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Reserveren van machines en bespreken van loonwerk. 
Reserveren van machines en het bespreken van loonwerk kan altijd van maandag t/m vrijdag tussen 8.00 en 17.00, bel hiervoor 
naar telefoonnummer 0497 591 651. Bij spoed kan natuurlijk ook altijd buiten deze uren gebeld. 
 

Keuze 1 Verhuur Vessem  Keuze 5 Verhuur Esbeek 
Keuze 2 Loonwerk Keuze 6 Administratie (tussen 8.00 en 12.00) 
Keuze 3 Verhuur Middelbeers Keuze 7 Bedrijfsleider 
Keuze 4 Verhuur Eersel  

 

Bij alle verhuurmachines en loonwerkzaamheden is beslissing van beheerder bindend. 
Bestuur heeft altijd de mogelijkheid om bij onjuistheden klanten te royeren. 

 

Reglement  
Om iedereen een goed werkende en schone machine aan te kunnen bieden, om irritatie, inefficiënt gebruik en verspreiding van 

onkruiden en ziektes tegen te gaan, is er voor gekozen om een reglement op te stellen. Hiernaast zijn op onze werkzaamheden en 

machines de Cumula voorwaarden en aanvullende WTC verhuurvoorwaarden van toepassing. Deze zijn achter in de tarievenlijst te 

vinden, bij geen gehoor gaat u automatisch hiermee akkoord.  

 

 Machines horen altijd schoon teruggezet te worden. Let hierbij wel op met het afspuiten bij lagers of nat maken van zaaibak. 

Op locatie Vessem en Middelbeers is het ook mogelijk om met lucht een machine zuiver te maken. Mocht de beheerder of 

volgend gebruiker de machine niet schoon genoeg vinden, dan worden schoonmaak kosten in rekening gebracht. 

 Bij mankementen aan machines dient dit altijd bij beheerder gemeld te worden alvorens terug te zetten. Gebeurt dit niet 

kunnen hierdoor opgelopen kosten verhaald worden op klant. 

 Machines dienen altijd vooraf gereserveerd te worden. 

 Zonder toestemming van beheerder kunnen machines voor maximaal 2 dagen gehuurd worden.  

 Wanneer langer verhuurd als twee dagen, wordt 8 uur per dag in rekening gebracht (met uitzondering dag van retour). 

 Bij niet tijdig annuleren (15.00, dag voor reservering) kunnen kosten in rekening worden gebracht. 

 Er zijn in Vessem en Middelbeers machines die binnen staan. Buiten openingstijden kunnen deze niet opgehaald worden, vraag 

hiernaar bij het maken van een reservering om teleurstelling te voorkomen. 

 Vul na gebruik direct de juist gebruiksduur in op de locatie waar u de verhuurmachine terugbrengt. Let hierbij op de eenheid 

die u invult; halve dag, dag, uur, ha en keer. Eenheden zijn terug te vinden in tarievenlijst! 

Let op bij inboeken uren 15 min. = 0,25 uur       30 min. = 0,5 uur 45 min. = 0,75 uur. 

 Breng machines die op de eenheden uur, ha en keer retour als u er klaar mee bent, zo houden we samen de bezettingsgraad 

hoog en kosten/ irritaties zo laag mogelijk. 

 Machines die per halve dag gereserveerd worden, dienen in de ochtend tot 12.30 of in de middag vanaf 12.30 gereserveerd te 

worden. Machines die per dag gereserveerd kunnen worden horen ook diezelfde dag terug gebracht te worden. 

 Het frezen van heel het perceel invullen in ha, het frezen van randen van percelen invullen in uren. 

 Bij het gebruik van frezen, de frees-as altijd schoonmaken. 

 Wanneer machines van klant naar klant gaan, altijd de gewerkte eenheden doorgeven (telefonisch, mail of website). 

 Alle aansluitingen; Elektrisch, hydraulisch, mechanisch en lucht die op de machine aanwezig zijn dienen ook aangesloten te 

worden. Schades vanwege het verkeerd of niet aansluiten van de aansluitingen is huurder zelf aansprakelijk voor. 

 Het naar wetens onjuist gebruik van machines en daaruit ontstane schades kunnen op huurder verhaald worden. 

 Alle bovenstaande kosten (schoonmaak, brandstof en schades) kunnen bij landbouwmachines tot een max van €750 per 

verhuring verhaald worden, bij grondverzet machines geldt hiervoor een max van €1000 per verhuring.  

 Bij mee sturende tandems (beladen en boven de 25 km/uur en op smalle wegen) de as vastzetten. 

 Zuigslang voor gierton dient men zelf aan te schaffen vanwege besmettingsgevaar. 

 Bij overpompen met gierton deze altijd achter leeg laten, ook injecteurs moeten gereinigd zijn. 

 Bij gebruik van mestpomp altijd water aansluiten op mestpomp i.v.m. drooglopen pomp. Schade die hieruit voorkomt wordt 

volledig in rekening gebracht bij klant. 

 Spuitplaatsen Vessem/Eersel en Middelbeers zijn gratis te gebruiken voor machines van WTC de Kempen, wilt u uw eigen 

machines afspuiten/spoelen vragen we hier een vergoeding voor. 

 Mochten er in loonwerk ooit werkzaamheden uitgevoerd worden en voorwerpen zijn niet voldoende zichtbaar (zoals 

hydranten zonder duidelijk zichtbare paal). Is schade altijd voor klant zelf en kan WTC hier niet voor aansprakelijk gesteld 

worden. 

De Werktuigencoöperatie kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade in welke vorm dan ook. 
Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden 
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Voorkom schades aan machines; voor informatie over gebruik van de machines 
kunt u onze site raadplegen of de mappen op onze locaties. 

 
Openingstijden poort:   

Tijdens seizoen (mrt t/m okt) 6.00 - 21.00 uur Buiten seizoen (nov t/m feb) 7.30 - 18.00 uur 
 

Openbellen poort, mits u nummer bij ons bekend is en niet op verborgen staat. 
Vessem tel: 00 33 7000037417972        Eersel tel: 00 33 7000003669129        Middelbeers tel: 00 33 7000003669234  

 

Toelichting tarieven 
 De tarieven van 2021 zijn met ingang van 15-02-2022 verhoogd met gemiddeld 3%. 
 Iedere reservering begint met een basistarief (starttarief), vervolgens komt het tarief 1 of 2. 
 Bij de tarieven, halve dag en dag, dient gerekend te worden hoeveel dagen de machine weg is. Halve dag tot 12.30 of vanaf 

12.30 en dus niet 4 uur midden op de dag! 
 Machines die op mengsmering (rode aspen) lopen zijn inclusief brandstof. Trilplaten en kranen dus niet! 
 Tarieven zijn excl. 21% btw voor zowel loonwerk als verhuur. 
 Indien u een machtiging heeft afgegeven voor automatisch incasso ontvangt u 1% korting direct op de factuur voor zowel 

verhuur als loonwerk. 
 Leden ontvangen 5% korting op verhuurmachines. 

 
Voor aanvullende informatie kunt u terecht bij de locatie beheerders. 

 

Standplaats machines. 
Alle machines zijn gekenmerkt met een nummerplaat. Aan de kleur van de nummerplaat kunt u zien wat de standplaats is van de 
machine. 

 
Eersel       Esbeek                          Vessem          Middelbeers 

 
 

 
 
 

 
 

Mestverwerking Grondbewerking Transporteren en vervoer 
11 Transporttanken 41 Frezen 61 Gronddumpers 
12 Zodenbemesters 42 Ploegen en vorenpakkers 62 Transportwagens en auto-aanhangers 
13 Bouwlandinjecteurs 43 Grondwoelers 63 Silagewagens en kippers 
16 Mestverspreiders 44 Stoppelcultivators 65 Veewagens 
18 Mixers en mestopslag 45 Vastetand cultivators  
19 Mestpompen 46 Schijfeggen en schijvencultivators Gewas- en graslandverzorging 
 47 Triltanden 71 Wiedeggen 

Zaaimachines 48 Vorenpakker combinaties 72 Schoffels 

21 Maiszaaimachines 49 Spitmachines 74 Weideslepen en beluchters 
23 Graszaaimachines  75 Weilandbloters 

24 Grasdoorzaaimachines Egaliseren en rollen  
25 Gecomb. met grondbewerking 51 Grondschaven Oogstmachines 
27 Kalkstrooiers 52 Grondslepen 76 Maaiers 
28 Kunstmeststrooiers 53 Kilverborden 77 Schudders 

 54 Laser 78 Harken 

Teelten 55 Landrollen  
31 Aardappelteelt 56 Cambridgerollen Diversen 
33 Aspergeteelt  91 Veeverzorging 

 Grondwerk 92 Kantenmaaiers en greppelfrezen 

Gemengd voeren 58 Kranen en aanbouwdelen 93 Hefmaterieel 

35 Voermengwagen 59 Bestrating 94 Reinigings- en spuitmaterieel 

  95 Klimmaterieel 

  96 Sloop- en boormachines 

  98 Houtbewerking 
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nr. Machine + Merk Type Basisprijs Tarief1 Tarief2 Min.prijs

 10 Mestverwerking

Transporttanken

Eersel

1111 Transporttank Veenhuis 6800 L 7,50€       14,00€      uur 25,00€      

1154 Transporttank Veenhuis 15.000 L 7,50€       21,00€      uur 28,00€      

Esbeek

1125 Transporttank Veenhuis 10.000 L 7,50€       17,00€      uur 25,00€      

Middelbeers

1136 Transporttank Veenhuis 8000 L 7,50€       14,00€      uur 25,00€      

1153 Transporttank Veenhuis 13250 L 7,50€       19,00€      uur 26,00€      

Vessem

1130 Transporttank Veenhuis 8.000 L 7,50€       14,00€      uur 25,00€      

1133 Transporttank Veenhuis 8.000 L 4 w waterton 7,50€       14,00€      uur 25,00€      

1143 Transporttank Veenhuis 10.000 L 7,50€       17,00€      uur 25,00€      

1160 Transporttank Veenhuis 16.500 L 7,50€       22,50€      uur 29,50€      

1191 Transporttank Veenhuis 30 m3 verdringerpomp 7,50€       35,00€      uur 70,00€      

Zodenbemesters

Eersel

1218 Zodenbemester Veenhuis 6.08 mtr. 10.500 L 10,00€    37,00€      uur 46,00€      

1237 Zodenbemester Veenhuis 7.60 mtr. 14.000 L 10,00€    43,50€      uur 52,00€      

Esbeek

1233 Zodenbemester Veenhuis 7.60 mtr. 13.000 L 10,00€    43,50€      uur 52,00€      

Middelbeers

1227 Zodenbemester Veenhuis 5.32 mtr. 9250 L 10,00€    33,50€      uur 41,50€       

1238 Zodenbemester Veenhuis 7.60 mtr. 14.000 L 10,00€    43,50€      uur 52,00€       

Vessem

1206 Zodenbemester Schuitemaker 8 mtr. 14.000 L 10,00€    43,50€      uur 52,00€      

1228 Zodenbemester Schuitemaker 6 mtr. 10.400 L 10,00€    37,00€      uur 46,00€      

1239 Zodenbemester Veenhuis 7,6 mtr. 11.500 L 10,00€    40,00€      uur 48,50€      

Bouwlandinjecteurs

Eersel

1336 Bouwlandinjecteur Veenhuis 5 mtr. 14.000 L 10,00€    41,00€      uur 49,50€      

1341 Bouwlandinjecteur Schuitemaker 5 mtr. 11.800 L 10,00€    38,00€      uur 47,00€      

Esbeek

1332 Bouwlandinjecteur Veenhuis 5 mtr. 13.000 L 10,00€    41,00€      uur 49,50€      

Middelbeers

1306 Bouwlandinj. Gedw.gest. Veenh. 5.7 mtr. 18.000 L 10,00€    42,00€      uur 51,50€      

1338 Bouwlandinjecteur Veenhuis 5 mtr. 14.000 L 10,00€    41,00€      uur 49,50€      

1342 Bouwlandinjecteur Schuitemaker 5 mtr. 11.800 L 10,00€    38,00€      uur 47,00€      

Vessem

1327 Bouwlandinjecteur Schuitemaker 4.50 mtr. 10.400 L 10,00€    36,00€      uur 45,00€      

1351 Bouwlandinjecteur Schuitemaker 5 mtr. 14.000 L 10,00€    41,00€      uur 49,50€      

1352 Bouwlandinjecteur Schuitemaker 5 mtr. 14.000 L 10,00€    41,00€      uur 49,50€       
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nr. Machine + Merk Type Basisprijs Tarief1 Tarief2 Min.prijs

Mestverspreiders

Eersel

1621 Mestverspreider Tebbe Breedstr. 9 ton 12,50€    29,00€      uur 40,50€      

1647 Mestverspreider Tebbe Breedstr. 12 ton 12,50€    33,00€      uur 44,50€      

Middelbeers

1648 Mestverspreider Tebbe Breedstr. 12 ton 12,50€    33,00€      uur 44,50€      

1649 Mestverspreider Tebbe Breedstr. 12 ton 12,50€    33,00€      uur 44,50€      

Vessem

1622 Mestverspreider Tebbe Breedstr. 9 ton 12,50€    29,00€      uur 40,50€      

1645 Mestverspreider Tebbe Breedstr. 12 ton 12,50€    33,00€      uur 44,50€      

Mixers en mestopslag

Vessem

1400 Mest/water brug Auto aanhanger 41,50€      dag 40,00€       

1840 Roostermixer Vissers Kruiwagenmodel 31,00€      dag 30,00€       

1842 Roostermixer Vissers Kruiwagenmodel 31,00€      dag 30,00€       

1814 Mestcontainer 47 m3 90,00€      dag 300,00€  week 90,00€       

Mestpompen

Eersel

1923 Wagen met slangen 7 st. x 4 mtr. 17,50€      keer

1951 Mestpomp + snijinr. Vogelsang 120 m3 / u 5,00€       33,00€      uur 37,00€      

Esbeek

1922 Wagen met slangen 7 st. x 4 mtr. 17,50€      keer

1954 Mestpomp + snijinr. Vogelsang 120 m3 / u 5,00€       33,00€      uur 37,00€      

Middelbeers

1924 Wagen met slangen 7 st. x 4 mtr. 17,50€      keer

1953 Mestpomp + snijinr. Vogelsang 120 m3 / u 5,00€       33,00€      uur 37,00€      

Vessem

1920 Wagen met slangen 5 st. x 4 mtr. 17,50€      keer

1921 Wagen met slangen 5 st. x 4 mtr. 17,50€      keer

1925 Wagen met slangen 7 st. x 4 mtr. 17,50€      keer

1941 Mestpomp/mixer Brouwers Dompelpomp 300 m3/u 5,00€       29,00€      uur 33,00€      

1952 Mestpomp + snijinr. Vogelsang 120 m3 / u 5,00€       33,00€      uur 37,00€      

1959 Mestpomp + snijinr. Vogelsang 120 m3 / u 5,00€       33,00€      uur 37,00€      

1970 Mestpomp B.S.A. Wormpomp 120 m3 / u 5,00€       27,00€      uur 31,00€       
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nr. Machine + Merk Type Basisprijs Tarief1 Tarief2 Min.prijs

20 Zaaimachines

Maïszaaimachines

Eersel

2118 Maïszaaimachine Monosem 6 rijen NG + Kunstmest 7,50€       26,50€      ha 33,00€      

2119 Maïszaaimachine Monosem 6 rijen NG + Kunstmest 7,50€       26,50€      ha 33,00€      

2123 Maïszaaimachine Monosem 6 rijen NG + Kunstmest 7,50€       26,50€      ha 33,00€      

Esbeek

2107 Maïszaaimachine Monosem 6 rijen NG + Kunstmest 7,50€       26,50€      ha 33,00€      

Middelbeers

2114 Maïszaaimachine Monosem 6 rijen NG + Kunstmest 7,50€       26,50€      ha 33,00€      

2115 Maïszaaimachine Monosem 6 rijen NG + Kunstmest 7,50€       26,50€      ha 33,00€      

2150 Maïszaaimachine Monosem 8 rijen NG + Physiostart 7,50€       27,50€      ha 33,00€      

Vessem

2121 Maïszaaimachine Monosem 6 rijen NG + Kunstmest 7,50€       26,50€      ha 33,00€      

2124 Maïszaaimachine Monosem 6 rijen NG + Physiostart 7,50€       26,50€      ha 33,00€      

2126 Maïszaaimachine Monosem 6 rijen NG + Kunstmest 7,50€       26,50€      ha 33,00€      

2127 Maïszaaimachine Monosem 6 rijen NG + Kunstmest 7,50€       26,50€      ha 33,00€      

2122 Maïs/sorghum zaaimachine 37,5 cm rijafstand 7,50€       26,50€      ha 33,00€      

Graszaaimachines

Eersel

2331 Kopeg-zaaicomb. Kuhn Accord 3 mtr. volvelds 10,00€    30,50€      ha 39,50€      

Esbeek

2325 Kopeg-zaaicomb. Kuhn Accord 3 mtr. 32 pijpen 10,00€    28,50€      ha 37,50€      

Middelbeers

2322 Kopeg-zaaicomb. Kuhn Accord 3 mtr. 32 + 8 pijpen 10,00€    30,50€      ha 39,50€      

2305 Graszaaimachine Kverneland 3 mtr. volvelds 10,00€     31,00€      ha 40,00€       

Vessem

2303 Graszaaimachine Accord D 3 mtr. zonder kopeg 7,50€       19,50€      ha 26,50€      

2326 Kopeg-zaaicomb. Kuhn Accord 3 mtr. 40 pijpen 1000T 10,00€    30,50€      ha 39,50€      

2327 Kopeg-zaaicomb. Kuhn Accord 3 mtr. 32 + 8 pijpen 10,00€    30,50€      ha 39,50€      

2304 Graszaaimachine Swincosem 3 mtr. volvelds 10,00€    31,00€      ha 40,00€      

Grasdoorzaaimachines

Eersel

2452 Grasdoorzaaimachine Vredo 2 mtr. 10 cm 5,00€       27,50€      ha 31,50€      

2462 Scariflex met zaaimachines 7.20 mtr. accord 7,50€       18,50€      ha 25,50€      

Middelbeers

2451 Grasdoorzaaimachine Vredo 2 mtr. 10 cm 5,00€       27,50€      ha 31,50€      

Vessem

2453 Grasdoorzaaimachine Vredo 2 mtr. 7.5 cm 5,00€       30,50€      ha 34,50€      

2460 Wiedeg met zaaimachine 6 mtr. 7,50€       18,50€      ha 25,50€      

Gecombineerd met grondbewerking

Eersel

2508 Schijvencultivator+zaaim. Lemken Smaragd 3 mtr/9 11,00€    20,50€      ha 30,50€      

Esbeek

2505 Schijvencultivator+zaaim. Lemken Smaragd 3 mtr/9 11,00€    20,50€      ha 30,50€      

Middelbeers

2506 Schijvencultivator+zaaim. Lemken Smaragd 3 mtr/9 11,00€    20,50€      ha 30,50€      

2545 Schijvencultivator+zaaim. Lemken Smaragd 6 mtr. getr. 15,00€    21,50€      ha 60,00€       

Vessem

2503 Schijvencultivator+zaaim. Lemken Smaragd 3 mtr/7 11,00€    20,50€      ha 30,50€      

2504 Schijvencultivator+zaaim. Lemken Smaragd 3 mtr/9 11,00€    20,50€      ha 30,50€      

2560 Frees+zaaimachine Kuhn Accord 3 mtr. 11,00€    30,00€      ha 40,50€      

Kalk en Kunstmeststrooiers

Eersel

2825 Kunstmeststrooier Amazone Tot 39 mtr. + weeginr. 10,00€    9,00€         ha 25,00€      

Middelbeers

2826 Kunstmeststrooier Amazone Tot 39 mtr. + weeginr. 10,00€    9,00€         ha 25,00€      

Vessem

2731 Kalkstrooier Sulky 10 ton 9 mtr strooiboom 15,00€    10,50€      ton 25,00€       

2807 Kunstmeststrooier Amazone Tot 39 mtr. 7,50€       6,50€         ha 25,00€      

2824 Kunstmeststrooier Amazone Tot 39 mtr. + weeginr. 10,00€    9,00€         ha 25,00€      
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nr. Machine + Merk Type Basisprijs Tarief1 Tarief2 Min.prijs

30 Aardappelteelt

Aardappelteelt

Vessem

3104 Stortbak + hallenvuller 200,00€    dag 200,00€     

3107 Transportband L 7 mtr. H 4 mtr. 56,00€      dag 56,00€       

3108 Duo band Climax 2 x 6 mtr. 59,00€      dag 57,00€      

3137 Aardappelaanaarder Grimme Schijven 8,00€       20,00€      ha 27,00€      

40 Grondbewerking

Frezen

Eersel

4127 Grondfrees Kuhn 2.80 mtr. + rol 8,00€       25,00€      ha 33,50€     *uur 32,00€      

4161 Grondfrees Kuhn 3 mtr. + rol 1000 T 8,00€       25,00€      ha 33,50€     *uur 32,00€      

4163 Grondfrees Kuhn 3 mtr. + rol 1000 T 8,00€       25,00€      ha 33,50€     *uur 32,00€      

4184 Grondfrees opklapbaar Celli 4.8 mtr + rol 1000 T 12,00€    26,00€      ha 57,50€     *uur 63,00€      

Esbeek

4165 Grondfrees Kuhn 3 mtr. + rol 1000 T 8,00€       25,00€      ha 33,50€     *uur 32,00€      

Middelbeers

4132 Grondfrees Kuhn 2.80 mtr.+rol 1000T 8,00€       25,00€      ha 33,50€     *uur 32,00€      

4162 Grondfrees Kuhn 3 mtr. + rol 1000 T 8,00€       25,00€      ha 33,50€     *uur 32,00€      

4185 Grondfrees opklapbaar Celli 4.8 mtr + rol 1000 T 12,00€    25,00€      ha 57,50€     *uur 63,00€      

Vessem

4107 Grondfrees Kuhn 2.05 mtr. 7,50€       25,00€      ha 20,25€     *uur 31,00€      

4116 Grondfrees Kuhn 2.50 mtr. + rol 7,50€       25,00€      ha 33,00€     *uur 31,00€      

4129 Grondfrees Kuhn 2.80 mtr.+ rol 1000T 8,00€       25,00€      ha 33,50€     *uur 32,00€      

4160 Grondfrees Kuhn 3 mtr. + rol 1000 T 8,00€       25,00€      ha 33,50€     *uur 32,00€      

4164 Grondfrees Kuhn 3 mtr. + rol 1000 T 8,00€       25,00€      ha 33,50€     *uur 32,00€      

4166 Grondfrees Kuhn 3 mtr. + rol 1000 T 8,00€       25,00€      ha 33,50€     *uur 32,00€      

4180 Grondfrees op kar Kuhn 4.50 mtr.+rol 1000T 12,00€    26,00€      ha 55,50€     *uur 63,00€      

* tarief 2, per uur alleen bij randen frezen

Ploegen en vorenpakkers

Eersel

4240 Wentelpl.Lemken+Cappon drukrol 4 sch 1.75 mtr.+cappon 15,00€    43,00€      ha 56,50€      

Middelbeers

4238 Wentelpl.Lemken+Cappon drukrol 4 sch. variopal + cappon 15,00€    43,00€      ha 56,50€      

4243 Wentelploeg Lemken 4 sch. variopal 15,00€    35,00€      ha 49,00€      

4244 Vorenpakker v 4243 Lemken 2 x 70 + nokk. 5,00€       11,00€      ha

4290 Diepploeg Panter Rondgaand 1 sch. 10,00€    41,50€      uur 50,00€      

Vessem

4223 Wentelploeg Lemken 3 sch variopal stroken 15,00€    35,00€      ha 49,00€      

4224 Vorenpakker v 4223 Lemken 2 x 70 + nokk. 5,00€       11,00€      ha

4236 Wentelpl.Lemken+Cappon drukrol 4 sch vast + cappon 15,00€    43,00€      ha 56,50€      

4241 Wentelploeg Lemken 4 sch variopal 15,00€    35,00€      ha 49,00€      

4242 Vorenpakker v 4241 Lemken 2 x 70 + nokk. 5,00€       11,00€      ha

4249 Wentelploeg Lemken 4 sch variopal stroken 15,00€    35,00€      ha 49,00€      

4250 Vorenpakker v 4249 Lemken 2 x 70 + nokk. 5,00€       11,00€      ha  
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nr. Machine + Merk Type Basisprijs Tarief1 Tarief2 Min.prijs

Grond & voorzetwoelers

Eersel

4302 Grondwoeler Evers 1 p 0.80 7,50€       20,00€      ha 27,00€      

4329 Grondwoeler Evers 3 p 0.70 7,50€       20,00€      ha 27,00€      

4330 Grondwoeler Evers 3 p 0.70 7,50€       20,00€      ha 27,00€      

Esbeek

4334 Grondwoeler Evers 3 p 0.70 1.50 mtr. 7,50€       20,00€      ha 27,00€      

Middelbeers

4336 Grondwoeler Wifo 3 p 0.70 1.80 mtr. 7,50€       20,00€      ha 27,00€      

Vessem

4303 Grondwoeler Lemken 1 p 0.70 7,50€       20,00€      ha 27,00€      

4331 Grondwoeler Wifo 3 p 0.70 1.50 mtr. 7,50€       20,00€      ha 27,00€      

4333 Grondwoeler Wifo 3 p 0.70 1.80 mtr. 7,50€       20,00€      ha 27,00€      

4340 Grondwoeler 5 p 0.70 7,50€       20,00€      ha 27,00€      

4360 Voorzetwoeler SMS 3 mtr. 6 gebogentanden 7,50€       20,00€      ha 27,00€      

4361 Voorzetwoeler Imants 3 mtr. 6 tanden 7,50€       20,00€      ha 27,00€      

Stoppelcultivators

Eersel

4417 Stoppelcultivator Wifo 4.75 mtr. 7,50€       14,00€      ha 25,00€      

Vessem

4416 Stoppelcultivator Kongskilde Vibroflex 4.50 mtr. 7,50€       14,00€      ha 25,00€      

Vastetand cultivators

Eersel

4506 Vastetand cultivator Evers 7 t 7,50€       14,00€      ha 25,00€      

4517 Vastetand cultivator Evers 11 t 3 mtr. + rol 7,50€       18,00€      ha 25,00€      

Middelbeers

4502 Vastetand cultivator Goudland 11 t 3 mtr. 7,50€       14,00€      ha 25,00€      

Vessem

4516 Vastetand cultivator Evers 11 t 3 mtr. + rol 7,50€       19,00€      ha 26,00€      

Schijfeggen en schijvencultivators

Eersel

4606 Schijfegge Evers 2.75 mtr. + rol 7,50€       17,50€      ha 25,00€      

4633 Schijvencultivator Lemken Smaragd 9 3 mtr. 7,50€       16,50€      ha 25,00€      

Esbeek

4602 Schijfegge Evers 2.75 mtr. + rol 7,50€       17,50€      ha 25,00€      

4635 Schijvencultivator Lemken Smaragd 9 3 mtr. 7,50€       16,50€      ha 25,00€      

Middelbeers

4603 Schijfegge Evers 2.75 mtr. + rol 7,50€       17,50€      ha 25,00€      

4630 Schijvencultivator Lemken Smaragd 2.60 mtr. 7,50€       16,50€      ha 25,00€      

4645 Schijvencultivator Lemken Smaragd 6 mtr. getr. 10,00€    18,00€      ha 46,00€      

Vessem

4604 Schijfegge Evers 2.75 mtr. + rol 7,50€       17,50€      ha 25,00€      

4632 Schijvencultivator Lemken Smaragd 9 3 mtr. 7,50€       16,50€      ha 25,00€      

4640 Schijvencultivator Lemken Smaragd 5 mtr. 10,00€    18,00€      ha 46,00€      

Triltanden

Eersel

4718 Triltandnokkenrol Tigges 3 mtr. 7,50€       15,00€      ha 25,00€      

Vessem

4714 Triltandnokkenrol Tigges 3 mtr. 7,50€       15,00€      ha 25,00€      

Vorenpakkercombinaties

Eersel

4821 Vorenpakkercomb. Evers 3.10 halfgedragen 10,00€    23,00€      ha 32,00€      

4825 Vorenpakkercomb. Evers 3.10 halfgedragen 10,00€    23,00€      ha 32,00€      

Middelbeers

4809 Vorenpakkercomb. Evers 3 mtr. 9 t 10,00€    20,00€      ha 29,50€      

Vessem

4807 Vorenpakkercomb. Evers 3 mtr. 9 t 10,00€    20,00€      ha 29,50€      

4808 Vorenpakkercomb. Evers 3 mtr. 9 t 10,00€    20,00€      ha 29,50€       
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Spitmachines 

Vessem

4954 Spitmachine Imants 38 3 mtr. 2070 kg 10,00€    51,50€      ha 55,00€      

4962 Spitmachine Imants 48 3 mtr. 2700 KG 10,00€    57,00€      ha 60,00€      

50 Egaliseren en Rollen

Grondschaven

Eersel

5111 Grondschaaf Hekamp 2.50 mtr. draaibaar 7,50€       11,00€      uur 25,00€      

Esbeek

5112 Grondschaaf Kensko 2.50 mtr. verstelbaar 7,50€       11,00€      uur 25,00€      

Vessem

5106 Grondschaaf Nokka 2.50 mtr. draaibaar 7,50€       11,00€      uur 25,00€      

Grondslepen

Eersel

5217 Grondsleep zelfbouw 3 mtr. 7,50€       11,00€      uur 25,00€      

Esbeek

5215 Grondsleep zelfbouw 3 mtr. groen 7,50€       11,00€      uur 25,00€      

Middelbeers

5216 Grondsleep zelfbouw 3 mtr. blauw 7,50€       11,00€      uur 25,00€      

5230 Egalisatiebord Saphir Kombi 4501 12,50€    21,50€      uur 33,00€      

Vessem

5214 Grondsleep zelfbouw 3 mtr. grijs 7,50€       11,00€      uur 25,00€      

5220 Egalisatieschuif Schrijver 3 mtr. V-schuif 7,50€       14,00€      uur 25,00€      

Kilverborden

Eersel

5320 Kilverbord Bos 3 tot 4.5 mtr. 7,50€       17,00€      uur 25,00€      

Middelbeers

5310 Kilverbord 3 tot 4.5 mtr. 7,50€       17,00€      uur 25,00€      

5322 Kilverbord Bos 3 tot 4.5 mtr. 7,50€       17,00€      uur 25,00€      

Vessem

5321 Kilverbord Bos 3 tot 4.5 mtr. 7,50€       17,00€      uur 25,00€      

Landrollen

Eersel

5504 Landrol Schrijver 2.80 mtr. 7,50€       12,00€      ha 25,00€      

Esbeek

5506 Landrol Schrijver 2.80 mtr. 7,50€       12,00€      ha 25,00€      

Middelbeers

5503 Landrol Schrijver 2.80 mtr. 7,50€       12,00€      ha 25,00€      

Vessem

5505 Landrol Schrijver 2.80 mtr. 7,50€       12,00€      ha 25,00€      

Cambridgerollen

Eersel

5613 Cambridgerol Dalbo 6.30 mtr. 7,50€       15,50€      ha 25,00€      

Middelbeers

5612 Cambridgerol Dalbo 6.30 mtr. 7,50€       15,50€      ha 25,00€      

Vessem

5603 Cambridgerol Evers 3 mtr. 7,50€       13,00€      ha 25,00€      

5611 Cambridgerol Dalbo 6.30 mtr. 7,50€       15,50€      ha 25,00€       
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57 Grondwerk

Kranen + Aanbouwdelen

Middelbeers

5850 Kraan 5 ton caterpillar 305.E2 CW10 82,50€      halve dag 125,00€  dag 80,00€      

5826 Sorteergrijper CW10 S200D 62,00€      halve dag 90,00€     dag 60,00€      

5827 Sorteergrijper CW30 S903 72,50€      halve dag 110,00€  dag 70,00€      

Vessem

5840 Kraan 2 ton caterpillar 301,8 CW05 62,00€      halve dag 90,00€     dag 60,00€      

5845 Kraan 3 ton caterpillar 302,7 CW05 67,00€      halve dag 100,00€  dag 65,00€      

5825 Sorteergrijper CW05 S150D 46,50€      halve dag 70,00€     dag 45,00€      

* halve dag (van 8.00 tot 12.30) of (van 12.30 tot 17.00) *dag (van 8.00 tot 17.00)

Bestrating

Middelbeers

5939 Trilplaat groot 556 Bomag DPU 70kn + kar 5,00€       26,00€      uur 30,00€      

Vessem

5400 Laser Sokkia LP30A + statief 10,00€    31,00€      dag 40,00€      

5901 Stenenknipper 15,50€      dag 25,00€      

5903 Stenenknipper 15,50€      dag 25,00€      

5911 Bandentangen 10,50€      dag 25,00€      

5920 Trilstamper 60 kg Wacker BS 60-2 5,00€       15,50€      uur 25,00€      

5932 Trilplaat klein 180 kg Wacker DPU 3060 H + kar 5,00€       21,00€      uur 25,00€      

5940 Trilplaat groot 480 kg Wacker DPU 6555 + kar 5,00€       26,00€      uur 30,00€       
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60 Transporteren en Vervoer

Gronddumpers

Eersel

6102 Gronddumper Beco 14 ton 9 m3 7,50€       12,50€      uur 25,00€      

Middelbeers

6119 Gronddumper Beco 20 ton 12 m3 8,00€       14,50€      uur 25,00€      

6140 Gronddumper Beco 20 ton 12 m3 8,00€       14,50€      uur 25,00€      

Vessem

6101 Gronddumper Beco 10 ton 4w laag 7,50€       12,50€      uur 25,00€      

6107 Gronddumper zelfbouw aft 9 m3 + aft 7,50€       12,50€      uur 25,00€      

6117 Gronddumper Beco 20 ton 12 m3 8,00€       14,50€      uur 25,00€      

6118 Gronddumper Beco 20 ton 12 m3 + aft. 8,00€       14,50€      uur 25,00€      

Transportwagens en auto- aanhangers

Eersel

6207 Transportwagen 15 ton 8 mtr. 7,50€       10,00€      uur 25,00€      

Middelbeers

6208 Transportwagen 7.5 mtr. rood 7,50€       10,00€      uur 25,00€      

6215 Auto aanhanger 1.5 ton 4.45 x 1.85 mtr 25,00€      dag 25,00€      

6217 Auto schamel Aanhanger 2 ton 5.45 x 1.80 mtr 25,00€      dag 28,00€      

6240 Dieplader minigraver Lucht geremd 30,00€      keer 30,00€      

Vessem

6201 Transportwagen 6 ton 6 mtr. zwart 7,50€       10,00€      uur 25,00€      

6205 Transportwagen 16 ton 7.7 mtr. gr. 7,50€       10,00€      uur 25,00€      

6206 Transportwagen Agpro 15 ton 8 mtr. 7,50€       10,00€      uur 25,00€      

6213 Auto aanhanger Hapert 2 ton 3.35 x 1.80 mtr 25,00€      dag 25,00€      

6230 Aanhanger minigraver Auto + Tractor 30,00€      keer 30,00€      

Silagewagens en kippers

Eersel

6314 Aardappelkipper Beco 12 ton 14 m3 7,50€       14,00€      uur 25,00€      

Middelbeers

6305 Kipwagen Agrolang 15 m3 7,50€       14,00€      uur 25,00€      

6329 Aardappelkipper Beco 18 ton 23 m3 8,00€       15,00€      uur 25,00€      

6332 Silagewagen Veenhuis SW 400 37 m3 8,00€       27,00€      uur 34,00€      

Vessem

6322 Aardappelkipper Veenhuis 17 m3 + aft. 7,50€       14,00€      uur 25,00€      

6328 Aardappelkipper Beco 20 ton 18 m3 8,00€       15,00€      uur 25,00€      

6330 Silagewagen Veenhuis 35 m3 + aft 8,00€       25,00€      uur 32,00€      

6331 Silagewagen Veenhuis SW 400 37 m3 8,00€       27,00€      uur 34,00€      

6371 Kipwagen aanhanger 25 ton alluminium 10,00€    32,50€      uur 41,50€      

Veewagens

Vessem

6505 Veewagen klein Mulders 3.5 x 1.80 mtr. 10,00€    14,00€      rit 25,00€      

6515 Veewagen Groot Heuvelmans 8 x 2,5 mtr. 15,00€    36,00€      rit 50,00€       
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70 Gewas- en Graslandverzorging

Wiedeggen

Vessem

7102 Wiedegge Hatzenbichler 6 mtr. 7,50€       12,00€      ha 25,00€       

7108 Wiedegge Hatzenbichler 9 mtr. 7,50€       12,00€      ha 25,00€       

Schoffels

Middelbeers

7216 Maisonderzaaimachine 4,5 mtr. 10,00€    17,00€      ha 26,50€      

Vessem

7214 Maïsschoffel Becker 6 rijen rolschoffel 10,00€    17,00€      ha 26,50€      

Weideslepen en beluchters

Eersel

7420 Weidesleep Scariflex Joskin 7.20 mtr. 8,00€       13,50€      ha 25,00€      

Middelbeers

7422 Weidesleep Scariflex Joskin 7.20 mtr. 8,00€       13,50€      ha 25,00€      

Vessem

7402 Weidesleep zelfbouw 6 mtr. hydr. opklapbaar 5,00€       9,50€         ha 25,00€      

7440 Grasland beluchter grass Tiller 8,00€       16,00€      uur 25,00€      

Weilandbloters

Eersel

7508 Weilandbloter Votex 2.85 mtr. 5,00€       24,00€      uur 27,50€       

Middelbeers

7509 Weilandbloter Votex 2.85 mtr. 5,00€       23,50€      uur 27,50€       

Vessem

7510 Weilandbloter Votex 2.85 mtr. 5,00€       23,50€      uur 27,50€        
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76 Oogstmachines

Maaiers

Eersel

7654 Cirkelmaaier Krone 3.2 mtr. getrokken 15,00€    13,50€      ha 28,00€      

7656 Cirkelmaaier Krone 3.2 mtr. getrokken 15,00€    13,50€      ha 28,00€      

Esbeek

7655 Cirkelmaaier Krone 3.2 mtr. getrokken 15,00€    13,50€      ha 28,00€      

Middelbeers

7600 Maaicombinatie Krone 3 punts + front 5.80 mtr. 15,00€    14,50€      ha 29,50€      

7650 Cirkelmaaier Krone 3.2 mtr. getrokken 15,00€    13,50€      ha 28,00€      

7651 Cirkelmaaier Krone 3.2 mtr. getrokken 15,00€    13,50€      ha 28,00€      

7672 Triple maaicombinatie Krone 9 mtr fr + dubbel achter 20,00€    15,50€      ha 53,00€      

Vessem

7604 Maaicombinatie Krone 3 punts + front 5.60 mtr. 15,00€    14,50€      ha 29,50€      

7642 Cirkelmaaier zonder kneuzer 5.2 mtr. getrokken 15,00€    13,50€      ha 28,00€      

7652 Cirkelmaaier Krone 3.2 mtr. getrokken 15,00€    13,50€      ha 28,00€      

7653 Cirkelmaaier Krone 3.2 mtr. getrokken 15,00€    13,50€      ha 28,00€      

7670 Triple maaicombinatie Krone 9 mtr fr + dubbel achter 20,00€    15,50€      ha 53,00€      

Schudders

Eersel

7742 Cirkelschudder Lely 13 mtr. 7,50€       12,00€      ha 25,00€       

7743 Cirkelschudder Lely 13 mtr. 7,50€       12,00€      ha 25,00€       

Esbeek

7701 Cirkelschudder Krone 11 mtr. 7,50€       11,00€      ha 25,00€       

Middelbeers

7744 Cirkelschudder Lely 13 mtr. 7,50€       12,00€      ha 25,00€       

7745 Cirkelschudder Lely 13 mtr. 7,50€       12,00€      ha 25,00€       

Vessem

7720 Cirkelschudder Kuhn 10.60 mtr. 7,50€       11,00€      ha 25,00€       

7751 Cirkelschudder Krone 13 mtr. 1000 TPM 7,50€       12,00€      ha 25,00€       

7722 Cirkelschudder Claas 13 mtr. 1000 TPM 7,50€       12,00€      ha 25,00€       

7747 Cirkelschudder Lely 13 mtr. 400 TPM 7,50€       12,00€      ha 25,00€       

7741 Cirkelschudder Lely 15 mtr. 400 TPM 7,50€       13,00€      ha 25,00€       

Harken

Eersel

7819 Dubbele hark Krone 9 mtr. midden-afleg 10,00€    12,00€      ha 25,00€      

7841 Dubbele hark Krone 10 mtr. midden-afleg 10,00€    12,00€      ha 25,00€      

7864 Hark 4 rotor Krone 14 mtr. 16,00€    13,50€      ha 42,00€      

Esbeek

7808 Dubbele hark Krone 9 mtr. midden-afleg 10,00€    12,00€      ha 25,00€      

Middelbeers

7805 Dubbele hark Claas 9 mtr. midden-afleg 10,00€    12,00€      ha 25,00€      

7807 Dubbele hark Krone 9 mtr. midden-afleg 10,00€    12,00€      ha 25,00€      

7861 Hark 4 rotor Krone 14 mtr. 16,00€    13,50€      ha 42,00€      

Vessem

7806 Dubbele hark Krone 9 mtr. midden-afleg 10,00€    12,00€      ha 25,00€      

7809 Dubbele hark Krone 9 mtr. midden-afleg 10,00€    12,00€      ha 25,00€      

7831 Dubbele hark Claas 1550 zij-afleg 10,00€    11,50€      ha 25,00€      

7833 Dubbele hark Claas 1750 zij-afleg 10,00€    12,00€      ha 25,00€      

7842 Hark 4 rotor krone 12,5 mtr 10,00€     13,00€      ha 42,00€       

7862 Hark 4 rotor Krone 14 mtr. 16,00€    13,50€      ha 42,00€       
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90 Diversen

Veeverzorging

Eersel

9117 Vang-behandelbox 21,00€      dag 25,00€      

Vessem

9113 Vang-behandelbox 21,00€      dag 25,00€      

Kantenmaaiers en greppelfrezen

Eersel

9231 Klepelmaaier Votex Jumbo 1.50 mtr. 8,00€       24,50€      uur 31,50€      

9270 Klepelmaaier Kuhn 1000 TPM 2.80 mtr. front of achter 7,50€       31,00€      uur 37,50€      

Esbeek

9269 Klepelmaaier Kuhn 1000 TPM 2.80 mtr. front of achter 7,50€       31,00€      uur 37,50€      

Middelbeers

9232 Klepelmaaier Votex Jumbo 1.50 mtr. 8,00€       24,50€      uur 31,50€      

9268 Klepelmaaier Kuhn 1000 TPM 2.80 mtr. front of achter 7,50€       31,00€      uur 37,50€      

Vessem

9203 Greppelfrees Ridder 8,00€       30,50€      uur 38,50€      

9204 Sleuvenfrees Zibo SF 11 CM 8,00€       31,00€      uur 39,00€      

9226 Walkantenfrees Bos W7812 8,00€       31,00€      uur 39,00€      

9233 Klepelmaaier Votex Jumbo 1.50 mtr. 8,00€       25,50€      uur 31,50€      

9242 Klepelmaaier Kuhn 1.25 mtr. aan arm 15,00€    32,50€      uur 46,50€      

9248 Klepelmaaier Kuhn 1.25 mtr. aan arm 15,00€    32,50€      uur 46,50€      

9254 Motorzeis Echo SRM 520 ES 8,00€       11,50€      uur 25,00€      

9267 Klepelmaaier Kuhn 1000 TPM 2.80 mtr. front of achter 7,50€       31,00€      uur 37,50€      

Hefmaterieel

Eersel

9304 Palletdrager Zwart 7,50€       6,00€         uur 25,00€      

9314 Hefmast Wifo H 2.80 mtr. 2000 kg 7,50€       10,00€      uur 25,00€      

9325 Hefmast+pakkenklem Wifo 0.70 tot 2 mtr. 8,00€       11,00€      uur 25,00€      

Middelbeers

9303 Palletdrager Blauw 7,50€       6,00€         uur 25,00€      

9326 Hefmast+pakkenklem Wifo 0.70 tot 2 mtr. 8,00€       11,00€      uur 25,00€      

9370 Grondbak 7,50€       8,50€         uur 25,00€      

Vessem

9311 Hefmast Wifo H 3.40 mtr. 2000 kg 7,50€       10,00€      uur 25,00€      

9322 Hefmast+pakkenklem Wifo 0.70 tot 2 mtr. 8,00€       11,00€      uur 25,00€      

9323 Hefmast+pakkenklem Wifo 0.70 tot 2 mtr. 8,00€       11,00€      uur 25,00€      

9350 Hefmast+kistenkantelaar Wifo 3.40 mtr. 1500 8,00€       20,00€      uur 27,50€      

9360 Hefmast+aardappelschepb. Wifo 2.25  2 ton 8,00€       20,00€      uur 27,50€      

Reinigings- en spuitmaterieel

Eersel

9456 Veegmachine Bema 2.30 mtr. met bak 3,00€       26,00€      uur 28,00€      

Esbeek

9454 Veegmachine Bema 2.30 mtr. met bak 3,00€       26,00€      uur 28,00€      

Middelbeers

9457 Veegmachine Bema 2.30 mtr. met bak 3,00€       26,00€      uur 28,00€      

Vessem

9401 Dompelpomp Pedrollo 10 m3/u 15,50€      dag 25,00€      

9407 Dompelpomp Pedrollo 10 m3/u 15,50€      dag 25,00€      

9421 Rioolontstopper Rior Hd 40 7,50€       19,00€      uur 26,00€      

9432 Drainagereiniger Sieger 400 mtr. 15,00€    44,50€      uur 58,00€      

9450 Handveegmachine String 2 wiel staal borstel 22" 8,00€       13,50€      uur 25,00€      

9455 Veegmachine Bema 2.30 mtr. met bak 3,00€       26,00€      uur 28,00€      

9462 Rubberschuif Kemp 2.45 mtr. omkeerbaar 7,50€       13,50€      uur 25,00€      

9470 Bladblazer Husqvarna Super Prof.570BTS 8,00€       11,50€      uur 25,00€      
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Klimmaterieel

Vessem

9512 Rolsteiger LSC Tot 6.20 mtr.+kar 36,00€      dag 36,00€      

Sloop- en boormachines

Vessem

9604 Boorhamer Hilti TE 30 10,00€    12,50€      uur 36,50€     dag 25,00€      

9613 Sloophamer Hilti 5 kg TE 504 10,00€    10,50€      uur 31,50€     dag 25,00€      

9616 Sloophamer Hilti 7 kg TE 700 AVR 10,00€    11,50€      uur 41,50€     dag 25,00€      

9623 Sloophamer Hilti 11,8 kg TE 1000 10,00€    12,50€      uur 49,00€     dag 25,00€      

Houtbewerking

Eersel

9826 Houtversnipperaar Vandaele TV250 1000 TPM 10,00€    23,00€      uur 32,00€      

Middelbeers

9827 Houtversnipperaar Vandaele TV250 1000 TPM 10,00€    23,00€      uur 32,00€      

Vessem

9808 Motorzaag Husqvarna 372 XP 8,00€       17,50€      uur 25,00€      

9809 Motorzaag Husqvarna 372 XP 8,00€       17,50€      uur 25,00€      

9812 Stokzaag Silky Tot 6 mtr. 5,00€       13,50€      uur 25,00€      

9828 Houtversnipperaar Vandaele TV250 1000 TPM 10,00€    23,00€      uur 32,00€      

9832 Houtklover Posch 20 tons 10,00€    10,50€      uur 25,00€      

9842 Takkenschaar Ducker Tot 10 cm. aan arm 15,00€    36,00€      uur 50,00€      

9844 Heggeschaar Husqvarna 60 cm 226 8,00€       17,50€      uur 25,00€       
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Loonwerkzaamheden.  
Werktuigencoöperatie De Kempen doet naast machineverhuur ook een breed scala aan loonwerkzaamheden. Wij zijn 
actief in de veehouderij, akkerbouw, tuinbouw, grondwerk en cultuurtechnisch. Waarbij we de opdrachtgever volledig 
kunnen ontlasten. Voorbeelden van teelten die wij van A tot Z voor u kunnen verzorgen zijn: Gras, Mais, Asperges, 
Aardappelen, Uien, Bieten, Granen. Daarnaast zijn er nog vele teelten meer waar wij werkzaamheden in kunnen 
verrichten. Verder is het bij diverse werkzaamheden mogelijk, dat men zelf mee rijdt met eigen trekker en 
(verhuur)machine. Naast alle verhuurmachines die we tot onze beschikking hebben voor het loonwerk zijn er ook 
machines die alleen in loonwerk gebruikt worden. Hieronder enkele voorbeelden hiervan. 
 
Voor het bemesten van grond en gewas  
Bemesten wordt gedaan op GPS en met luchtdrukwisselsysteem op zowel de tractoren als machine.  

• Hondengangtank 14 kuub om te zodenbemesten.  
• 32 kuub 3-asser mesttank met weeg- monstersysteem voor mesttransport en bouwland injecteren.  
• 32 kuub 3-asser mestverspreider met weeg- monstersysteem voor transport en uitrijden van vaste mest. 
• Sleepslangsyteem + mestpomp, voor bemesten van gras- en bouwland en overpompen van mest op langere 

afstanden.  
• Spaakwielbemesten met Duport Spaakwiel, voor het toedienen van vloeibare meststoffen.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Voor het bewerken en onderhouden van uw grond  
De gebruikelijke grondbewerking werkzaamheden met de diverse verhuurmachines.  

• Spitmachine voor gebruikelijke spit werkzaamheden.  

• Diepspitter voor spitten tot 80 cm (boomkwekerij en asperge). 

• Kalk strooien met 14 ton, 12 mtr. strooiunit (droge kalk), kalk met Ca, snelwerkend.  

• Het kilveren van percelen op gps uitgevoerd.  

• Het leggen van drainage voor een beter ontwatering van uw grond.  
 
Voor zaai/poot werkzaamheden  
Zaaien wordt gedaan met tractoren die rijden op GPS.  

• Spitzaaicombinatie voor het zaaien van gras/ mais of andere gewassen in één werkgang.  

• Zaaien van mais met 8 rijer monosem met mogelijkheid tot toevoeging van granulaat en kunstmest.  

• Zaaien van bieten met 12 rijer.  

• Twee keer 3 mtr. aardappel poot machines met aanaarden in één werkgang.  

• Zaaien van Uien, drie keer 2,25 mtr. bedden (8 rijen per bed).  

• Zaaien van groenbemesters, tijdens en na de teelt.  
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Voor het oogsten van gewassen  

• Meerdere vlinder-maaicombinaties van 9 mtr. breed voor maaien van gras (ook mogelijk om op zwad te 
maaien). 

• Meerdere 14 mtr Krone harken, voor het bij elkaar harken van gras.  

• Twee Krone hakselaars voor gras en mais, met mogelijkheid tot toevoeging van inkuilmiddelen.  

• Twee Krone opraapwagens voor gras, met mogelijkheid tot toevoeging van inkuilmiddelen.  

• Mc Hale rondebalenpers met vierwielig onderstel en 24 messen (kort gesneden gras dus mogelijk). 

• Krone vierkante balen pers, voor het persen van gras en granen.  

• 4 rijer AVR Puma aardappelrooier  

• 2 rijer Grimme aardappelrooier waar ook uien mee geladen kunnen worden.  

• Twee Holoraz uienrooi combinaties.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het vervoeren van producten  

• Acht silagewagens voor transport van mais en gras.  

• Vier volume kiepkarren voor transport van granen, uien, aardappelen enz.  

• Meerdere platte wagens voor transport van balen.  
 
In de teelt van Asperges  

• Twee plantmachines met tractoren op GPS, zowel 1 als 2 rijig.  

• Verschillende eggen, schoffels en aanaarders.  

• Mesttank met hoge bodemvrijheid en voor asperge aangepaste bemester.  

• Mestverspreider met hoge bodemvrijheid.  

• Twee sets met ruggen opbouwers.  

• Twee sets met asperge frezen en opploegers.  

• Folie leg en oprol machines.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor het uitvoeren van diverse grondwerkzaamheden  

• Twee loaders die tevens gebruikt worden voor diverse landbouwtoepassingen  

• Één mobiele kraan met diverse bakken en daardoor breed inzetbaar.  

• Drie kleine kraantjes waarmee ook de kleinere klussen met gepast materiaal gemaakt kunnen worden.  

• Vier BECO 12m3 gronddumpers voor transport van grond en puin.  
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Gemengd Voeren  
Een belangrijke tak binnen de coöperatie is natuurlijk het gemengd voeren, 365 dagen per jaar staan we voor u klaar. 
We merken onderweg dat er nog steeds onduidelijkheid bestaat over de kosten die gemengd voeren met zich mee 
brengt en de grote voordelen van het gemengd voeren of in loondienst laten voeren.  

• Geen selectie aan voerhek, waardoor gemiddeld genomen melkgift en gehaltes stijgen.  

• Stabielere penswerking.  

• Arbeidsbesparing: U heeft tijd voor andere werkzaamheden.  

• Nauwkeurige weging: eventueel krijgt men een overzicht per week met de afgewogen producten.  

• We voeren elke dag op vaste tijden, er is niks zo voornaam als regelmaat voor het vee.  

• Zeer nauwkeurig met een minimum aan restvoer doordat u per dag de hoeveelheid van producten in 
percentages kunt bijstellen.  

• Perfect strak snijvlak aan de kuil, aanzienlijk minder broei.  

• Financieel vaste kosten, per maand weet je wat je kwijt bent.  

• Mogelijkheid om tijdelijk te laten voeren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prijs van het gemengd voeren is als volgt, per dag betaalt u een vast bedrag. Daarna worden de minuten van begin laden 
tot einde lossen bijgehouden. Door de prijs zo te formuleren is het zowel voor een grote als kleine boer interessant om 
te laten loonvoeren. Voor nieuwe klanten hebben we ook een aangepast tarief om te kijken of he iets is wat bij u past of 
niet. 
 
Grondstoffen Naast het verhuren van machines en het uitvoeren van diverse loonwerkzaamheden, verkopen wij ook 
grondstoffen. Dit doen we in combinatie met loonwerk maar ook apart. Voorbeelden van producten die wij zoal op 
voorraad hebben staan zijn:  

• Zaden.  
o Graszaden (Bg3, Bg11 op voorraad al het ander op bestelling)  
o Maiszaden  
o Winter- en zomergranen  
o Groenbemesterzaden  

• Kunst meststoffen.  
o Vloeibaar.  
o Van dierlijke aard (Minerale concentraat, spuiwater).  
o Korrel meststoffen (Kas 27, silo).  
o Kalk meststoffen (droge kalk met en zonder mg, silo).  
o Bladmeststoffen.  

• Kuilplastic, goede kwaliteit.  
o Bovenfolie 8-14 mtr  
o Onderfolie 8-14 mtr  
o Wandfolie 2-4 mtr  

• Toevoegmiddelen, zowel voor in- en uitkuilen.  

• Diverse zuigslangen.  
 
Behalve het leveren van diverse grondstoffen/producten kunnen we u ook ondersteunen, met het maken van keuzes 
die invloed hebben op uw opbrengst en bodemgezondheid. Gedurende het seizoen is er een nieuw personeelslid komen 
werken wat bij een eerder werkgever agrarische klanten ook ondersteunde in het veld. Heeft u vragen hierover horen 
we dat graag. 
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Aanvullende huurvoorwaarden 

WTC de Kempen U.A., Het Ven 30, 5091 BP  Middelbeers. 
Inschrijvingsnummer KvK 17016025 
 
Artikel 1 Toepasselijkheid Verhuurvoorwaarden  
1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder Verhuurder: WTC de Kempen U.A. die huurobjecten ter beschikking stelt en/of in 
verband daarmee diensten verleent. Huurder: de wederpartij van Verhuurder. Huurobject: het object dat de huurder huurt van de 
verhuurder  
1.2 Deze voorwaarden zijn een aanvulling op de Cumulavoorwaarde, gedeponeerd bij rechtbank midden-nederland op 19 juni 2013 
onder nummer 95/23. En van toepassing op alle aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten, diensten en andere handelingen 
van verhuurder. 
 
Artikel 2 Huurprijs en eenheden 
2.1 Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW, exclusief brandstof- en reinigingskosten. De eventuele kosten die worden gemaakt 
zoals omschreven in voorgaande zin, kan verhuurder apart bij huurder in rekening brengen.  
2.2 De dagprijzen voor de huur van een machine zijn gebaseerd op huur/gebruik van 8 uur per dag, bij overschrijding van 
bovenstaande is verhuurder gemachtigd een toeslag te berekenen.  
2.3 Jaarlijks brengt verhuurder een tarievenlijst naar buiten, de in deze genoemde tarieven en eenheden zijn leidend. Verhuurder 
mag als blijkt naar uitbrengen tarievenlijst dat tarief niet of te kostendekkend is tarief door jaar heen veranderen. Bij eenheden 
hebben we het over per uur, ha, keer, halve dag, dag of week. Halve dag is altijd vanaf 8.00 uur tot 13.00 uur of van 12.00 uur tot 
17.00 uur, max 4 draaiuren. Bij een hele dag spreken we van 8.00 uur tot 17.00 uur. bij een week spreken we over 5 werkdagen van 
8 uur per dag. 
 
Artikel 3 Einde huurovereenkomst  
3.1 Bij het einde van de huurovereenkomst is het de plicht van de huurder, om naar eer en geweten de juiste gebruiks eenheid in te 
vullen. Mocht de huurovereenkomst niet beëindigd worden op locatie van WTC de Kempen, wordt verwacht van de huurder dat de 
gebruikte eenheid, via website of telefonisch doorgegeven wordt. 
3.1 Bij het einde van de huurovereenkomst moet huurder aan verhuurder het huurobject, inclusief alle losse onderdelen, weer ter 
beschikking stellen.  
3.2 Stelt huurder het huurobject niet ter beschikking op de aangewezen plaats en/of datum dan geraakt huurder in verzuim zonder 
dat enige ingebrekestelling of aanmaning van de zijde van verhuurder vereist is. Heeft verhuurder het recht om de extra dagen door 
te berekenen. Naast deze boete heeft verhuurder recht op volledige vergoeding van alle schade. Verder is verhuurder als dan 
gerechtigd, en door huurder uitdrukkelijk gemachtigd, om de plaats te betreden waar het huurobject zich bevindt, ten einde het 
huurobject onder zich te nemen. Ook de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van huurder. Huurder is verplicht in dit 
geval zijn volledige medewerking te verlenen.  
3.3 Indien na teruggave blijkt dat het huurobject is beschadigd, niet is gereinigd of eventueel niet met een volle tank wordt 
afgeleverd, dan is huurder aansprakelijk voor de schade en kosten, die daardoor voor verhuurder ontstaan. Voor landbouw 
machines geldt bij bovenstaand genoemd een eigen risico van € 750,- voor de grondverzetmachines geldt bij bovenstaand genoemd 
een eigen risico van €1000,-. 
3.4 Indien na teruggave blijkt dat het huurobject gewerkte eenheid overschreden heeft zoals omschreven in bovenstaande 
artikelen, dan zal dit nog extra gefactureerd worden.  
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Cumelavoorwaarden   Gedeponeerd bij rechtbank Midden-Nederland op 19 juni 2013 onder nummer 95/2013 

Definities en toepassingen  
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die de gebruiker van deze algemene voorwaarden, 
verder te noemen opdrachtnemer, doet aan of sluit met derden, verder te noemen opdrachtgever.  
1.2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijk aangegane overeenkomst worden afgeweken. Deze afwijkingen hebben geen 
bindende werking op andere overeenkomsten met opdrachtgever.  
1.3. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze 
voorwaarden op latere overeenkomsten tussen opdrachtgever en gebruiker.  
1.4. De voorwaarden worden aangeduid als CUMELA-voorwaarden. 
 
Aanbieding en overeenkomst  
2.1. Alle offertes zijn een vrijblijvend aanbod.  
2.2. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding heeft opdrachtnemer het recht om, indien een opdracht niet aan hem wordt gegeven, alle 
redelijke kosten welke hij heeft moeten maken om zijn offerte te kunnen uitbrengen, in rekening te brengen aan opdrachtgever.  
2.3. Overeenkomsten kunnen namens opdrachtnemer alleen aangegaan worden door daartoe bevoegde personen. Afspraken met bij de 
uitvoering van het werk werkzame medewerkers van opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet. Op eerste verzoek van opdrachtgever zal 
opdrachtnemer aangeven wie binnen het bedrijf van opdrachtnemer bevoegd zijn tot het aangaan van overeenkomsten.  
2.4. Opdrachtnemer zal uitgaan van de juistheid van de door opdrachtgever verstrekte gegeven en hierop zijn aanbieding baseren. Schade 
voortvloeiende uit onjuistheid of onvolledigheid van deze gegevens komt voor rekening van opdrachtgever. 
 
Rechten industriële en intellectuele eigendom  
3. Alle door opdrachtnemer verstrekte bestekken of omschrijvingen, begrotingen, plannen, tekeningen of andere bescheiden blijven eigendom van 
opdrachtnemer en worden op eerste verzoek van de opdrachtnemer geretourneerd. Tevens geldt onverkort zijn auteursrecht alsmede alle overige 
rechten van intellectuele of industriële eigendom. 
  
Prijzen  
4.1. Alle door opdrachtnemer opgegeven, dan wel tussen opdrachtnemer en opdrachtgever overeengekomen prijzen, behoudens wanneer zulks 
expliciet anders is vermeld, zijn exclusief omzetbelasting, verzekeringen, invoerrechten, heffingen, rechten en andere belastingen.  
4.2. Bij overschrijding van de normale arbeidstijden op werkdagen, bij arbeid op zaterdagen en op zon- en feestdagen, dit alles op verzoek van 
opdrachtgever, zal opdrachtnemer een toeslag op de overeengekomen prijzen in rekening brengen, welke evenredig is met de extra hieruit 
voortvloeiende kosten.  
4.3. Bij gebrek aan een reeds overeengekomen vaste prijs geschiedt de vaststelling van de prijs voor de uitgevoerde opdracht volgens de na 
voltooiing gebleken omvang der verrichte werkzaamheden en geleverde of verbruikte materialen, op basis van de voor het begin van de 
werkzaamheden door partijen overeengekomen tarieven, of bij gebreke van zodanige vaststelling, op basis van de ten tijde van de oplevering van 
het werk ter plaatse geldende tarieven.  
4.4 In het geval van meerdere opdrachtgevers, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de contractuele verplichtingen.  
4.5. Het in het voorgaande lid bepaalde is tevens op een gedeeltelijk uitgevoerde opdracht van overeenkomstige toepassing.  
4.6. Opdrachtnemer is gerechtigd opdrachtgever aanvangskosten in rekening te brengen.  
4.7. Opdrachtnemer is gerechtigd voor uitvoering van de overeenkomst zekerheid te verlangen van opdrachtgever voor de nakoming van de 
betalingsverplichtingen.  
4.8. Opdrachtnemer is gerechtigd prijsstijging van kostprijsbepalende factoren waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen de 
kostprijs van grond- en brandstoffen, materialen, fabricage, transport, valutawisselkoersen, stort- en verwerkingstarieven en dergelijke, zulks ter 
beoordeling van opdrachtnemer, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de op/aflevering, aan opdrachtgever 
door te berekenen. Indien opdrachtnemer dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft opdrachtgever het recht de 
overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de 
overeenkomst op deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling. 
 
Uitvoering  
5.1.  Opdrachtnemer voert de opdracht uit op de wijze en gedurende een binnen de overeengekomen termijn gelegen tijd, welke hem, rekening 
houdende met de belangen en voor zoveel mogelijk met de desbetreffende wensen van opdrachtgever, daartoe geschikt voorkomen. Het tijdstip 
van de uitvoering van de opdracht wordt door opdrachtnemer tijdig aan opdrachtgever medegedeeld.  
5.2. Opdrachtnemer heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd indien door overmacht of door voor 
rekening van opdrachtgever komende omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering, niet van 
opdrachtnemer kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd. 
5.3.  Bij overschrijding van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is opdrachtnemer aan opdrachtgever geen schadevergoeding 
verschuldigd, tenzij bij schriftelijke overeenkomst anders door partijen is overeengekomen.  
5.4.  Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waar opdrachtgever verantwoordelijk voor is, dienen de daaruit 
voor opdrachtnemer voortvloeiende schade en kosten door opdrachtgever te worden vergoed.  
5.5. Wanneer opdrachtnemer en opdrachtgever van mening verschillen over de vraag of weers- en/of werkomstandigheden, daaronder begrepen 
omstandigheden ten aanzien van het aanwenden van meststoffen of het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen, een negatieve invloed op 
het werk kunnen hebben, is opdrachtnemer gerechtigd het werk niet uit te voeren, zonder dat daaruit enige plicht tot schadevergoeding 
voortvloeit. Mocht opdrachtnemer het werk, op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever wel uitvoeren, dan is de uitvoering van het werk voor 
risico van opdrachtgever en is opdrachtgever nimmer gerechtigd tot enige schadevergoeding, mochten de werkzaamheden een negatief resultaat 
hebben.  
5.6. De plaats van levering is de door opdrachtgever bepaalde locatie welke ontsloten is door een verharde weg. Vanaf het moment van levering 
zijn de zaken voor risico van  opdrachtgever. Hiervan kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. 
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Overmacht  
6.1. Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten voor de duur van een overmacht situatie.  
6.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te 
verwachten was en buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer ligt. Daaronder wordt mede verstaan: overheidsmaatregelen, bijzondere 
weeromstandigheden, stakingen, vervoersstremmingen, ziekte, onlusten en/ of oorlogen, en een toerekenbare tekortkoming in de nakoming 
en/of overmacht aan de zijde van die personen waarvan opdrachtnemer afhankelijk is voor de fabricage en/of levering van producten.  
6.3. Overmacht kan nimmer grond zijn voor schadevergoeding aan opdrachtgever. 
 
Wijzigingen in het werk en omstandigheden  
7.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minder werk als: a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek; b. de 
door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid; c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt 
afgeweken; d. de normale werktijd met meer dan 10% wordt overschreden. e. van de verrekenbare hoeveelheden wordt afgeweken. Bij 
afwijkingen groter dan 10% zullen opdrachtgever en opdrachtnemer een gewijzigde eenheidsprijs overeenkomen.  
7.2.  Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. 
Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de 
overeenkomst.  
7.3. Indien tijdens de uitvoering onvoorziene omstandigheden blijken die niet door opdrachtgever schriftelijk zijn medegedeeld en ook niet zonder 
onderzoek visueel waarneembaar waren voor opdrachtnemer ten tijde van het opnemen van het werk ter plaatse, zoals bijvoorbeeld  zich onder 
het maaiveld bevinden van stenen of andere objecten, funderingsresten of moerassige gedeelten of andere grondsoorten dan zichtbaar aan de 
oppervlakte, heeft opdrachtnemer het recht de prijs aan te passen in verband met de extra kosten die uit deze onvoorzienbare omstandigheden 
voortvloeien. Gaat opdrachtgever hier niet mee akkoord dan is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst bij aangetekende brief met 
onmiddellijke ingang te ontbinden. Opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd tot het vorderen van enige schadevergoeding, opdrachtnemer is 
wel gerechtigd over te gaan tot een afrekening op grond van art. 7:764 lid 2 BW.  
7.4. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi 
bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van opdrachtnemer. 
 

Verplichtingen opdrachtgever  
8.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en 
goedkeuringen, zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen.  
8.2. Opdrachtgever is verplicht onderzoek te plegen naar, en opdrachtnemer schriftelijk in te lichten omtrent alle omstandigheden, waaronder 
begrepen de ligging en aanwezigheid van obstakels, kabels, leidingen en overige aanwezige belemmeringen en risico’s zoals onder meer, maar niet 
uitsluitend de toestand van de bodem en (grond)waterstand, risico’s voor derden (bijvoorbeeld bij spuitwerkzaamheden), aanwezige beschermde 
inheemse planten en – diersoorten, perceel beperkingen (bijvoorbeeld waterwingebied) en verontreiniging van de bodem door in het werk 
voorkomende bouwstoffen en objecten.  
8.3. Opdrachtgever dient in geval van werkzaamheden waarbij ondergrondse obstakels geraakt kunnen worden, tenminste vijf werkdagen voor 
aanvang van de werkzaamheden, doch niet eerder dan 20 werkdagen, een (KLIC) melding bij het Kadaster uit te (laten) voeren waarbij tevens, voor 
zover relevant, de ligging van huisaansluitingen aangevraagd worden. Opdrachtgever dient er zelf op toe te zien dat alle betrokken kabel- en 
leidingbeheerders reageren. Opdrachtgever stelt opdrachtnemer de resultaten van dit onderzoek ter hand voor aanvang van de werkzaamheden. 
 8.4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, draagt opdrachtgever zorg voor de afsluiting respectievelijk de verbreking van alle in gebruik zijnde 
aansluitingen op openbare nutsvoorzieningen en eventuele andere door, over of onder het terrein lopende leidingen en/of kabels en andere 
obstakels en stelt hiervoor de benodigde verklaringen ter beschikking.  
8.5. Opdrachtgever verplicht zich op verzoek van opdrachtnemer tot het geven van inzicht in de milieu hygiënische toestand van de te bewerken 
bodem, het afgeven van een V&G plan ontwerpfase en/of het verrichten of laten verrichten van een asbestinventarisatie door een hiertoe erkend 
en gecertificeerd asbest inventarisatiebureau (SC 540) en/of een bouwstoffenonderzoek.  
8.6. Opdrachtgever is verplicht alle beletselen weg te nemen, alsmede opdrachtnemer in te lichten omtrent alle omstandigheden welke tot gevolg 
hebben of kunnen hebben dat de opdrachtnemer niet in staat is de opdracht binnen de in artikel 5.1 bedoelde termijn van uitvoering zo snel en 
goed mogelijk, alsmede zonder schade, uit te voeren.  
8.7. Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat het terrein waar de overeenkomst wordt uitgevoerd goed bereikbaar is volgens het inzicht van de 
opdrachtnemer.  
8.8. Opdrachtgever dient zorg te dragen voor het schoonmaken en schoonhouden van de openbare weg voor, tijdens en na werkzaamheden 
waarbij de openbare weg gebruikt wordt voor de werkzaamheden.  
8.9. Indien door opdrachtgever aangeleverde materialen op enigerlei wijze vervuild blijken te zijn, waardoor opdrachtnemer extra kosten moet 
maken, zijn de kosten voor rekening van opdrachtgever.  
8.10. Door opdrachtgever aangedragen of in opdracht van opdrachtgever af te voeren zaken blijven eigendom en dus voor rekening en risico van 
opdrachtgever.  
8.11. Tenzij anders is overeengekomen is opdrachtgever verantwoordelijk voor het eventueel afvoeren van bij de uitvoering van de overeenkomst 
vrijgekomen zaken zoals grond en afval. 
8.12. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van gegevens over de (milieu) kwaliteit van de door opdrachtnemer te ontgraven of 
te bewerken bodems, dan wel van het door opdrachtnemer te vervoeren materiaal.  
8.13. De kosten van bemonstering en analyses van te ontgraven, te vervoeren, te bewerken of te storten zaken zijn voor rekening van de 
opdrachtgever, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen.  
8.14. Indien opdrachtgever niet heeft voldaan of kan voldoen aan zijn verplichtingen uit dit artikel, dient hij dit onmiddellijk, doch uiterlijk vijf 
werkdagen voor aanvang van de overeenkomst, schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te maken.  
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Oplevering van het werk  
9.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer: a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd; b. het werk door opdrachtgever in gebruik 
is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; c. opdrachtnemer aan 
opdrachtgever schriftelijk heeft meegedeeld dat het werk voltooid is en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar 
heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd; d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende 
onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.  
9.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.  
9.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan zal hij opdrachtnemer in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. Hij dient 
opdrachtnemer hierbij een redelijke termijn te gunnen. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing. 
 
Huur  
10.1. Opdrachtnemer, zijnde verhuurder, verbindt zich het overeengekomen huurobject  in goede staat ter beschikking te stellen voor de 
overeengekomen huurperiode, gelijk de opdrachtgever, zijnde huurder, verplicht is het materieel aan te nemen met inachtneming van de 
overeengekomen termijn en eventueel overeengekomen opzegtermijn.  
10.2. Bij het in ontvangst nemen van het huurobject dient opdrachtgever zorgvuldig het huurobject op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te 
onderzoeken. Indien opdrachtgever daarbij gebreken of tekorten ontdekt, dient hij deze direct schriftelijk aan opdrachtnemer te melden.  
10.3. Meeruren worden doorberekend, minderuren worden niet verrekend tenzij schriftelijk anders overeengekomen.  
10.4. Opdrachtgever is verplicht het huurobject te gebruiken uitsluitend binnen het kader waarvoor het huurobject naar zijn aard geschikt is en 
alleen voor het doel waarvoor het gehuurd is.  
10.5. Opdrachtgever gebruikt het huurobject met het in acht nemen van de aanwijzingen, die opdrachtnemer hem door middel van 
instructieboeken e.d. of anderszins verstrekt. Opdrachtgever verklaart voldoende ervaring en deskundigheid te hebben met betrekking tot het 
huurobject.  
10.6. Opdrachtgever inspecteert het huurobject doorlopend op de goede werking en, voor zover niet anders is overeengekomen, verricht hij tijdig 
het benodigde dagelijks onderhoud voor behoud van de goede werking, één en ander conform de specificaties van de fabrikant.  
10.7. De kosten van onderhoud en reparatie, alles voor zover deze het gevolg zijn van normale slijtage bij een behoorlijk gebruik in 
overeenstemming met de bestemming, zijn voor rekening van opdrachtnemer.  
10.8. Opdrachtgever treft alle redelijke maatregelen ter voorkoming van beschadiging en/of verlies van het huurobject.  
10.9. Opdrachtgever dient alle gebruikelijke maatregelen te nemen om diefstal van het huurobject te voorkomen. Opdrachtgever is aansprakelijk 
voor diefstal en verduistering van het huurobject.  
10.10. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor deskundigheid van de machinist voor het bedienen van het materieel en opdrachtgever is 
verantwoordelijk voor instructie van de machinist.  
10.11. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd en hoe ook aan het huurobject toegebracht of ontstaan tijdens de 
huurperiode. Na ontdekking van een gebrek, tekort of beschadiging aan het huurobject, zet opdrachtgever het gebruik ervan niet voort dan na 
overleg met opdrachtnemer. Laat opdrachtgever (tijdig) overleg met opdrachtnemer na, dan komt of blijft schade als gevolg van voortgezet 
gebruik voor rekening van opdrachtgever.  
10.12. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, hoe dan ook genaamd en hoe ook door het huurobject toegebracht of ontstaan aan 
zichtbare en niet-zichtbare roerende of niet-roerende zaken/eigendommen van derden (bv. ondergrondse kabels en leidingen).  
10.13. Opdrachtgever of machinist die het gehuurde object komt halen bij de opdrachtnemer dient zich te legitimeren met een geldig 
legitimatiebewijs.  
10.14. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan of door het verhuurde tijdens transporten, dus ook tussentijds, die door of in opdracht 
van opdrachtgever worden uitgevoerd, hoe en door wie dan ook ontstaan.  
10.15. Wanneer opdrachtnemer of diens gemachtigde de soort en het aantal gemaakte verhuururen op werkbonnen registreert, worden deze 
wekelijks opgemaakt en door beide partijen voor akkoord ondertekend. Maakt opdrachtgever of diens gemachtigde geen gebruik van de geboden 
gelegenheid tot ondertekening, dan wordt opdrachtgever geacht zich met de inhoud van de werkbonnen te verenigen.  
10.16. Het is opdrachtgever verboden het huurobject in huur, onderhuur, gebruik of anderszins aan derden ter beschikking te stellen zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer.  
10.17. Opdrachtgever dient door hem ingehuurd materieel voor 15.00 uur af te melden bij opdrachtnemer indien dit materieel de volgende dag 
niet meer ingehuurd wordt. Zo niet, dan brengt opdrachtnemer een extra dag huur bij opdrachtgever van ingehuurd materieel in rekening.  
10.18. Bij niet tijdige terug levering van het (gehuurde) materieel na afloop van de huurperiode is de opdrachtgever verplicht de scha 
voortvloeiende uit deze overschrijding aan opdrachtnemer te vergoeden.  
10.19. De huurperiode wordt vastgesteld in één of meer hele dagen en vangt aan op de dag van aflevering van het huurobject en eindigt op de 
dag, waarop het huurobject compleet door de opdrachtnemer in ontvangst is genomen.  
10.20. Indien niet anders is overeengekomen zijn de prijzen van verhuur exclusief brandstofkosten en aan- en afvoerkosten.  
10.21. Wanneer opdrachtgever het door hem gehuurde werkmaterieel verzekert dient de verzekeringsdekking tenminste gelijkwaardig te zijn aan 
de voorwaarden van de Nederlandse Beurspolis voor Landmateriaal 2006, rubriek 4.1.1: Casco Standaard en rubriek 4.2.2: Aansprakelijkheid 
Uitgebreid.  
10.22. Wanneer opdrachtgever het door hem gebruikte werkmaterieel verzekert, moet de aansprakelijkheidsverzekering voor het ingehuurde 
materieel de opdrachtnemer in haar hoedanigheid van opdrachtgever/houder van het werkmaterieel, meeverzekeren. Opdrachtgever verleent 
uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming aan opdrachtnemer om aan die verzekering rechten te ontlenen. Indien dit lid niet wordt nagekomen 
of opdrachtgever een andere verplichting in dit artikel niet is nagekomen, en opdrachtnemer door een derde aangesproken wordt tot het betalen 
van enige schadevergoeding, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer volledig te vrijwaren en opdrachtnemer alles te vergoeden wat 
opdrachtnemer aan deze derde moet voldoen.  
10.23. Opdrachtgever betaalt bij enig evenement in relatie tot het huurobject waarbij een beroep wordt gedaan op de verzekering van de 
opdrachtnemer, het totale eigen risico en alle daaruit voortvloeiende schade. 
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Aansprakelijkheid  
11.1. Behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld is iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer uit welke hoofde of terzake 
waarvan dan ook, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer 
door de verzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met  het bedrag van het eigen risico dat volgens de polis(voorwaarden) niet ten laste van de 
verzekeraar is. Desgevraagd zal de opdrachtnemer over de (dekking van de) aansprakelijkheidsverzekering informatie verschaffen.  
11.2. Indien opdrachtnemer geen aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten of de verzekeraar om wat voor reden dan ook geen dekking 
verleent, is behoudens en voor zover sprake is van opzet of grove schuld, iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat gelijk zal zijn aan het 
factuurbedrag (exclusief BTW) dat aan opdrachtnemer verschuldigd is geworden ingevolge de overeenkomst terzake waarvan de opdrachtnemer 
aansprakelijk is gesteld, met een maximum van € 10.000, 
11.3. Onder opzet of grove schuld in de zin van deze cumela-voorwaarden wordt verstaan opzet of grove schuld van de organen van de 
opdrachtnemer of met de leiding van haar onderneming belaste personen, leidinggevende ondergeschikten daaronder mede begrepen. 
 
Vrijwaring  
12.1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder mede 
begrepen, die samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld van 
opdrachtnemer en met inachtneming van hetgeen in artikel 12.2 is bepaald.  
12.2. De vrijwaring geldt slechts voor het bedrag dat, om welke reden dan ook, niet door een aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer 
wordt uitgekeerd.  
 
Reclames  
13.1. Zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na feitelijke afgifte van de zaak of oplevering van het werk schriftelijk aan opdrachtnemer gemeld 
te worden.  
13.2. Overige gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld binnen bekwame tijd nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn 
ontdekt.  
13.3. Na het verstrijken van deze termijnen vervalt het recht zich op het gebrek te mogen beroepen.  
13.4. Het indienen van reclame heft de betalingsverplichting niet op.  
13.5. Het is opdrachtnemer uitdrukkelijk toegestaan bij de uitvoering van de werkzaamheden af te wijken van een eerder uitgebracht advies, 
verstrekt plan of tekening, aangezien dit advies, verstrekt plan of tekening een uitvoeringsplan is dat opgesteld is voor aanvang van de 
werkzaamheden, en tijdens de werkzaamheden het soms dienstig kan zijn wijzigingen door te voeren.  
13.6. Het recht op reclame verjaart na verloop van één jaar na beëindiging van de werkzaamheden of oplevering van het werk. 
 
Betaling  
14.1. Opdrachtnemer heeft het recht periodiek, dan wel na de voltooiing van het werk, te factureren. Opdrachtnemer kan (gedeeltelijke) 
vooruitbetaling van de overeengekomen prijs verlangen. Tenzij een andere betalingstermijn is aangegeven dient betaling te geschieden binnen 30 
dagen na de factuurdatum op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening, alles zonder enig recht op korting, opschorting of verrekening.  
14.2. Indien opdrachtgever niet binnen de termijn zoals genoemd artikel 14.1 heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een 
nadere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtnemer heeft recht op vergoeding van de wettelijke handelsrente met ingang van de dag waarop de 
betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden.  
14.3. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als: a. een betalingstermijn is overschreden; b. opdrachtgever failliet is gegaan, 
surseance van betaling aanvraagt, of is toegelaten tot een schuldsanering; c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever is gelegd; d. de 
opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden; e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt. 
 
Eigendomsvoorbehoud en retentierecht  
15.1. Opdrachtnemer blijft eigenaar van alle geleverde of anderszins ter beschikking gestelde zaken, alsmede de daarmee tot stand gebrachte 
werken, alsmede van nog te leveren zaken totdat de navolgende vorderingen zijn voldaan: a. vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door 
opdrachtnemer aan opdrachtgever krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, of b. krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten 
behoeve van opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede c. ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de 
nakoming van zodanige overeenkomsten.  
15.2. Opdrachtgever is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die aan voornoemd eigendomsvoorbehoud afbreuk doet, zoals het 
vestigen van een pandrecht, overdracht aan een derde, verkoop of montage.  
15.3.  Opdrachtnemer heeft een retentierecht op aan hem ter bewerking, reparatie of bewaring aangeboden zaken. In geval opdrachtnemer 
daarop een beroep doet, vervalt dat recht niet door het stellen van zekerheid door opdrachtgever. 
 
Rechtsforum  
16.1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.  
16.2. Geschillen zullen worden beslecht door de plaatselijk bevoegde rechter in de vestiging plaats van opdrachtnemer. Het is opdrachtnemer 
echter toegestaan zich te wenden tot de rechter die bevoegd is in de woonplaats van opdrachtgever.  
16.3. Partijen kunnen schriftelijk een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen. 
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