 

huur?

Neem dan 

contact met 

ons op.

Als particulier kunt u ook materieel bij KOKO VERHUUR 
huren, echter hier gelden andere voorwaarden. 
Neem vooraf contact met ons op, dan leggen wij u graag 
vrijblijvend uit hoe dat bij KOKO VERHUUR werkt.
 Natuurlijk profiteert u als particulier ook van onze 
  uitgebreide kennis en service, en huurt u bij ons het beste
   materieel. 

Bent u particulier en wilt u bij 
ons huren?
Ook dat is prima mogelijk!
Neem vooraf contact met ons 
op. Hier gelden andere voor-
waarden.
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NIEUW IN DE VERHUUR BIJ KOKO VERHUUR
Nieuw bij ons in de verhuur, deze handige 
shovels.
Informeer naar de mogelijkheden en inzetbaarheid. Natuurlijk geldt ook hier dat dit 
materieel op de werklocatie kan worden gebracht en bedrijfsklaar wordt gemaakt, 
zodat u gelijk aan het werk kunt.

Lees er meer over 
op pagina 28/29 !
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8
ACTIVITEITEN EN PROJECTEN

KOKO VERHUUR
ontwikkelt steeds weer nieuwe activiteiten
om aan de groeiende vraag naar 
verschillende soorten materieel te 
kunnen blijven voldoen.
De ontwikkelingen gaan verder en
daar is vaak weer geavanceerde
apparatuur en verder gaande kennis 
voor nodig.
KOKO VERHUUR past zich hier bij
aan om zo aan de vraag van onze
opdrachtgevers te kunnen 
blijven voldoen.



ACTIVITEITEN EN PROJECTEN
9
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SPECIALE TRANSPORTEN
10 KOKO VERHUUR SPECIALE TRANSPORTEN 

Wij kunnen voor u speciale transporten verzorgen. KOKO VERHUUR beschikt over de 
benodigde papieren om deze transporten te mogen doen.
Uw transport is bij ons in veilige handen, en worden door ervaren chauffeurs uitgevoerd.
KOKO VERHUUR beschikt over transportcombinaties die ook geschikt zijn voor 
uitermate zwaar transport. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

kokoverhuur.nl   050 4041488



INHOUDSOPGAVE
LAAD- EN LOSKOSTEN OF PARTICULIER HUREN 6

STALEN RIJPLATEN

DRAGLINESCHOTTEN
KUNSTSTOF RIJPLATEN

DRAGLINESCHOTTEN STALEN OMRANDING
KOPPELPONTONS KLEIN
KOPPELPONTONS GROOT
SPUDPALEN / LEUNINGEN
STEIGERS, ROL / KAMER

BEUNBAKKEN
STALEN WERKBOTEN
ALUMINIUM PEIL- EN  WERKBOTEN
DEKSCHUITEN
PLAATPONTONS
BUITENBOORDMOTOREN

SHOVELS

VEILIGHEIDSVOORZIENINGENHYDRAULISCHE KRANEN
HOGEDRUK WATERPOMPEN
MOBIELE LICHTMASTEN
SLOOTSCHOTTEN
STALEN DAMWANDEN
BOUW- DRANGHEKKEN EN TOEBEHOREN
ZEE- EN OPSLAGCONTAINERS
SCHAFT- EN OPSLAGCONTAINERS
SCHAFTWAGENS
BRANDSTOFTANKS

VERKEERSBORDEN
AGGREGATEN

INHOUDSOPGAVE
SPECIALE TRANSPORTEN
ACTIVITEITEN EN PROJECTEN
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11
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ROADBARRIERS
VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

ACTIEF OP ELK TERREIN
BUITENOPSLAG

NIEUW in de verhuur

NIEUW in de verhuur

NIEUW IN DE VERHUUR BIJ KOKO VERHUUR  7
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STALEN RIJPLATEN
Onmisbaar op de bouwplaats. Dat kan zijn voor bescherming van de aanwezige bestrating 
of verharding, maar ook voor het aanleggen van een tijdelijke weg of bij het werken met 
zware machines op een minder stevige ondergrond. 
Betrouwbare stalen rijplaten voor het echte zware werk die huurt u bij KOKO VERHUUR. 
En indien u dit wenst vervoeren wij de door u gehuurde rijplaten naar vrijwel elke locatie, 
kunnen ze voor u uitleggen in een rijplatenbaan en aan het einde van de huurperiode ook 
weer opnemen en reinigen. 

12

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 



Minimale huurtijd stalen rijplaten 2 weken. 
Korting bij langere huurperiode op aanvraag.
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STALEN RIJPLATEN
13KOKO VERHUUR is de specialist in het verhuren van rijplaten. Jarenlange ervaring 

heeft ons geleerd hoe het beste een rijplatenbaan of rijplatenplateau gelegd kan worden.
Natuurlijk kunt u ze zelf leggen en ook transporteren, maar KOKO VERHUUR is er wel 
helemaal op ingesteld, met de juiste transportmiddelen en ervaring kunnen wij u veel werk 
uit handen nemen. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.
 

STALEN RIJPLATEN verhuren wij in onderstaande maten:
                                 
                                               dag        1 week      projectkosten    voor een langere periode 
                                               n.v.t.                        op aanvraag    speciale prijs op aanvraag

5000 x 1000 x 11 mm.   n.v.t.    €  1,95

5000 x 1500 x 15 mm.   n.v.t.    €  2,35

5000 x 3500 x 17 mm.   n.v.t.    €  8,25

6000 x 1800 x 15 mm.   n.v.t.    €  3,85

6000 x 3450 x 14 mm.   n.v.t.    €10,00

Bij vermissing van stalen rijplaat wordt er € 1,00 per kilo excl. btw doorberekend.

NIEUW in de verhuur

Wij leveren door heel Nederland maar ook in Duitsland en België.

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 
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KUNSTSTOF RIJPLATEN
Kunststof rijplaten van KOKO VERHUUR bieden u een tijdelijke en gemakkelijke oplos-
sing voor een project of evenement. Ze zijn licht in gebruik, gemakkelijk verplaatsbaar. 
Ze zijn stevig en zwaar belastbaar en zacht voor uw ondergrond. 
Dus geen krassen of roestplekken.
Onze kunststofrijplaten zijn leverbaar in diverse maten
3000 x 1000 mm / 4000 x 1000 mm. 
De meest gangbare maat is 3000 x 1000 mm., met een gewicht van slechts 57 kg, en dus 
gemakkelijk verplaatsbaar.
Informeer naar de mogelijkheden.  

14

Antislip 

gecertificeerd

Ons team 

staat voor u 

klaar met een 

snelle service 

en deskundig 

advies!

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 
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KUNSTSTOF RIJPLATEN

KOKO VERHUUR kan voor u het transport verzorgen, maar ook kunnen wij voor u de 
platen vakkundig uitleggen. 

15KOKO VERHUUR is de specialist in het verhuren van rijplaten. Deze lichtgewicht 
kunststof rijplaten zijn uiterst handzaam ondanks hun relatief grote afmetingen.
Het nog gemakkelijker verplaatsen van deze rijplaten gaat met behulp van een 
rijplatenhaak. Ook deze is bij ons te huur.
 

Minimale huurtijd kunststof rijplaten 1 week. 
Korting bij langere huurperiode op aanvraag.

HUUR TIP rijplatenhaak € 2,50 per week.

KUNSTSTOF RIJPLATEN verhuren wij in onderstaande maten:
                                 
                                              dag       1 week       projectkosten       voor een langere periode 
                                             n.v.t.                         op aanvraag       speciale prijs op aanvraag

3000 x 1000 x 20 mm.  n.v.t.    € 3,25

4000 x 1000 x 20 mm.  n.v.t.    € 4,00 

Opslagbok 
kunststofrijplaat             n.v.t.    € 5,50 

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 
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DRAGLINESCHOTTEN
Draglineschotten van KOKO VERHUUR zijn volledig in Azobe en kunnen voor diverse 
doeleinden worden gebruikt. 
Voor lichte werkzaamheden, zoals bij kleine kranen, bouwstraten of ter bescherming van 
een scheepsdek kunnen de hardhouten draglineschotten zonder stalen omranding worden 
toegepast. De draglineschotten in deze uitvoering hebben wij van 4 t/m 12 meter, en met 
verschillende diktes. 
Wij kunnen de schotten voor u brengen, uitleggen en na de huurperiode weer opnemen 
en afvoeren.

16

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 
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DRAGLINESCHOTTEN
17

Minimale huurtijd draglineschotten 1 week. 
Korting bij langere huurperiode op aanvraag.

DRAGLINESCHOTTEN verhuren wij in onderstaande maten:
                                 
                                                  dag      1 week       projectkosten     voor een langere periode 
                                                 n.v.t.                       op aanvraag    speciale prijs op aanvraag

  4000 x 1000 x 100 mm.  n.v.t.   €   5,50

  5000 x 1000 x 100 mm.  n.v.t.   €   6,00

  5000 x 1000 x 150 mm.  n.v.t.   €   7,00

  5000 x 1000 x 200 mm.  n.v.t.   € 11,50

  6000 x 1000 x 150 mm.  n.v.t.   €    10,00

  6000 x 1000 x 200 mm.  n.v.t.   € 12,00

  7000 x 1000 x 200 mm.  n.v.t.   € 16,00

  8000 x 1000 x 200 mm.  n.v.t.   € 20,00

10000 x 1000 x 250 mm.  n.v.t.   € 45,00

12000 x 1200 x 300 mm.  n.v.t.   € 90,00 

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 
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DRAGLINESCHOTTEN STALEN OMRANDING

Deze zware uitvoering draglineschotten met stalen omranding zijn uitermate geschikt voor 
extra zware toepassingen, zoals bij hei- en boorstellingen, hijskranen en graafmachines of 
voor bruggen en overkluizingen. 
Voor deze werkzaamheden en projecten adviseren wij onze hardhouten draglineschotten 
met stalen omranding te gebruiken. 
De draglineschotten in deze uitvoering hebben wij van 5 t/m 10 meter. 
KOKO VERHUUR kan de schotten voor u brengen, uitleggen en na de huurperiode 
weer opnemen en afvoeren.

18

KOKO VERHUUR kan voor u ook de komplete 
 werkzaamheden uitvoeren van bijvoorbeeld een brug 
  of overkluizing.

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 
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DRAGLINESCHOTTEN STALEN OMRANDING

DRAGLINESCHOTTEN verhuren wij in onderstaande maten:
                                 
                                                  dag       1 week      projectkosten    voor een langere periode 
                                                 n.v.t.                       op aanvraag     speciale prijs op aanvraag

  5000 x 1000 x 150 mm.  n.v.t.    €   9,00

  6000 x 1000 x 200 mm.  n.v.t.    € 14,00

  8000 x 1000 x 200 mm.  n.v.t.    € 22,00

10000 x 1150 x 230 mm.  n.v.t.    € 48,00

DRAGLINESCHOTTEN MET STALEN OMRANDING 
verhuren wij in onderstaande maten:

19

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 
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KOPPELPONTONS KLEIN
20 Deze handige koppelpontons van KOKO VERHUUR maken werken op het water gemak-

kelijker en veiliger. 
De pontons zijn onderling snel te koppelen waardoor in korte tijd een betrouwbare
                                                                  werkvloer op het water gerealiseerd kan worden. 
                                                                  Het grote draagvermogen en de stabiliteit 
                                                                  van onze pontons maken het mogelijk om ook
                                                                  rijdend materieel en dergelijke in te zetten voor 
                                                                  werk op het water.
                                                       KOKO VERHUUR geeft u graag de nodige 
                                                                  adviezen voor veilig werken op het water.
 

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 



KOPPELPONTONS KLEIN verhuren wij:
                                 
         dag                    1 week                    projectkosten                 voor een langere periode 
         n.v.t.                                                   op aanvraag                 speciale prijs op aanvraag

        n.v.t.                  € 55,00

Deze betrouwbare koppelpontons van KOKO VERHUUR hebben een gemakkelijk 
werkzaam formaat, een relatief laag eigen gewicht maar een maximaal belastbaar 
vermogen van 2700 kg.

Afmeting 4200x2100x750mm. 

Eigen gewicht 1400kg. 

Maximaal belastbaar 2700kg.

21
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KOPPELPONTONS KLEIN

Huurprijs is inclusief koppelpennen 
en manen. Minimale huur 1 week. 
+7% toeslag verzekeringskosten 
huur drijvend materieel.

Ook voor extra veiligheid bij werken op en bij het water kunt u bij ons terecht.KOKO VERHUUR 
heeft diverse veiligheidsartikelen 

in het verhuurprogramma.Zie pagina 52 veiligheidsvoorzieningen.

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 



kokoverhuur.nl   050 4041488

KOPPELPONTONS GROOT
Als enige in Nederland heeft KOKO VERHUUR deze grote variant van de originele leger 
koppelpontons in de verhuur. En KOKO VERHUUR heeft er een flinke voorraad van. 
Door het forse formaat, het grote draagvermogen en de stabiliteit zijn deze unieke koppel-
pontons bij uitstek te gebruiken voor het zware werk.

22

KOKO VERHUUR beschikt over eigen 
vrachtauto’s voor zwaar transport.
Zodoende kunnen wij deze pontons voor u 
naar de werklocatie brengen en voor u 
klaarleggen en koppelen, zodat ze bedrijfs-
klaar liggen.
Informeer naar de mogelijkheden.

UNIEK IN NEDERLAND !Alleen bijKOKO VERHUUR 

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 
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KOPPELPONTONS GROOT

Deze grote variant van de originele leger-koppelpontons 
voor het echte zware werk huurt u bij KOKO VERHUUR. 

23

Veilig en 

gemakkelijk werken 

op het water 

begint bij 

KOKO VERHUUR

Afmeting 6000x3000x1260mm. 

Eigen gewicht 3800kg. 

Maximaal belastbaar 14.800kg.

Huurprijs is inclusief koppelpennen en manen. 
+ 7% toeslag verzekeringskosten huur drijvend materieel.

KOPPELPONTONS GROOT verhuren wij:
                                 
     dag                    1 week                     projectkosten               voor een langere periode 
    n.v.t.                                                    op aanvraag               speciale prijs op aanvraag

    n.v.t.                  € 110,00

UNIEK IN NEDERLAND !Alleen bijKOKO VERHUUR 

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 
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KOPPELPONTONS GROOT
24

UNIEK IN 

NEDERLAND !

Alleen bij

KOKO VERHUUR 

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 
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SPUDPALEN, LEUNINGEN ETC. VOOR PONTONS
25

Veilig en 

gemakkelijk werken 

op het water 

begint bij 

KOKO VERHUUR

Spudpalen verankeren de pontons. Om een ponton op een bepaalde plek te laten liggen 
of om stabiliteit te krijgen tijdens werkzaamheden of evenementen, gebruikt men spudpalen 
of ankers. Spudpalen zijn stalen buizen die door de ponton in de bodem komen te staan. 
We hebben ze in veel verschillende lengtes, diameters en wanddiktes. 
Met handbediening, maar ook voor kraan-, hydraulische- of elektrische bediening.

Naast deze spudpalen heeft KOKO VERHUUR ook beveiligingsmaterieel in de verhuur 
zoals leuningen voor pontons, valbeveiliging etc.
Vraag ons naar dit beveiligingsmaterieel voor veilig werken.

SPUDPALEN verhuren wij inclusief koker per set:
                                 
                                                       1 week         projectkosten        voor een langere periode 
                                                                            op aanvraag        speciale prijs op aanvraag

Spudpaal 4 m1 + koker                 €   55,00

5 m1 + koker                                         €   55,00

6 m1 + koker                                         €   55,00

8 m1 + koker                                         prijs op aanvraag

Toeslag koker met lier                  €   25,00

Spudpaal + koker groot ponton    € 110,00

                                                    + 7% toeslag verzekeringskosten.
                                                    Electrische- of hydraulischebediening op aanvraag.

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 
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ALUMINIUM ROLSTEIGERS / KAMERSTEIGERS
26

Deze handzame steigers heeft KOKO VERHUUR 
nu voor u in de verhuur.
Bijvoorbeeld voor gebruik bij pontons.

ALUMINIUM ROLSTEIGERS (snelbouwsteigers) NEN 2718 
verhuren wij in onderstaande maten:
                                 
Afmetingen platform:
1,50 x 2,85 of 0,75 x 2,85 of 1,3 x 2,5 of 1,3 x 3,05 of 0,75 x 2,50 of 1,50 x 1,80 of 0,75 x 1,80 m.

Type     Werkhoogte      Vloerhoogte                                                  per dag         per  week  

K0         4,45 m.          2,45 m.                                           €  27,50       €  49,50

K1         5,45 m.           3,45 m.                                           €  33,00       €  55,00

K2         6,45 m.          4,45 m.                                            € 38,50       €  60,50

K3         7,45 m.          5,45 m.                                          € 44,00      €  66,00

K4         8,45 m.          6,45 m.                                          € 49,50      €  77,00

K5         9,45 m.          7,45 m.                                          € 60,50      €  82,50

K6       10,45 m.          8,45 m.                                          € 66,00      €  88,00

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 
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ALUMINIUM LOOPVLOEREN
27ALUMINIUM KAMERSTEIGERS 

(vouwsteigers) afmeting 0,75 x 1,80 m. 

                                 
Type     Werkhoogte      Vloerhoogte                                                  per dag        per  week  

P1         3,7 m.             1,7 m.                                              € 33,00       €  38,50

P2         4,7 m.             2,7 m.                                              € 44,00       €  49,50

P3         5,7 m.             3,7 m.                                              € 55,00       €  60,50

Gemakkelijk te vervoeren kamersteigers 
van KOKO VERHUUR. 

De ideale steigers voor allerlei soorten 
werk en eenvoudig in het gebruik. 
Veilig werken doe je met 
KOKO VERHUUR.

ALUMINIUM LOOPVLOEREN 
Breedte 0,6 m. 
                                                                                                                                per  week 

4 meter                                                                                                   €  27,50

5 meter                                                                                                   €  33,00

6 meter                                                                                                   €  38,50

7 meter                                                                                                   €  44,00

8 meter                                                                                                   €  49,50

leuning aan 1 zijde                                                                                 €  11,00  

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 
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SHOVELS
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Shovels, het nieuwste materieel 
bij KOKO VERHUUR.
En niet zomaar een shovel, nee juist deze handige compacte maar krachtige shovels 
hebben wij in de verhuur.

Ze zijn er, bij KOKO VERHUUR, deze handige shovels geschikt voor vele 
uiteenlopende soorten werkzaamheden.
Deze machines kunnen wat aan, dus informeer snel naar de mogelijkheden.
Compacte machines maar met oneindig veel mogelijkheden en vrijwel overal inzetbaar. 
Door hun compacte bouw en grote wendbaarheid kunnen deze machines ook in 
kleinere ruimten uitermate goed hun werk verrichten.

Onze shovels zijn echte 
werkpaarden en veelzijdig in 
gebruik.

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 



kokoverhuur.nl   050 4041488

29
SHOVELS

Wij brengen hem wel even... 
Met onze speciale transporten brengen wij deze shovel daar waar u hem nodig heeft.
Informeer naar de transportkosten en laat deze handige shovels van KOKO VERHUUR 
voor u aan het werk gaan.

Zelf transporteren kan natuurlijk ook, laat het ons even weten en wij zetten hem voor u 
klaar. Let u wel even op de beschikbaarheid.

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 
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BEUNBAKKEN
Deze beunbakken van KOKO VERHUUR zijn uitermate geschikt voor het transporteren 
van o.a. grond, baggerslib, hout- of steenslag over het water. 
Gemakkelijk inzetbaar bij uw werkzaamheden. 
Mede door de verschillende maten die wij in de verhuur hebben, handig in het gebruik.
Indien gewenst kunnen wij het transport en begeleiding hiervan verzorgen naar de 
gewenste locatie. 
Wij beschikken over beunbakken met een beuninhoud van 12/20m3.

30

Verhuurprijzen zijn 
exclusief huurprijs 
buitenboordmotor

                                         BEUNBAKKEN verhuren wij:
                                         Min. verhuurperiode 2 weken.
                                 
                                                            1 week          projectkosten       voor een langere periode 
                                                                                   op aanvraag       speciale prijs op aanvraag

                                             12m3      € 300,00

                                             20m3      € 425,00

                                                            + 7% toeslag verzekeringskosten.
            Vaste kosten inhuur € 75,00 p. beunbak*
            Vaste kosten retour  € 75,00 p. beunbak*     *Betreft schaderapport met foto opnamen.

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 
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STALEN WERKBOTEN
31

KOKO VERHUUR heeft diverse handige stalen en aluminium werkboten die uitermate 
geschikt zijn voor allerlei doeleinden, zoals het opduwen van een ponton of beunbak. 
Wij beschikken zowel over aluminium als over stalen werkboten met duwsteven, lieren en 
verlichting.
Onze werkboten zijn voorzien van buitenboord- of binnenboordmotor t/m 150 pk. 
Het aanpikken van het drijvend materieel gebeurt door middel van lieren of een 
hydraulische cilinder. 
Voor andere opties vraag, ons naar de mogelijkheden.

STALEN- EN ALUMINIUM WERKBOTEN verhuren wij:

Per project.
Vraag ons naar de mogelijkheden. Verhuurprijzen zijn 

exclusief huurprijs 
buitenboordmotor

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 



kokoverhuur.nl   050 4041488

ALUMINIUM PEIL- EN WERKBOTEN
32Bij KOKO VERHUUR hebben we deze stabiele aluminium boten in de verhuur. 

Uitermate geschikt als werkboot bij bouwprojecten die op of aan het water zijn gesitueerd, 
maar ook de beroepsvaart en visserij maken van onze boten gebruik. 
Tevens verhuren wij ze ook voor de pleziervaart. 
Kortom deze boten zijn geschikt voor iedereen die een handige boot nodig heeft. 
                                           Compleet met boottrailer en voorzien van CE-keurmerk. 
                                           Wij hebben meerdere typen, 3, 4 of 5 meter lengte. 
                                            Desgewenst verzorgen wij het transport tegen een 
                                            redelijke vergoeding.

KOKO VERHUUR heeft voor u ook juiste 
buitenboordmotoren voor deze boten in de 
verhuur. Dus u kunt er compleet direct mee 
aan het werk. 
Kijk op pagina 35, buitenboordmotoren. 

KOKO 
VERHUURKO 

HUUR

Aluminium peil- werkboten verhuren wij 
compleet met boottrailer. 
De boottrailer is niet bij de huurprijs 
inbegrepen.

Ook voor extra veiligheid bij 
werken op en bij het water Zie pagina 52 veiligheidsvoorzieningen.

Verhuurprijzen zijn 

exclusief huurprijs 

boottrailer en

buitenboordmotor.

ALUMINIUM PEIL-WERKBOTEN verhuren wij:
                                 
                       dag              1 week               projectkosten              voor een langere periode 
                                                                     op aanvraag              speciale prijs op aanvraag

 3,5 meter  €   75,00         € 200,00
 4    meter  € 100,00         € 250,00
 5    meter  € 200,00         € 450,00

+ 7% Toeslag verzekeringskosten voor drijvend materieel.

Ook verhuur van boottrailers.Informeer naar de verhuurprijzen. 

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 



kokoverhuur.nl   050 4041488

DEKSCHUITEN
33

KOKO VERHUUR beschikt over eigen 
transportmiddelen voor zwaar transport.
Daarmee kunnen wij de werkboten naar 
de gewenste werklocatie brengen 
en desgewenst voor u bedrijfsklaar 
leggen.
Informeer naar de mogelijkheden.

Bij KOKO VERHUUR heeft u de beschikking over diverse dekschuiten die voor 
uiteenlopende werkzaamheden kunnen worden ingezet. 
U kunt denken aan transport van hout, stenen, bouwmaterialen, hulpmaterialen of het 
inzetten bij een tekort aan opslag bij uw project. 
Deze dekschuiten hebben wij in verschillende maten: van 7,5 tot 25 meter. 
Een aantal zijn voorzien van spudpaalkokers met spudpalen en een eigen 
stroomvoorziening. Voor andere opties, vraag ons naar de mogelijkheden.

Ook voor extra veiligheid bij werken op en bij het water kunt u bij ons terecht.KOKO VERHUUR 
heeft diverse veiligheidsartikelen 

in het verhuurprogramma.Zie pagina 52 veiligheidsvoorzieningen.

         DEKSCHUITEN verhuren wij:
                                 
                                                                 1 week      projectkosten      voor een langere periode 
                                                                                   op aanvraag      speciale prijs op aanvraag

                             7500 x 3500 x 1200    € 200,00

+ 7% Toeslag verzekeringskosten voor drijvend materieel.

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 
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PLAATPONTONS
34

Ook voor extra veiligheid bij werken op of bij het water kunt u bij ons terecht.KOKO VERHUUR 
heeft diverse veiligheidsartikelen 

in het verhuurprogramma.Zie pagina 52veiligheidsvoorzieningen.

KOKO VERHUUR heeft plaatpontons in verschillende uitvoeringen en afmetingen. 
Deze uitermate handige plaatpontons kunnen door hun verschillende afmetingen in lengte, 
breedte en hoogte voor heel veel soorten werkzaamheden worden ingezet. 
Een aantal afm. zijn: 3000*1500/3000*2500/4000*2000/6000*2000 etc. 
Deze ponton types kunnen worden besteld incl. landvasten, spudpaalkokers, spudpalen, 
buitenboordmotoren en of de voorbereiding. 
Deze pontons kunnen door hun lage eigengewicht eenvoudig op een auto-aanhanger 
worden gebracht of door u gehaald. 
Een geschikte aanhanger voor het transport kunnen wij bijleveren.

PLAATPONTONS verhuren wij:
                                 
                                      1 week                 projectkosten               voor een langere periode                  
                                                                   op aanvraag               speciale prijs op aanvraag

3000 x 1500 x 350         € 50,00

4000 x 2000 x 350         € 60,00

5000 x 2000 x 350         € 65,00

6000 x 2000 x 350         € 75,00

7000 x 2000 x 350         € 85,00

Toebehoren: spudpalen 2 t/m 6 m1  € 2,50
+ 7% Toeslag verzekeringskosten voor drijvend materieel.

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 
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KOKO VERHUUR heeft verschillende buitenboordmotoren in het verhuurassortiment. 
Van elektrisch tot viertact benzinemotoren en van 2 t/m 50 pk.
Handig in combinatie met de huur van een werk- of peilboot.
KOKO VERHUUR heeft de beschikking over kort-, lang- en ultra langstaarten, al dan 
niet uitgevoerd met werkschroef.

Let u ook even op onze veiligheidsmiddelen voor werken op en aan het water, zoals 
reddingsboeien en zwemvesten.

BUITENBOORDMOTOREN
35

KOKO 
VERHUURKO 

HUURKO 
UUR

LET OP! Brandstof wordt op basis van nacalculatie gefactureerd.
Onze buitenboordmotoren lopen op Aspen benzine. 
Deze brandstof wordt bij het huren van 
buitenboordmotoren meegeleverd.

Vraag 

KOKO 

VERHUUR 

deskundig 

advies voor 

veilig werken 

op het water

BUITENBOORDMOTOREN verhuren wij:
                                 
                                              dag         1 week       projectkosten     voor een langere periode 
                                                                                op aanvraag     speciale prijs op aanvraag

Fluistermotor electro            n.v.t.        € 150,00 

Honda 5 pk                          n.v.t.        € 100,00

Honda 10 pk                        n.v.t.        € 150,00

Honda 20 pk                        n.v.t.        € 225,00

Honda 30 pk                        n.v.t.        € 275,00

Honda 60 pk                        n.v.t.        € 475,00
Speciale werkuitvoering
met verzwaarde staart

+ 7% Toeslag verzekeringskosten.

 KOKO VERHUUR Buitenboord motoren in de verhuur voor alle soortenwerkzaam-heden 

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 
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HYDRAULISCHE KRANEN
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                                  KOKO VERHUUR heeft voor u handige graafmachines in de 
                        verhuur die voor vele geheel uiteenlopende soorten werkzaamheden zeer 
       geschikt zijn. Denk hierbij aan graafwerk, straatwerk, beschoeiingswerk etc.

Met onze eigen diepladers voor zwaar transport kunnen wij zorgdragen dat de machine op 
de door u gewenste locatie komt. Helemaal bedrijfsklaar, zodat u gelijk aan het werk kunt.

DAT IS 

HANDIG BIJ 

KOKO VERHUUR 

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 
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HYDRAULISCHE KRANEN
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 Informeer naar de mogelijkheden, 
 met onze ruime kennis en ervaring
  kunnen we u advies geven of onze
  graafmachines geschikt zijn voor 
   het werk dat u gaat verrichten.

Ook zijn deze machines geschikt voor bestratings werkzaamheden.
KOKO VERHUUR heeft hiervoor speciale aanpassingen beschikbaar.

 KOKO VERHUUR 
Informeer bij ons vrijblijvend 

naar de mogelijkheden. 

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 
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HYDRAULISCHE KRANEN

kokoverhuur.nl   050 4041488

 KOKO 

VERHUUR 

Informeer 

vrijblijvend 

naar de 

mogelijkheden. 

KOKO VERHUUR heeft deze 
robuuste maar tevens compacte 
graafmachines in de verhuur 
om voor u de mogelijkheid te 
hebben om een allround 
machine te kunnen huren 
die voor vele soorten van 
werkzaamheden uitermate 
geschikt is.

De verhuurprijzen zijn gebaseerd op een verbruik van max. 8 uur per dag en 
40 uur per week. Continue prijzen op aanvraag. Extra draaiuren na rato doorberekend.
Brandstof en Ad Blue wordt berekend op basis van nacalculatie.

KOKO VERHUUR heeft deze robuuste  graafmachines in de verhuur:

Minigraver                 1000 kg.    €   95,00 per dag     €   320,00 per week

Minigraver                 2000 kg.    € 120,00 per dag     €   425,00 per week

Minigraver                 3500 kg.    € 140,00 per dag     €   450,00 per week

Midigraver                 5000 kg.    € 170,00 per dag     €   650,00 per week

Midigraver                 9000 kg.    € 210,00 per dag     €   750,00 per week

Rupsgraafmachine 15000 kg.    € 225,00 per dag     € 1000,00 per week          

+ 7% Toeslag verzekeringskosten.

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 
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HOGEDRUK WATERPOMPEN
39

Als enige in het Noorden heeft KOKO VERHUUR hogedruk waterpompen voor bouwkun-
dige werkzaamheden in de verhuur. 
Deze hogedruk waterpompen zijn ideaal voor het schoonspuiten van beschoeiingen e.d. 
Ook zijn ze uitermate geschikt om probleemloos de ligging te bepalen van kabels.
KOKO VERHUUR heeft ze voor u met verschillende spuitlansen, lengte, dikte, grootte. 
Zo heeft u voor ieder doeleinde de juiste lans ter beschikking. 

LET OP! Brandstof wordt op basis van nacalculatie gefactureerd.
Onze hogedruk waterpompen lopen op Aspen benzine. 
De brandstof wordt bij het huren van hogedruk waterpompen meegeleverd.

HOGEDRUK WATERPOMPEN verhuren wij:
                                 
                                                        dag       1 week    projectkosten    voor een langere periode 
                                                                                     op aanvraag   speciale prijs op aanvraag

Spuitpomp 7 bar benzine             €  45,00    €105,00

2” Vuilwaterpomp 30 m3              €  35,00    €  60,00

3” Vuilwaterpomp 60 m3              €  50,00    €  95,00

4” Vuilwaterpomp 100 m3            €130,00    €175,00

Waterzuigstang met korf 5 meter  €    9,00    €  17,00

Afvoerslang per 5 meter               €    6,00    €  18,00

+ 7% Toeslag verzekeringskosten.

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 
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MOBIELE LICHTMASTEN
40

Deze unieke lichtmasten van KOKO VERHUUR zijn uitgevoerd met een geïntegreerde 
en hydraulisch aangedreven verticale telescoopmast. 
Ze bieden een grote stabiele lichtopbrengst, waarvoor de energie wordt geleverd door een 
krachtige ingebouwde generator. 
Hierdoor zijn deze mobiele lichtmasten zeer efficiënt in het gebruik.
Door de compactheid zijn onze mobiele lichtmasten gemakkelijk te vervoeren en op de 
werkplek ook eenvoudig wendbaar en te verplaatsen.

KOKO VERHUUR heeft deze lichtmasten voor u klaar staan. 

KOKO VERHUUR 
Licht in de duisternis!

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 
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MOBIELE LICHTMASTEN
41

KOKO VERHUUR lichtmasten kunnen worden voorzien van een schemersensor, 
een timer, en de mogelijkheid om de lichtmast aan te sluiten op een externe voeding.

De genoemde prijzen bij de mobiele lichtmasten gelden bij max. 8 branduren per dag en 
max. 40 branduren per week. Bij meerdere branduren wordt een toeslag berekend.

Brandstof voor de mobiele lichtmasten wordt berekend op basis van nacalculatie.

MOBIELE LICHTMASTEN verhuren wij:
                                 
                                   dag               1 week           projectkosten      voor een langere periode 
                                                                               op aanvraag      speciale prijs op aanvraag

VTI 4x 1000 W.       €   85,00          € 295,00

LED   € 125,00       € 120,00          € 325,00

Cub 4x 1000 W.      € 125,00          € 275,00

+ 7% Toeslag verzekeringskosten.

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 
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SLOOTSCHOTTEN
42

Een slootschot is een stalen plaat met een dikte die variabel is van 18 tot 22 mm. 
De afmeting (lengte en hoogte) die een slootschot moet hebben is per watergang 
verschillend maar bij KOKO VERHUUR hebben wij een aantal van de meest 
gangbare maten in onze verhuur: 3x2 / 5x2.5 / 6x2.5 meter. 
Een slootschot wordt veelal gebruikt om een watergang droog te zetten voor 
werkzaamheden. Staat uw gewenste afmeting er niet bij, neemt u dan contact met ons op. 
Samen met KOKO VERHUUR komt u altijd tot een oplossing! 

KOKO VERHUUR beschikt over eigen transportmiddelen.
Ook het transport van slootschotten kunnen wij hiermee 
voor u verzorgen.

SLOOTSCHOTTEN minimale huurperiode 4 weken.
                                 
                                     1 week       projectkosten       voor een langere periode 
                                                        op aanvraag       speciale prijs op aanvraag

3000x2000x22mm      €   37,50      

4000x2000x22mm      €   47,50

5000x2500x17mm      €   57,00      

6000x2800x17mm      €   67,00     

7000x2800x17mm      €   77,00      

Andere afmetingen in overleg.

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 
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KOKO VERHUUR beschikt over 
eigen transportmiddelen.
Zo kunnen wij de stalen damwanden 
voor u naar de gewenste werklocatie 
brengen.
Informeer naar de mogelijkheden.

STALEN DAMWANDEN
43

Stalen damwanden van KOKO VERHUUR voor het professionele werk.
Damwanden van hoge kwaliteit, waardoor u op verantwoorde wijze aan het werk bent.
KOKO VERHUUR heeft een lange ervaring op het gebied van waterbouw, en wij kunnen u 
dan ook goed adviseren op welke wijze en met de juiste materialen u aan het werk kunt.
In KOKO VERHUUR vindt u dan ook de juiste partner voor dit specifieke werk.
Veiligheid en betrouwbaarheid voor alles. Informeer naar de mogelijkheden.

Ook voor extra veiligheid bij 

werken op en bij het water 

kunt u bij ons terecht.

KOKO VERHUUR 

heeft diverse veiligheidsartikelen 

in het verhuurprogramma.

Zie pagina 52 

veiligheidsvoorzieningen.

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 
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BOUW- DRANGHEKKEN EN TOEBEHOREN
44

Een hekwerk om bouwplaats, opslag of evenement beschermt u tegen diefstal en onge-
node gasten en geeft veiligheid. Met de bouw- en dranghekken van KOKO VERHUUR 
zet u een degelijke afscheiding neer.
Onze bouw- dranghekken zijn gemakkelijk te plaatsen en op te ruimen, de bouwhekken 
kunnen worden voorzien van zwart of wit zeil. Als extra’s kunnen wij leveren: bouwhekwiel, 
schoor, scharnier, toegangspoort etc. 
De aflevering kan in staande of liggende transportblokken.
KOKO VERHUUR kan ook voor u het transport en de komplete plaatsing en montage 
op bouw- of evenementen locatie verzorgen. Informeer naar de mogelijkheden.

Minimale huurtijd bouwhekken 2 weken. 
Korting bij langere huurperiode op aanvraag.

BOUW- DRANGHEKKEN EN TOEBEHOREN verhuren wij:
                                 
                                                           1 week       projectkosten       voor een langere periode 
                                                                              op aanvraag       speciale prijs op aanvraag

Dranghekken 2,5 m. / 19 spijls           €   4,50

Transportbok                                      €   8,50      

Bouwhek 3,5 m. x 2 m.                       €   1,45      

Transportbok liggend 24/32 stuks      €   3,50      

Transportbok staand 28/30stuks        €   6,50

Bouwhekwiel                                      €   1,50

Bouwhek schoor + grondpen              €   2,50

Bouwhekscharnier                              €   1,50

Bouwhek gezeild                                €   6,00

Vraag ons naar andere mogelijkheden, zoals toegangspoort.

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 
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ZEE- EN OPSLAGCONTAINERS
45

Opslagcontainers en zeecontainers van KOKO VERHUUR zijn uitermate praktisch in 
gebruik. Gemakkelijk inzetbaar, en door de verschillende maten is er voor iedere opslag- 
of transport-behoefte de juiste container beschikbaar.  
Vraag informatie over deze containers, de gebruiksmogelijkheden, opslagcapaciteit en 
eventuele transportmogelijkheden.
KOKO VERHUUR geeft u graag een vrijblijvend advies.

KOKO VERHUUR beschikt over eigen transportmiddelen, ook voor zwaar transport.
Daarmee kunnen wij de containers naar de gewenste locatie brengen.
Informeer naar de mogelijkheden.

ZEE- EN OPSLAGCONTAINERS verhuren wij:
                                 
                                                                   1 week    projectkosten   voor een langere periode 
                                                                                  op aanvraag     peciale prijs op aanvraag

Materiaalcontainer 2,44 x 2,20 m (8Ft)     € 20,00

Materiaalcontainer 2,50 x 3,00 m (10Ft)   € 20,00

materiaalcontainer 2,50 x 6,00 m (20Ft)   € 24,00

Bulldogslot                                                €   8,80

Materiaalcontainer met verlichting            € 28,00

+ 7% Toeslag verzekeringskosten.

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 
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SCHAFT- EN OPSLAGCONTAINERS
46

Kwalitatief hoogwaardige containers met goede isolatie en handige indeling. 
KOKO VERHUUR heeft ze voor u in verschillende maten en uitvoeringen. 
Tevens kunnen ze worden uitgerust met stoelen, tafels, koelkast, koffiezetapparaat en 
elektrische verwarming. 
Deze containers van KOKO VERHUUR zijn ook heel goed te gebruiken als een tijdelijke 
kantoorunit op de bouwplaats. Vraag naar de mogelijkheden.
KOKO VERHUUR kan ook het transport met eigen vervoer voor u verzorgen.

SCHAFTCONTAINERS verhuren wij:
                                 
                                                                1 week    projectkosten     voor een langere periode 
                                                                                op aanvraag     speciale prijs op aanvraag

Kantoorunit   3,00 x 2,50 m / Ruimte      € 55,00

Kantoorunit   6,00 x 2,50 m / Ruimte      € 65,00

Kantoorunit 10,00 x 2,50 m 
voorzien van keukenblok                        Prijs op aanvraag

Kantoorunit 6,00 x 2,50 m                             
voorzien van hal, toilet en keukenblok    Prijs op aanvraag

Toeslag meubilair                                    € 12,50

+ 7% Toeslag verzekeringskosten.

Extra; kasten, koelkast, koffiezetapparaat vraag naar de mogelijkheden.

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 
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SCHAFTWAGENS
47

KOKO VERHUUR heeft deze handige en robuuste schaftwagens voor u in de verhuur. 
Onze schaftwagens zijn geschikt voor snelverkeer, dus snel te vervoeren naar de plaats 
van bestemming en direct gebruiksklaar.
De schaftwagens van KOKO VERHUUR beschikken standaard over een tafel, 6 stoelen 
en zowel een gas- als een elektrische kachel.

Deze schaftwagens zijn door hun 
compactheid gemakkelijk op 
iedere locatie te plaatsen.

SCHAFTWAGENS verhuren wij:
                                 
                                                                1 week      projectkosten   voor een langere periode 

                                                                                  op aanvraag   speciale prijs op aanvraag

Schaftwagen / snelverkeer / 
met interieur                                            € 75,00

+ 7% Toeslag verzekeringskosten.

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 
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BRANDSTOFTANKS
48

Voor een veilige manier van vervoeren en opslag van brandstof heeft KOKO VERHUUR 
verschillende brandstoftanks. Deze tanks voldoen aan strenge veiligheidseisen.
Zowel de 995 als de 3000 liter zijn verkrijgbaar met 230V aftankinstallatie met vulpistool. 
Ook leveren wij koppelingen voor rechtstreekse aansluitingen van compressor of 
aggregaat.

KOKO VERHUUR 
beschikt over eigen transportmiddelen. 
Ook het transport van brandstoftanks 
kunnen wij hiermee voor u verzorgen, 
en ook kunnen wij een door u gehuurde 
tank of tanks gebruiksklaar plaatsen. 
Informeer naar de mogelijkheden.

Gecertificeerde BRANDSTOFTANKS verhuren wij:
                                 
                                                   dag        1 week     projectkosten   voor een langere periode 
                                                                                  op aanvraag    speciale prijs op aanvraag

Brandstoftank 995 liter                
met electrische pomp              n.v.t.       €   88,00

Brandstoftank 3000 liter               
met electrische pomp                n.v.t.       € 132,00

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 
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AGGREGATEN
49

KOKO VERHUUR heeft betrouwbare aggregaten in de verhuur. 
Onze aggregaten zijn bedrijfszekere krachtbronnen, en voor diverse doeleinden in te 
zetten. 
Wij verstrekken u graag alle informatie over de verschillende typen en uitvoeringen.
KOKO VERHUUR heeft deze aggregaten in verschillende krachtbronnen voor u ter 
beschikking staan. 
Wij verstrekken u graag alle informatie over de mogelijkheden.

                                De verhuurprijzen van aggregaten zijn gebaseerd op een verbruik 
                                 van max. 8 uur per dag en 40 uur per week. 
                                  Continue prijzen op aanvraag.
                                   Extra draaiuren na rato doorberekend.

                                   Brandstof voor de aggregaten wordt berekend 
                                     op basis van nacalculatie.

KOKO 

VERHUUR 

Betrouwbare 

partner 

in verhuur

AGGREGATEN verhuren wij:
                                 
                                                                       dag            1 week                 projectkosten    
                                                                                                                 op aanvraag        

5 KVA                                                          €   49,00        €    98,00

7 KVA                                                          €   55,00        €  110,00  

12,5 KVA                                                     €   67,50        €  143,50         

  20    KVA                                               €   75,00        €  185,00

  30    KVA                                                   €   85,00        €  218,00

  40    KVA                                                   €   93,60        €  234,00

  60    KVA                                                   € 121,50        €  265,00

  80    KVA                                                   € 125,00        €  290,00

100    KVA  ook 60 Hz en 440 V mogelijk   € 150,00         € 317,00

+ 7% Toeslag verzekeringskosten.

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 
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KOKO VERHUUR heeft een ruim assortiment verkeersborden op voorraad voor de 
meest voorkomende verkeerssituaties. 
Veiligheid voor alles zeggen wij altijd. Niet alleen voor de verkeersdeelnemers, maar ook 
voor de werkers aan en langs de weg is het geruststellend als het verkeer in goede banen 
wordt geleid.

VERKEERSBORDEN

Veilig werken
begint bij 
KOKO 

VERHUUR 

Vraag ons naar alle andere mogelijkheden.

VERKEERSBORDEN verhuren wij:
                                 
                                                 dag      1 week      projectkosten      voor een langere periode 
                                                                               op aanvraag      speciale prijs op aanvraag

Baakschild inclusief voet         n.v.t.     €   4,50
Schrik / afzethek rood-wit        n.v.t.     € 12,50
Verkeersbord                           n.v.t.     € 10,00
incl. buis en 2 klemmen    
Grondanker                             n.v.t.     €   1,00
Tekstbord / o.a.:                      n.v.t.     € 12,50
rijplaten die glad kunnen zijn

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 
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ROADBARRIERS

Roadbarriers, je ziet ze veelvuldig op uiteenlopende plaatsen toegepast. 
KOKO VERHUUR heeft deze veilige afbakening ruimschoots voorhanden in de verhuur.
Roadbarriers geven een duidelijke en veilige afbakening bij werkzaamheden langs en aan 
de weg. Licht van gewicht, en gemakkelijk te plaatsen en te verplaatsen geeft u duidelijk 
richting aan het passerende verkeer. 
KOKO VERHUUR levert ze in grote aantallen maar ook in kleinere aantallen, net wat u 
nodig heeft om veilig te kunnen werken.
Wij geven graag advies over hoe u het beste deze roadbarriers kunt toepassen. 
KOKO VERHUUR heeft jarenlange ervaring op het gebied van veilig werken aan en 
langs de weg. 

51

ROADBARRIERS verhuren wij:
                                 
 € 4,50 per stuk / per week

Vraag KOKO VERHUUR advies overveiligwerken

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 



kokoverhuur.nl   050 4041488

VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
52

Veilig werken op en aan het water. KOKO VERHUUR heeft daar diverse veiligheids-
artikelen voor in de verhuur, zoals reddingsboeien en zwem/reddingsvesten. 

Onze pontons kunnen worden voorzien van valbeveiliging, dat kan met staanders, 
steigerbuizen of met touw maar ook met leuningplanken. 

Om schepen te attenderen op de aanwezige pontons, kunnen deze door KOKO 
VERHUUR voor de avond en nacht worden voorzien van lichtbakens en scheeps-
bebording. 
Vraag ons naar de vele veiligheidsmogelijkheden.

KOKO VERHUUR

KOKO 
VERHUUR

KOKO 

VERHUUR

KOKO 

VERHUUR

KOKO 

VERHUUR

KOKO 

VERHUUR

Ook voor extra veiligheid bij 

werken op en bij het water 

kunt u bij ons terecht.

KOKO VERHUUR 

heeft diverse veiligheidsartikelen 

in het verhuurprogramma.

Veilig werken met KOKO VERHUUR.

  Veilig werken, dat is voor KOKO VERHUUR een 
   eerste vereiste.
     Wij doen er dan ook alles aan om onze verhuur 
     producten in optimale conditie te houden.
       Maar daarnaast is het natuurlijk uitermate belangrijk 
        om ook veilig met onze verhuur producten te werken. 
        Met name bij werken op en rond het water zijn extra 
         voorzieningen gewenst.
     Informeer bij ons naar de mogelijkheden en materialen 
die wij daarvoor in de verhuur aanbieden. 

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 
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BUITENOPSLAG

Ook bij KOKO VERHUUR ! 
Buitenopslag. 
Op onze ruime en handig gelegen locatie bieden wij u de ideale ruimte voor 
buitenopslag van goederen of materieel dat u tijdelijk of voor langere tijd ergens wil 
bergen en waar u zelf niet de ruimte voor beschikbaar heeft.. 

Ons terrein is gemakkelijk bereikbaar vanaf de A7, A 28 en ligt op redelijke afstand 
van de grensovergang naar Duitsland.

Informeer geheel vrijblijvend naar de mogelijkheden.
Op ons terrein zijn alle mogelijkheden aanwezig voor het snel laden en lossen 
van alle soorten van transport.
Tijdens werkuren is op onze locatie altijd personeel aanwezig, 
na sluitingstijd wordt het terrein afgesloten.  

Ook bij 

KoKoVerhuur.

Buitenopslag 

op ons terrein.

Informeer naar de 

mogeli jkheden.

         
  

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 
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ACTIEF OP ELK TERREIN

Schoonmaakkosten en eventueel ontstane schade, alsmede vermissing, zijn voor rekening van de huurder. Transport is niet bij de 
huurprijs inbegrepen.Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden. +7% toeslag verzekeringskosten. Milieuheffing cat.B toeslag € 0,80 p.d. 
Voor het zelf afhalen / retourbrengen van verhuurmaterieel worden handelingskosten in rekening gebracht. 
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NOTITIES
55

KOKO VERHUUR gaat altijd voor de 
optimale service en vakkundige technische 
ondersteuning.
KOKO VERHUUR niet alleen voor 
materieelverhuur maar ook voor projecten 
en transporten.



Grond-, weg-, bagger-, waterbouw en bouw

Madepolderweg 7, 9608 PX Westerbroek
T 050 4041488 M 0626316226 

E koko@kokoverhuur.nl I www.kokoverhuur.nl

KOKO VERHUUR B.V.

Wij komen het wel even brengen!
Vraag naar de mogelijkheden en de kosten.


