
 De meerwaarde van Arentis;

Totaalpakket gereedschappen en machines

Mogelijkheid van gecontroleerde uitgifte op locatie

Juiste controle- en keuringscertificaten

24-uurservice, 7 dagen per week

Specialistische kennis en ervaring

Ervaring in uiteenlopende branches

Compleet advies 

Juiste planning en coördinatie

ISO 9001 en VCA petrochemie gecertificeerd

(Onderhouds-) projecten of tijdelijke pieken in werk-

zaamheden, leggen in veel gevallen een zwaar beslag op 

uw voorraad gereedschappen. Vaak heeft u niet alleen 

behoefte aan extra stuks, ook specifiek gereedschap kan 

plotseling hard nodig zijn. Het direct aanschaffen van 

deze gereedschappen is meestal niet de meest rendabele 

oplossing. Huren wel. De specialisten van Arentis hebben 

voor iedere klus het gereedschap dat u nodig heeft, in de 

aantallen die u wenst. Goedgekeurd, gecertificeerd en op 

ieder gewenst moment.

T +31 115 644 644  //  T +32 9 342 3063  //  www.arentis.com

Industrieel gereedschapsverhuur 
Op ieder moment het juiste gereedschap 



 Compleet pakket

Het pakket industrieel gereedschap sluit naadloos aan op het zoge-
heten grote verhuurpakket van Arentis dat bestaat uit compressoren, 
stroomgroepen en verticaal en horizontaal transport. Hiermee is het 
totale verhuurpakket van Arentis meer dan compleet. U kunt op één 
adres terecht voor zowel groot als klein materieel; van een op maat 
gevulde gereedschapskist tot een mobiele kraan of hoogwerker. Het 
industrieel gereedschap omvat onder andere de volgende groepen;

Luchtgereedschap

Elektrisch gereedschap (NEN 3140)

Lasequipment

Handgereedschap

Hijsmiddelen (EKH-norm)

Kunststof tooling

Aluminium rolsteigers (NEN-EN 1004)

Test- en meetapparatuur

Veiligheids- en communicatiemiddelen

Opdrachtgevers in België garanderen wij toepassing van het 
Algemeen Reglement voor Arbeidsbescherming (ARAB) en Algemeen 
Reglement op Elektrische Installaties (AREI).

Mocht het gereedschap dat u zoekt niet in dit overzicht voorkomen, 
aarzel dan niet contact met ons op te nemen. Ook in die gevallen 
biedt Arentis een passende oplossing.
 

Meer informatie
Wenst u meer informatie over de mogelijkheden van Arentis, neem dan contact met ons op:
+31 115 644 644 of +32 9 342 3063 of e-mail: info@arentis.com. Kijk ook eens op: www.arentis.com

 Uw zorg uit handen

Met de verhuur van industrieel gereedschap neemt Arentis een 
belangrijke zorg uit handen. Niet alleen ontlasten wij uw organisatie, 
ook bedrijfseconomisch is huur in veel gevallen een verantwoorde 
keuze. Door te kiezen voor huur via Arentis beschikt u op ieder gewenst 
moment over volledig gecertificeerd en professioneel gereedschap. 
Echter, zonder zorg te hoeven dragen voor controle van de in- en 
uitgifte, de administratieve rompslomp rond keuringen en de aanschaf 
en opslag van het gereedschap.  

 Uitgifte op locatie

Efficiënte planning, controle en in- en uitgifte van gereedschappen voert 
Arentis desgewenst uit op locatie, vanuit al dan niet bemande gereed-
schapscontainers. Ideaal, met name tijdens grote onderhoudstops. 
Ontzorgen in optima forma. De gereedschapscontainers worden naar 
gelang de wensen van de opdrachtgever gevuld met gereedschappen, 
persoonlijke beschermingsmiddelen en verbruiksartikelen zoals onder 
andere slijpschijven, elektrodes, kernboren en boorolie. Het voordeel 
voor de opdrachtgevers is duidelijk. Gecertificeerd gereedschap in de 
juiste aantallen aanwezig. Geen zorgen omtrent in- en uitgifte en geen 
onnodige kosten door verlies van kostbaar materiaal.  

 Verstand van zaken

De medewerkers van Arentis hebben ruime ervaring in tal van branches. 
De juiste keuze van materiaal en gereedschap is een vak, hún vak. Zij 
weten waarover zij praten. Deze kennis en ervaring zetten zij dagelijks in 
om opdrachtgevers te informeren en adviseren. Voor de keuze van het 
juiste gereedschap kunt u te allen tijde een beroep op hen doen.


