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Hello friends!

Hoe lang is het geleden dat we elkaar nog hebben gehoord of gezien? 
Voor sommigen onder jullie wellicht van voor de coronapandemie... Hoog 
tijd dus om bij te praten, want de voorbije twee jaar hebben we bij TVH 
Equipment niet stilgezeten. In dit gloednieuwe magazine brengen we je 
daarom up-to-date met wat er allemaal is gebeurd en hoe we vandaag 
onze visie op de perfecte samenwerking tussen mens en machine in de 
praktijk zetten.

Eerst en vooral hebben we ons aanbod onder de loep genomen en 
gekeken met welke machines we de verhuurvloot nog konden uitbreiden. 
Zo hebben we beslist om voortaan ook compacte grondverzetmachines 
aan te bieden. Daarvoor zijn we een exclusief partnership aangegaan 
met de firma Luyckx uit Brecht, invoerder van onder andere Kubota 
minigravers, wielladers en rupsdumpers en Ammann walsen. Stuk voor 
stuk topmerken die perfect passen in ons assortiment. Sla er de nieuwe 
editie van onze Rental Guide maar op na!

Die gids staat trouwens, net als dit magazine, helemaal in het teken van 
onze nieuwe ‘Rent from a friend’ slogan. Hiermee willen we benadrukken 
dat we bij TVH Equipment véél meer doen dan enkel machines verhuren. 
Klanten vinden in ons een doorgewinterde professional met de expertise, 
het materieel én de drive om hen voort te helpen. Wil je huren of kopen, 
tweedehands of nieuw? Heb je advies, een opleiding of onderhoud nodig? 
We staan voor jou klaar, als een F’Rent (versta: verhuurvriend) waar je 
altijd en overal op kan rekenen.  

Overal: dat betekent natuurlijk in Waregem waar onze nieuwe hoofdzetel 
stilaan vorm krijgt. De werken schieten goed op, dus kom straks gerust 
eens langs! Daarnaast vind je ons in Sint-Niklaas, Diksmuide, Antwerpen, 
Londerzeel, Nijvel en, binnenkort, in Lummen waar we een nieuwe 
vestiging bouwen om het oosten van België beter te kunnen bedienen. 
 
Maar voor het zover is, wensen we je veel leesplezier. Geniet van de 
weetjes die we hier graag met jou delen, als vrienden onder elkaar. 

Met vriendelijke groeten,

Kristof Coudenys
CEO
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Vrienden onder elkaar

Rent from a friend
Welk project je ook wil uitvoeren, we helpen 
je persoonlijk verder. We leveren jou de 
juiste machine voor de job én geven je de 
nodige tips om er vlot mee aan de slag te 
gaan. Kortom, als je bij ons een machine 
huurt, maken we er samen met jou een fijne 
ervaring van. Waar zijn vrienden anders 
voor? Want dat zijn we: vrienden waarop je 
kan rekenen, die voor elkaar tot het uiterste 
gaan en met plezier het beste uit zichzelf 
halen. 

Deze positieve boodschap loopt vanaf nu als 
een rode draad door onze communicatie. 

Daarin staat de klant centraal, die met 
de hulp van zijn/haar vrienden bij TVH 
Equipment vanaf nu elke job met de 
glimlach tot een goed einde brengt. 

Buy from a friend
Maar onze vriendendiensten 
beperken zich niet tot 
machineverhuur. Wil je een 
machine kopen? Nieuw of 
tweedehands? Ook dat doe je bij 
ons in alle vertrouwen, vrienden 
onder elkaar. We luisteren naar 
jou, geven je persoonlijk advies 
en bieden je een ruime keuze uit 
verschillende topmerken van 
leveranciers waar we al jaren nauw 
mee samenwerken.

Na de verkoop staat onze deur bovendien 
altijd voor je open en kan je bij ons terecht 
voor het onderhoud of een herstelling aan 
je machine. Best friends forever! Klinkt als 
een goede deal, toch?

Learn from a friend
Om je project veilig en vlot te laten verlopen, 
bieden we je niet enkel excellente machines 
(te huur en te koop) en professioneel advies. 
We gaan nog een stapje verder. In onze 
Academy leren we je alle kneepjes van ons 
vak. Zo kan je in het TVH examencentrum 
(VCA-erkend) bestuurdersopleidingen 
en veiligheidstrainingen volgen. Kies uit 
ons standaardaanbod of opteer voor een 
opleiding op maat. Op jouw vraag verzorgen 
onze trainers de opleiding ook op de locatie 
van jouw keuze. We doen er dus echt alles 
aan om de perfecte samenwerking tussen 
mens en machine – onze visie – in de 
praktijk te brengen. Speciaal voor jou. Zeg 
nu zelf: vrienden verdienen tenslotte alleen 
het beste!

 

Bij TVH Equipment draait het om veel meer dan machineverhuur. Wij staan altijd 
en overal klaar voor onze klanten. Met perfect onderhouden machines, gericht 
advies en een service waar je op kan bouwen. ‘Rent from a friend’ is onze slogan 
en die maken we meer dan waar!

We bewijzen onze klanten 

graag een vriendendienst.

Ook deze 
schaarlift 
is nu mijn 

vriend
Sebastiaan - Onderhoudstechnicus

“

“

Praktijklessen in de TVH Academy.

De nieuwe campagne straalt onze klantvriendelijke aanpak uit.
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Dit zijn de nieuwkomers 
in ons gamma

De nieuwe 
Rental Guide

De bijbel voor machineverhuur
De Rental Guide is al jaar en dag de bijbel 
voor al wie een machine wil huren. Van 
graafmachines tot laadbruggen en van 
schaarliften tot verreikers. Je vindt het 
er allemaal, in één oogopslag. Deze gids 
is dan ook een godsgeschenk voor als 
je snel een volledig overzicht wil van de 
toestellen die we jou te bieden hebben. 
Mooi meegenomen: hij zit in een handig 
pocketformaat wat het nog makkelijker 
maakt om hem te raadplegen!

Al onze toestellen op een rijtje
In de nieuwe Rental Guide staan alle 
toestellen - stuk voor stuk jonge en 
perfect onderhouden machines - duidelijk 
en gedetailleerd beschreven. Inclusief 
technische specificaties. Zoek je dus een 
thermische heftruck van 2,5 ton met een 
hefhoogte van meer dan 5 meter? Even 
bladeren en je hebt zo jouw machine 
gevonden. Heb je advies nodig? Aarzel dan 
niet ons te bellen! ‘Rent from a friend’ is ons 
motto, remember?

Veiligheid eerst
Omdat je werkt met bouwmachines, 
is een bestuurdersopleiding en/of 
veiligheidsopleiding geen overbodige 
luxe. In de Rental Guide besteden we daar 
eveneens aandacht aan en verwijzen we je 
voor meer info door naar de TVH Academy.

Ken je onze online verhuurtool?
Naast de Rental Guide hebben we trouwens 
nog een andere praktische tool die het 
huren van een machine vereenvoudigt: 
MyTVHEquipment.com. Met deze online 
verhuurtool zoek en bestel je in 1-2-3 de 
juiste machine voor jouw project. Gewoon 
via je smartphone of computer. 

In de Rental Guide leggen we je alle 
voordelen en nieuwe functionaliteiten 
ervan uit.

Wil je meer weten over onze online 
verhuurtool of een exemplaar van 
de nieuwe Rental Guide aanvragen? 
Contacteer dan snel je TVH Equipment 
vertegenwoordiger.

Daar is ‘m! Wie een machine zoekt, 
vindt vanaf nu een volledig up-
to-date overzicht van onze vloot 
in de gloednieuwe Rental Guide, 
verkrijgbaar in een extra handig 
formaat! Je vertegenwoordiger 
bezorgt je graag jouw persoonlijk 
exemplaar.

Onze verhuurvloot is meer dan ooit de meest complete op de markt. 
Hoogwerkers en schaarliften van 5 tot 75 meter, heftrucks van 1,5 tot  
16 ton en verreikers van 4 tot 35 meter. We hebben het allemaal en meer. 
Ontdek hier enkele nieuwe krachtpatsers in ons gamma. Het volledige 
aanbod vind je in de Rental Guide. Vraag snel jouw (gratis) exemplaar.

vraag jouw exemplaar nu aan via je vertegenwoordiger

MAGAZINE

JLG ERT4069

HL-340 E30 SE

Teupen LEO 39GT

Manitou MRT 2660, MRT 3060

Dakwerkerskooi

Manitou 200 ATJ  E

Manitou MRT 2260

Elektrische gators
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TVH Equipment kiest voor de 
compacte machines van Luyckx

Van waar kennen Luyckx en TVH 
Equipment elkaar?
Ik heb Pascal Vanhalst 12 jaar geleden 
al eens ontmoet. Eerder toevallig. TVH 
Equipment speelde toen met het idee om 
naast heftrucks, hoogwerkers en andere 
grotere machines ook een gamma mini-
graafmachines aan te bieden. Omdat wij 
exclusief verdeler van Kubota zijn in België 
en Luxemburg, en Kubota marktleider is in 
dat segment, was hij heel geïnteresseerd in 
wat Luyckx voor hem kon betekenen. Ook 
omdat TVH Equipment al goede ervaringen 
had met andere Japanse merken. Het was 
een aangenaam gesprek, maar uiteindelijk 
is het daar bij gebleven.

Tot vorig jaar.
Ja, ik kreeg eind 2020 out of the blue een 
telefoontje uit Waregem met de vraag of we 
geen offerte konden maken voor een hele 
batterij Kubota machines. TVH Parts en 
Equipment waren net gesplitst, en dat was 
voor TVH Equipment blijkbaar het moment 
om de verhuurafdeling uit te breiden 
met kleinere graafmachines, wielladers, 
knikdumpers en ander compact materieel 
voor grondverzet.

En jullie konden hen die variëteit leveren?
Absoluut. Burgelijke bouwkunde is 
één van onze drie specialiteiten, naast 
landbouw en goederenbehandeling. 
Bovendien hebben we met Kubota en 
Ammann twee topmerken in huis met 
een zeer breed assortiment compacte 
modellen. Vooral Kubota is een naam als 
een klok. In 1982 hebben wij de Japanse 
constructeur in Europa gelanceerd. 
Minigravers waren toen nog nieuw en we 
hebben echt zelf onze afzetmarkt moeten 
creëren. Met succes. Kabelleggers en 
verhuurbedrijven waren snel overtuigd 
van de kwaliteit en het gebruiksgemak. 
Vanaf dag 1 waren we dus marktleider, 
en vandaag hebben we met Kubota nog 
altijd een marktaandeel van 35 procent in 
België en Luxemburg.

Was jullie exclusief Kubota dealerschap de 
enige reden dat TVH Equipment voor jullie 
heeft gekozen?
Dat denk ik niet. TVH Equipment zocht 
wel een A-merk met een volledig gamma, 
maar het wilde toch vooral een partner 
waarmee het klikte. En wij zaten duidelijk 
op dezelfde lijn. We voelden elkaar van in 
het begin goed aan en weten wat we elkaar 
te bieden hebben. Naast dat complete 
aanbod aan betrouwbare machines (Kubota 
heeft bovendien een hoge inruilwaarde!), 
kunnen we bijvoorbeeld ook technische 
ondersteuning, advies en experten met de 
juiste technische knowhow leveren.
Deze samenwerking draait zelfs eigenlijk 
meer om wederzijds vertrouwen en 
loyaliteit. We willen hier samen een nieuw 
project opstarten voor de lange termijn, en 
dan moet je zeker zijn dat je met de juiste 
mensen in zee gaat.

Er waren nog sterke kandidaten om 
hofleverancier te worden…
Ja, er waren verschillende grote merken 
aangeschreven. Het hele voortraject 
heeft trouwens 8 maanden geduurd. TVH 
Equipment is echt niet over één nacht 
ijs gegaan. Ze hebben het zeer grondig 
aangepakt. En terecht, want voor een 
project van deze omvang was het essentieel 
om de juiste keuze te maken.

U haalde vertrouwen aan als een 
belangrijke deal breaker. Hoe komt Luyckx 
daaraan tegemoet?  
Wel, wij zijn een solide bedrijf dat al sinds 
1952 voor 100 procent in handen is van de 
familie Luyckx. Mijn vader is begonnen met 
bosontginning vooraleer over te stappen 
op landbouw- en andere machines. We 
staan dus al 70 jaar in het vak en delen, als 
familiebedrijf, heel wat waarden met TVH 
Equipment. We respecteren elkaar, zijn 
gepassioneerd in alles wat we doen en eerlijk 
in de omgang, en we komen onze afspraken 
na. Onze prioriteit en ambitie is dit project 
mee te lanceren en verder uit te bouwen. In 
vertrouwen!

Jullie kwamen met Kubota en Ammann als 
favoriet uit de testen. What’s next?
TVH Equipment wil starten met een 
75-tal Kubota graafmachines en een 
70-tal trilplaten, stampers en walsen van 
Ammann. Die moesten we tegen maart 
2022 volledig customised en werkensklaar 
afleveren, met de juiste accessoires 
en voorzien van alle certificaten. Maar 

eerst organiseerden we nog de nodige 
opleidingen voor de techniekers van TVH 
Equipment die het onderhoud en eventuele 
reparaties moeten uitvoeren. En ook 
de commerciële diensten maakten we 
ondertussen vertrouwd met het nieuwe 
gamma. Zij moeten tenslotte de klanten 
correct kunnen adviseren in hun keuze van 
de juiste machine.

Dus jullie voorzagen opleidingen, leverden 
in maart de machines en that’s it?
Nee, dan begint het pas. Dat was het 
gemakkelijke deel. Eenmaal de machines 
in gebruik genomen zijn, staan wij – samen 
met onze leveranciers – paraat om TVH 
Equipment de volgende jaren te blijven 
ondersteunen. We houden hen op de 

hoogte van nieuwe machines, adviseren 
hen bij technische issues, kijken wat er in 
de markt allemaal beweegt. We zijn een 
partner die proactief meedenkt en zo dit 
project mee vorm geeft. We zijn bijzonder 
fier dat we die kans krijgen. TVH Equipment 
creëert immers ook voor Luyckx nieuwe 
opportuniteiten en groeipotentieel. Hun 
structuur en afzetmarkt beperkt zich nu 
eenmaal niet tot België. 

Dus als we goede vrienden blijven, ziet de 
toekomst er voor beide partijen rooskleurig 
uit. De start is alvast veelbelovend.

Hoogwerkers, heftrucks en ander groot materieel hadden we al. Wat nog ontbrak in ons 
assortiment waren compacte grondverzetmachines. Na een diepgravende selectie kwam de 
firma Luyckx uit Brecht als beste keuze uit de bus en dat is geen onbekende voor TVH Equipment. 
Een gesprek met zaakvoerder en kersverse partner Jos Luyckx.

Ammann walsen

De loop- en zitwalsen zijn perfect inzetbaar 
voor ondergronden als zand, klei, asfalt... Ook 
de op afstand bestuurde sleuvenwals maakt 
bodemverdichting heel eenvoudig.

Nieuw in 
ons gamma

Kubota rupsdumpers

Dumpers zijn geschikt voor het verplaatsen van 
grond, zand, puin of ander materiaal over een langere 
afstand. Om de gewichtsdruk op de grond te verdelen 
zijn rupsdumpers ideaal.  

‘ ‘Ze zochten 
vooral een 

partner 
waarmee 
het klikte! Kubota Minigraafkranen tot 10 ton

De compacte mini-graafmachines op rupsbanden zijn geschikt voor 
de kleine graafwerken die anders met een schop gebeuren. Ook voor 
terreinen waar niet veel plaats is voor maneuvers is dit toestel ideaal. 

Kubota Wielladers tot 10 ton

Wielladers worden vaak ingezet bij de bouw, wegenbouw 
en tuinaanleg om aarde of zand te verplaatsen en zijn een 
uitstekend alternatief voor de traditionele graafmachines.

Nieuw in 
ons gamma

‘ ‘We zijn 
gepassioneerd 
in wat we doen!

‘ ‘We denken 
proactief 
mee met 
de klant.Jos Luyckx en Luc Maertens schudden elkaar de hand op de samenwerking.
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Volg een opleiding
Chauffeurs of bedieners van hoogwerkers, 
verreikers en heftrucks moeten de juiste 
opleiding hebben gekregen om een 
gehuurde machine veilig te bedienen. In 
de TVH Academy bieden we je daarom 
een hele reeks bestuurdersopleidingen 
zodat je straks veilig en efficiënt aan de 
slag kan. Na de opleiding ontvang je een 
erkend rijvaardigheidsattest dat 5 jaar 
geldig blijft.

Je hebt de keuze uit ons standaardaanbod 
of een opleiding op maat. Op jouw vraag 
verzorgen onze trainers de opleiding ook 
op de locatie van jouw keuze.

Meer informatie vind je op 
www.tvhequipment.com

Beurzen

Bijleren in de TVH Academy Puzzelen met transporten
Onze job is elke dag puzzelen, coördineren, 
aanpassen, oplossen en communiceren om 
tot de meest geschikte transportregeling 
voor de klant te komen. We hebben 
uiteraard de nodige softwaretools om 
alle puzzelstukjes vlot ineen te passen. 
Het is een intense en deugddoende 
verantwoordelijkheid die we samen als 
team dragen.

Gespreide werkuren met oog voor balans
Om alle transporten in goede banen te 
leiden, hanteren we een flexibel uurrooster. 
Twee van mijn collega’s starten ’s morgens 
al om 6 uur om mogelijke issues direct te 

kunnen oplossen en leveringen tijdig bij de 
klant te krijgen. Dit kan zowel van thuis uit 
als vanop kantoor. Rond 7.30 uur komen 
er twee collega’s bij om de openstaande 
transporten te regelen. Om 10.30 uur 
beginnen de laatste twee planners en is het 
team compleet. Zij zorgen voor de finalisatie 
van de day-after leveringen. Op vrijdag 
werkt trouwens bijna iedereen vanuit de 
home-office. Er wordt daartoe in onderlinge 
samenspraak een rotatiesysteem opgesteld. 
Deze wisselende uren geven ons de kans 
om een namiddag vrij te hebben en de extra 
inspanningen worden gecompenseerd met 
het flexibel opnemen van recup.

Geen enkele dag is dezelfde
Wat ik zo tof vind aan deze job? Geen 
enkele dag is dezelfde en er valt altijd 
iets nieuws te beleven. Voor wie houdt 
van plannen en efficiënt werken, goede 
communicatievaardigheden heeft en graag 
samen met je team problemen oplost voor 
klanten is dit een droomjob. Zeker als je, 
zoals ik, pragmatisch ingesteld bent en 
gevoel voor humor hebt. De boog moet niet 
altijd gespannen staan, hé.

Functie in the spotlight: Transportplanner
Hoe krijgen we alle machines tijdig ter 
plaatse bij de klant? Dat is een werkje 
voor de Transport Planning. Vanuit de 
centrale in Antwerpen coördineert een 
team van 6 enthousiaste medewerkers 
elke werkdag met de glimlach de vele 
verhuuropdrachten voor een 85-tal 
chauffeurs. Hierbij staan ze in nauw 
contact met onze commerciële en 
technische dienst. Wij vroegen aan 
Donald hoe zijn job eruitziet.

Wil je het VCA-examen afleggen en zo je VCA-erkend rijvaardigheidsattest 
behalen? Daarvoor kan je terecht in de TVH Academy. Ons examencentrum is 
VCA-gecertificeerd en geeft je de keuze uit een brede waaier aan opleidingen 
conform de normen van het Register Risicovolle Taken.

BESTUURDERSOPLEIDINGEN

Aanslaan & uitwijzen van niet-kritieke lasten

Aanslaan & uitwijzen van kritieke lasten

Autolaadkraan

Elektrische stapelaar

Elektrische transpallet

Hoogwerker en schaarlift

Hoogwerker op vrachtwagen

Minigraafkraan

Minirupskraan

Orderpicker

Reachtruck

Rolbrug

Roterende verreiker met hijsfunctie

Smallegangstapelaar

Spinhoogwerker

Starre verreikert

Vorkheftruck

Wiellader

Zijlader 

TRAIN YOURSAFETY SKILLS

TRAINING@TVH.COM

Ontdek alles over onze 
opleidingen in onze 
trainingsbrochure

Zin om Donald te helpen met plannen?
Bekijk onze vacatures op 
www.sleutelfunctie.be

Overzicht van onze buitenstand op de 2-jaarlijkse beurs Matexpo te Kortrijk.

Donald Beyers aan het woordJaarlijks ontvangen 895 cursisten hun certificaat in de TVH Academy.

De praktijklessen worden in kleine groepen gegeven.



1312

MAGAZINE

Waarom een tweedehands machine kopen?

Clean & Green 100% elektrisch, 0% emissie
Dankzij de 100% elektrische aandrijving 
voor rijden en heffen maken de EC-
knikhoogwerkers van JLG weinig lawaai 
en stoten ze geen CO2 uit. Ideaal in de stad 
(zeker in Lage Emissie Zones) of als je 
binnen aan de slag moet. De Li-Ion batterij 
is bovendien onderhoudsvrij – je hoeft geen 
water bij te vullen. Dat houdt de kosten voor 
het onderhoud laag. De batterij laadt snel 
op en kan tussentijds probleemloos worden 
opgeladen. De garantie van 5 jaar op de 
batterij biedt je nog meer zekerheid op een 
zorgeloos gebruiksgemak, samen met de 
andere sterke technische kwaliteiten.

Krachtig, veilig en trouble-free 
De hoogwerkers zijn 2-wiel aangedreven 
met extra sterke AC-motoren. Ze hebben 
een actieve pendelas vooraan en niet 
markerende en schuimgevulde ruw-terrein 
banden. Op vlak van veiligheid scoren ze 
eveneens extra punten dankzij de Skyline 
actieve antiknelbeveiliging. 
In geval van knelgevaar bevrijdt die de 
bedienaar door automatisch de laatste 
beweging kort terug te draaien. Ten slotte 
laat het Clearsky Telematics systeem toe de 
machines via GPS te volgen en te monitoren 
voor technische assistentie en eventuele 
trouble-shooting. Proper werk!

Met de nieuwe EC-reeks van JLG 
introduceren we 100% elektrische 
alle-terrein knikhoogwerkers in ons 
gamma. Deze groene jongens zijn 
uitgerust met de meest vernieuwende 
en ecologisch vooruitstrevende 
technologieën. Dat maakt ze uitermate 
geschikt voor werken in en rond 
stedelijke omgevingen. Maar dat is 
lang niet hun enige troef!

Ben je op zoek naar een degelijke tweedehands hoogwerker, verreiker of heftruck? Grote kans dat wij de perfecte 
machine hier voor jou klaarstaan hebben. Met meer dan 1.200 tweedehands machines in stock, allemaal volledig 
nagekeken en gescreend, doe je altijd een koopje én maak je een duurzame keuze. Ons salesteam legt je uit waarom.  

www.tvhequipment-shop.com

This is the future. 
               No?

LOW LEVEL

Beperkte impact op je cashflow
De aanschaf van een machine is een hele 
investering. Door een tweedehands machine 
te kopen, zet je je financiële middelen 
alvast niet al te veel onder druk. Maar er 
zijn natuurlijk nog heel wat 
andere goeie redenen om te 
kiezen voor een tweedehands 
machine.

Breed assortiment
Bij TVH Equipment hebben 
we doorlopend een 
uitgebreid assortiment 
tweedehands hoogwerkers, 
vorkheftrucks, verreikers, 
magazijnapparatuur en 
andere toestellen te koop 
staan. Dat aanbod bestaat uit 
machines van verschillende 
merken, alle leeftijden en 
uiteenlopende mechanische conditie. 

Snelle levering
Al onze tweedehands machines staan klaar 
om geleverd te worden. Geen wachttijden, 
ze zijn meteen beschikbaar waardoor je snel 
kan inspelen op opportuniteiten.

Je krijgt wat je ziet 
Om je een helder inzicht te geven in de staat 
waarin een machine zicht bevindt, hanteren 
we een systeem van sterren: 5 sterren is 
het beste van het beste, zowel technisch als 

esthetisch; 1 ster is een machine die grondig 
moet worden gereviseerd en optisch geen 
hoogvlieger is. Jij kiest de kwaliteit die past 
bij jouw toepassing en budget. Let wel: onze 
machines worden steeds onderworpen aan 
een grondige screening. Je krijgt dus altijd 
waar voor je geld.

Een duurzame keuze
Last but not least draagt het hergebruik van 
onze machines bij tot een duurzame wereld. 
In plaats van ze te exporteren naar landen 
waar we geen controle hebben over wat 

ermee gebeurt, verkiezen we 
ze ter beschikking van de lokale 
markt te stellen. Net als voor 
onze nieuwe toestellen hanteren 
we daarbij dezelfde hoge 
ecologische standaarden op 
vlak van het vermijden van elke 
vorm van milieuverontreiniging 
(bv. geen olielekken). In welke 
staat ze zich ook bevinden, 
we zorgen er altijd voor dat 
elk tweedehands toestel een 
positieve impact heeft, zowel 
op de gebruikservaring van de 
koper als op het milieu.

Interesse in een tweedehands machine?
Contacteer sales@tvhequipment.com of 
surf naar tvh-used-equipment.com.

Ons salesteam voor 2dehands machines

80% van onze tweedehandstoestellen zijn neerslag- en vorstvrij gestockeerd.
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Welkom in de familie: Rentalift

De perfecte match
De vrienden van Rentalift zijn geen 
onbekenden voor ons. En wellicht ken jij 
ze ook al? Het bedrijf uit Izegem, in 2001 
opgericht door de familie Deschrijvere-
De Leersnyder, geniet al vele 
jaren een sterke reputatie in 
de verhuur van schaarliften, 
hoogwerkers, verreikers en 
heftrucks. Verankerd in West- 
en Oost-Vlaanderen is Rentalift 
bovendien, net als wij, actief 
in heel Vlaanderen. Het is dus 
echt geen toeval dat we elkaar 
gevonden hebben!

TVH Equipment neemt 
Rentalift over van de huidige 
aandeelhouder Van den Dorpe 
Handling Equipment die zich 
verder wil focussen op zijn 
activiteiten binnen de logistieke, 
industriële en havengerelateerde sector. 
Simon Van den Dorpe: “Wij zijn ervan 
overtuigd dat het team en de klanten 

van Rentalift aan TVH Equipment de 
juiste partner hebben om het gekende 
serviceniveau en verdere groei te kunnen 
garanderen.”
 

Kristof Coudenys, CEO TVH Equipment 
beaamt dat: “Voor de klanten van Rentalift 
verandert er niets. Hun vertrouwde 
contactpersonen blijven hen dagelijks 

adviseren vanuit Izegem met de gekende 
hoogwaardige service.”

One stop rent from a friend
Voor TVH Equipment is de overname 

alvast een mooie opportuniteit. 
Het laat ons toe ons verder te 
specialiseren als ‘one-stop-rent’ 
verhuurder voor de industrie, 
bouw, eventsector, lokale 
overheden, infrastructuurwerken, 
... Ons gamma was al het 
meest complete op de markt 
en met Rentalift erbij wordt die 
verhuurvloot alleen nog groter! De 
kwaliteit gaat er trouwens mee op 
vooruit. 

… and buy from a friend
Rentalift is immers exclusieve 
verdeler voor België van Jekko 

minikranen en Multitel hoogwerkers, 
twee absolute topmerken in hun 
nichemarkt.

De TVH Equipment familie is weer wat groter! Sinds enkele maanden maakt ook Rentalift deel uit van onze groep en 
daar zijn we bijzonder blij mee, want zo breiden we ons verhuuraanbod verder uit en kunnen we nog beter inspelen 
op al jouw vragen.

www.rentalift.be

Alle activiteiten en medewerkers gaan verder onder de naam Rentalift.

Rentalift is de exclusieve invoerder van Jekko en Multitel.

Jekko minikraan

Welkom in de familie: Rentalift

Jekko is een van de bekendste 
fabrikanten van minikranen ter 
wereld. Met meer dan 45 jaar 
ervaring in de hijs- en hefsector 
biedt het bedrijf uit het Italiaanse 
Treviso zijn assortiment aan via een 
internationaal netwerk van ruim 30 
geautoriseerde dealers, waaronder 
Rentalift. Daarmee is het vanaf nu 
ook verkrijgbaar in ons gamma.

Compact formaat
De Jekko minikranen zijn ontworpen om te 
werken op moeilijk bereikbare plaatsen met 
een beperkte ruimte. Afhankelijk van het 
model kan je dankzij het compacte formaat 
makkelijk door een standaard of dubbele 
deur. Ondanks het bescheiden gewicht en de 
compacte afmetingen zijn de hefcapaciteit 
en het werkbereik uitstekend. Dat levert 
substantiële operationele voordelen op, 
zowel binnen als buiten.

Complete lijn
Jekko heeft een complete lijn minikranen 
met dieselmotor, elektromotor of 
batterijpakket met Lithiumbatterijen. 
Daarnaast vind je er ook een breed scala 
aan aanbouwdelen, waaronder haak- en 
hydraulische jibs, grijpermanipulatoren 
voor buizen en balken, vacuümheffers voor 
ruiten en hijsbalken. Alle gereedschappen 
zijn volledig geïntegreerd met de functies 
en veiligheidsvoorzieningen van de 

basismachine. Jekko heeft immers 
altijd geïnvesteerd in R&D, veiligheid en 
naleving van alle relevante regelgeving 
(in het bijzonder de EN 13000 norm) om 
klanten innovatieve en veilige producten 
te bieden. Het beschikt voorts ook 
over een professionele technische 
afdeling, betrouwbare training- en 
after-sales services, en een verkoop- en 
marketingbureau dat alle internationale 
markten bestrijkt.

Revolutionair concept
Multitel Pagliero heeft het meest 
uitgebreide assortiment van 
kniktelescopische en telescopische 
autohoogwerkers. Je vindt er naast 
hoogwerkers van 14,5 tot 77,5 meter 
ook een breed scala aan zelfrijdende 
rupshoogwerkers. Wist je dat Multitel 
in 1986 de allereerste telescopische 

arm volledig in aluminiumlegering heeft 
ontwikkeld? Het ingenieuze ontwerp, licht 
maar tegelijk uiterst sterk, zorgde voor een 
revolutie in de markt van de hoogwerkers. 
Tot op vandaag is deze telescopische arm 
nog steeds hun uithangbord en absolute 
sterkhouder. Al de onderdelen worden 
trouwens in huis geproduceerd, van de 
cylinders en de elektrische bekabeling tot 

de kunststof componenten.

Groene ambities
Multitel zet de laatste jaren volop in op 
‘groene’ hoogwerkers. Zo heeft het merk 
recent enkele hybride modellen in zijn 
aanbod opgenomen. Daarmee is het voor 
TVH Equipment nog meer een duurzame 
aanwinst!

Multitel hoogwerker 
op vrachtwagen
Multitel Pagliero is een vaste waarde 
in de wereld van de bouwmachines. 
Het bedrijf bestaat al 111 jaar en 
is wereldwijd één van de grootste 
producenten van hoogwerkers op 
bestelwagen. In thuisstad Manta, Italië 
beschikt het merk over 40.000 m² 
productieruimte verdeeld over acht 
hightech assemblagegebouwen.
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Hier kon je ons spotten in binnen- en buitenland:

De slimme en veilige oplossing voor telecomwerken op grote hoogte is onze hoogwerker op vrachtwagen 
(met rijbewijs C). Hier zie je onze machine met een werkhoogte van maar liefst 65 meter aan het werk in Noord-Frankrijk.

Voor gevelwerken aan een van de nieuwe kantoorgebouwen in het Thorpark te Genk, 
gebruikte onze klant Construal de JLG 680S met extra groot werkplatform van 4 meter breed.

Onze machines werden gebruikt voor het maken van een graffiti 
in een tunnel in Louvain-La-Neuve.

Sinds april kun je dit BIJzonder kunstwerk zien op de muur 
van het buurtcentrum Mannenstraat te Leuven

Hoogwerkers staan klaar om hun beste armpje voor te zetten 
bij de nieuwbouw van Skoda garage Mertens te Sint-Niklaas.

Deze hoogwerker werd ingezet voor de afwerking 
van de ramen van het hoofdgebouw voor PwC in Diegem.

Voor de renovatie van het CHM ziekenhuis, 
kwam onze JLG 1250AJP te hulp!

Onze Gators zijn een “must-have” voor de opbouw 
van het festival Voodoo village in Grimbergen.

Voor het afbreken van een zendmast werd 
onze reus Genie ZX-135/70 ingeschakeld.

Een Manitou helpt de klant bij werken aan 
een brug over de drukke spoorweg in Muizen. 

1 van onze techniekers voerde een depannage 
uit midden in het centrum van Parijs.

Op de Campus Vesta te Ranst kregen de ruiten een beurt van 
schoonmaakbedrijf Gom, met de hulp van onze JLG 860SJ.

Sfeerbeeld van een 1350SJP aan het stadhuis 
op de Grote Markt in Brussel. 

Deze veelzijdige spinhoogwerkers scoren goeie punten in het 
voetbalstadion van Metz (in Frankrijk).

Deze Isoli PNT 210J die defect stond in Sint-Niklaas is weer 
in topvorm na een interventie van onze servicedienst! 

Parijs
Sint-Niklaas

Metz

Brussel

Diegem
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Cartoon Weet je het nog?

Woordzoeker

Grootmoeder - waarom
heb je zulke grote handen?

test
Zoek de volgende 20 woorden:
antwerpen, dumper, gator, heftruck, hoogwerker, londerzeel, magazijntoestel, minigraafmachine, nijvel, schaarlift, trilstamper, tvhequipment, verhuur,
verkoop, verreiker, wals, waregem, wiellader, rentalift, ccheftrucks

T Z E N I H C A M F A A R G I N I M F H

L T Y I S O T V H E Q U I P M E N T W U

Z O H Z T O D F Q E B H A J R Y C R Q L

D H N M A G A Z I J N T O E S T E L C T

V A D D M W C W F L E P C S U P Z H B B

A N A P E E X P Q T R V R R N F W U O S

P N T M A R G J O R V A A U B X G Q Y J

H Z T V Q K Z E A O X E A U I Y H E K X

F V Z W Z E K E R Q K M R H H J M J C L

D U M P E R F C E A C R Z R C E M E C Q

V G A T O R T A F L W D E E E S I A H S

U U Q K X E P V N W H P N V A I D W E F

Q D Z G R D H E F T R U C K X F K O F Q

X Z Z K K A W H N Z U U R T H O P E T U

Y S U O P L H H S I T F I L A T N E R Y

Z Q B R K L B K K I J U L V L H P D U A

H I N L M E I B R R Y V P W C P F F C P

U H B T R I L S T A M P E R I G W Q K A

E Z R A M W D Z P U U R S L A W H F S O

U J Z Z H F A J Z F D W S C G T W H K F

! horizontale woorden

! verticale woorden

! diagonale woorden

! 20 kolommen

! 20 rijen

Deze website is gratis, maar de domeinnaam, hosting & ontwikkelaar niet.
De advertenties dekken een deel van onze onkosten, verder zijn we afhankelijk van donaties.

Wilt u ook bijdragen tot het instandhouden van deze website? Maak dan een kleine donatie aan ons over. 
Mail naar info@gratiswoordzoekers.nl voor onze bankgegevens.

© 2022 - Gratiswoordzoekers.nl is een website van BoersWeb

De woordzoeker is gemaakt met De woordzoeker bestaat uit

Gratiswoordzoekers.nl

ANTWERPEN

CCHEFTRUCKS  

DUMPER  

GATOR

HEFTRUCK  

HOOGWERKER  

LONDERZEEL

MAGAZIJNTOESTEL  

MINIGRAAFMACHINE  

NIJVEL

RENTALIFT

SCHAARLIFT  

TRILSTAMPER  

TVHEQUIPMENT

VERHUUR  

VERKOOP  

VERREIKER

WALS  

WAREGEM  

WIELLADER

Kan jij alle verborgen woorden terugvinden?

Heb je een TVH toestel gespot 
in jouw buurt, stuur een foto naar 
marketing@tvhequipment.com 

en win een bierpakket.

STUUR EEN FOTO EN WIN EEN BIERPAKKET

Sinds 2005 prijkt er elk seizoen een nieuwe banner aan onze gevel langs de autosnelweg E17 
Kortrijk-Gent. Dit was één van onze eerste publicitaire campagnes. Herken je hem nog?

:-))



Volg ons op Social Media

TVH EQUIPMENT NV • HEAD OFFICE WAREGEM 
Brabantstraat 15 • B-8790 Waregem • T +32 56 43 42 11
info@tvhequipment.com • www.tvhequipment.com

Waregem (HQ)
Brabantstraat 15 

Sint-Niklaas
Industriepark West 41 A

Diksmuide
Kleine Dries 29

Antwerpen
Noorderlaan 608

Maaseik
Postbus 21

Londerzeel
Weversstraat 38

Nivelles
Avenue Thomas Edison 69

VESTIGINGEN

R E N T  F R O M  A  F R I E N D


