
 

Tarieven geldig van 1 januari 2018 tot en met 31 december  2018. 

Bovengenoemde tarieven zijn netto, exclusief btw, brandstof, parkeer-, boot- en tunnelkosten, transportkosten en eventuele 

wegafzettingen. 

Bestellingen van hoogwerkers dienen tijdig schriftelijk bevestigd te worden per mail via info@hoogwerkers.nu. U ontvangt ten alle 

tijden een bevestiging van ons retour. 

 

 

 

Prijslijst huur hoogwerker exclusief bediening 
 

 

 

Huur schaarhoogwerker  

Dagtarief €    250,00 per dag  

Weektarief € 1.000,00 per week 

Maandtarief € 3.000,00 per maand 

 

 

Huur hoogwerker tot en met 10 meter  

Dagtarief €    200,00 per dag  

Weektarief €    800,00 per week 

Maandtarief € 2.400,00 per maand 

 

  

Huur hoogwerker tot en met 13 meter  

Dagtarief €    220,00 per dag  

Weektarief €    880,00 per week 

Maandtarief € 2.640,00 per maand 

 

 

Huur hoogwerker tot en met 16 meter  

Dagtarief €    235,00 per dag  

Weektarief €    940,00 per week 

Maandtarief € 2.820,00 per maand 

 

 

Huur hoogwerker tot en met 20 meter  

Dagtarief €    285,00 per dag  

Weektarief € 1.140,00 per week 

Maandtarief € 3.420,00 per maand 

 

 

Huur hoogwerker tot en met 22 meter  

Dagtarief €    310,00 per dag  

Weektarief € 1.240,00 per week 

Maandtarief € 3.720,00 per maand 

 

 

Huur hoogwerker tot en met 26 meter  

Dagtarief €    335,00 per dag  

Weektarief € 1.340,00 per week 

Maandtarief € 4.020,00 per maand 

 

 

Huur hoogwerker tot en met 28 meter 

Dagtarief €    360,00 per dag  

Weektarief € 1.440,00 per week 

Maandtarief € 4.320,00 per maand 

 

 

Aan- en afvoer hoogwerker 

0     –   35 km €      40,00 per rit 

36   –   75 km €      65,00 per rit 

75   – 125 km €      90,00 per rit 

126 – 200 km €    115,00 per rit 
 

Indien er een bekeuring gereden met de autohoogwerker wordt zal deze geheel worden doorbelast aan opdrachtgever + € 12,50 

extra administratiekosten. Met de opbrengst van de administratiekosten wordt het innen van een bekeuring deels gedekt. 

Hoogwerkerverhuur van der Voort B.V. 
Utrechthaven 2 
3433 PN Nieuwegein 
Tel.nr.:     030-60 60 734 
E-mail:     info@hoogwerkers.nu 

mailto:info@hoogwerkers.nu

