
 De meerwaarde van Arentis;

Goed opgeleide mensen

Compleet pakket horizontaal en verticaal transport

Specialistische kennis en ervaring

Ervaring in uiteenlopende branches

Alle noodzakelijk hef- en hijsmiddelen

Totaalpakket gereedschappen en machines

ISO 9001 en VCA petrochemie gecertificeerd

24 uurservice, 7 dagen per week 

Compleet advies 

Juiste planning en coördinatie

Of het nu gaat om de verplaatsing van een enkele machine 

of de (periodieke) demontage van complete fabrieksinstal-

laties; alleen ‘handen’ zijn niet voldoende voor succes. 

Het komt aan op de juiste combinatie van goed opgeleide 

mensen, professionele middelen en specialistische kennis 

en ervaring. 

Als allround leverancier van verticaal en horizontaal 

transport heeft Arentis deze unieke combinatie in huis. 

Daarmee staan wij garant voor het snel, efficiënt en veilig 

uitvoeren van uw projecten. 
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Industrieel verhuizen 
Werk voor de specialisten van Arentis



 Aanpakken en meedenken

Het aanslaan van lasten, het takelen van machines of de keuze van 
het juiste hef- en hijsmiddel, zijn stuk voor stuk activiteiten waarbij een 
professionele kijk noodzakelijk is. Door hun gedegen en brede opleiding 
hebben de riggers en industrieel verhuizers van Arentis deze kijk op 
uw project. Zij hebben ruime ervaring in zowel horizontaal als verticaal 
transport en beschikken over alle noodzakelijke hijsbewijzen. Maar 
kennis alleen is niet voldoende. Onze mensen hebben een mentaliteit 
van aanpakken en meedenken. Dit betekent dat zij denken in oplos-
singen en mogelijkheden. Uiteraard zonder enige concessie te doen aan 
de veiligheid van uw mensen en middelen. 

 Totaalpakket

Naast goed opgeleide mensen, zijn de juiste materialen even onmisbaar 
om uw industriële verhuizing succesvol te laten verlopen. Arentis 
beschikt hiervoor over een compleet pakket voor horizontaal en verticaal 
vervoer. Verreikers, heftrucks, hoogwerkers, hijskranen; voor iedere last 
en voor iedere opdracht hebben wij het juiste transportmiddel beschik-
baar. Datzelfde geldt voor alle nood-zakelijke hef- en hijsmiddelen. Onze 
medewerkers zijn zodanig opgeleid dat zij ieder transportmiddel kunnen 
besturen. Dit komt de efficiënte en snelle afhandeling van uw project 
ten goede. Bovendien beschikt Arentis, als allround dienstverlener over 
een totaalpakket aan industriële gereedschappen en machines. Hiermee 
kan ieder project succesvol worden uitgevoerd.

 De juiste kijk

Het uiteindelijke succes van een opdracht hangt af van de juiste inzet 
van de beschikbare mensen en middelen. Dat vereist een professionele 
blik. Onze medewerkers hebben ruime kennis en ervaring op velerlei 
gebied. De opdrachten die zij uitvoeren variëren van grote klussen in 
de (petro-) chemie, voedingsmiddelenindustrie en energiecentrales tot 
eenmalige opdrachten bij regionale bedrijven in uiteenlopende branches.  
Alvorens een opdracht aan te nemen, bekijkt onze project leider de 
situatie ter plaatse.Deze inspectie is noodzakelijk om de juiste keuze 
te maken ten aanzien van de vereiste inzet van mensen en middelen. 
Bovendien kan de projectleider een goede inschatting maken van  
eventuele voorbereidende werkzaamheden. Indien noodzakelijk, 
ontvangt u hiervoor uitgebreid advies. De projectleider draagt  
vervolgens zorg voor de juiste planning en coördinatie van alle 
werkzaamheden. 

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 30 63 of e-mail: info@arentis.com. Kijk ook eens op: www.arentis.com


