
Bel direct met onze 24/7 service:
Terneuzen: 0115 - 644 644
Hoogvliet: 010 - 295 02 95
verhuur@arentis.com

(Onderhouds-) projecten of tijdelijke piekbelasting leggen een zwaar beslag op uw voorraad gereed schappen.  

Vaak heeft u dan niet alleen behoefte aan extra stuks, ook specifiek gereedschap kan plotseling dringend nodig zijn. 

Aanschaf daarvan is in veel gevallen niet de meest voordelige keuze. Huren wel. Arentis heeft voor elke klus het 

gereedschap dat u nodig heeft, in de aantallen die u wenst. Goedgekeurd, gecertificeerd en op het juiste moment. 

Bovendien zorgt ons sluitende registratiesysteem tijdens (onderhouds-) projecten op locatie voor aantoonbaar minder 

schade, verlies en diefstal. 

Industrieel Gereedschapsverhuur
Op ieder moment het juiste gereedschap 

Meer informatie
Wenst u meer informatie over de mogelijkheden van Arentis, neem dan contact met ons op:
Terneuzen 0115 - 644 644 of Hoogvliet 010 - 295 02 95 of e-mail: info@arentis.com. Kijk ook eens op: www.arentis.com

 Fors besparen, minder zorgen
Met de keuze voor de gecontroleerde uitgifte op locatie ontlast u uw 

organisatie van de zorgen rond de in- en uitgifte van gereedschap, de 

administratieve rompslomp bij keuringen en de aanschaf en opslag van 

gereedschap.  Bovendien bespaart u fors op uw onderhoudskosten. 

Immers, door het registratiesysteem voelt iedere medewerker zich 

volledig verantwoordelijk voor het gereedschap. 

Dit leidt tot aantoonbaar minder schade, verlies en diefstal. 

Terneuzen

Hoogvliet



    Onze meerwaarde

�•���Totaalpakket�industriële�gereedschappen� 
en machines

•��Gecontroleerde�uitgifte�op�locatie

•��Sluitend�registratiesysteem

•��Juiste�controle-�en�keuringscertificaten

•��Specialistische�kennis�en�ervaring

 Syndus Group
Arentis�is�onderdeel�van�Syndus�Group,�een�internationale�groep�

bedrijven met productiefaciliteiten en vestigingen in Nederland, 

België�en�Slowakije.�De�hoofdactiviteiten�bestaan�uit�staalbouw,�ver-

huur van industrieel gereedschap, levering van glasvezelversterkte 

epoxy buissystemen en de fabricage van thermohardende kunststof 

buisleidingsystemen�en�looproosters.�Syndus�Group�is�actief�in�heel�

Europa en werkt met name voor chemische- en petrochemische 

installaties, energiecentrales, tankopslagbedrijven, staalfabrieken, 

offshore boorplatformen, industrieel gerichte aannemingsbedrijven 

en EPC(M) partijen.

 Verstand van zaken
Arentis�verhuurt�een�totaalpakket�aan�industriële�machines�

en gereedschappen, uiteenlopend van mobiele kranen tot 

gereedschapskisten. Het machinepark bestaat verder uit onder 

andere hoogwerkers en schaarliften, verreikers, heftrucks, diesel 

aangedreven lichtmasten, stroomaggregaten en toebehoren, 

rolsteigers, compressoren en lasequipment. Onze medewerkers 

hebben ruime ervaring in tal van branches. Deze kennis en ervaring 

zetten zij dagelijks in om opdrachtgevers adequaat te informeren en 

adviseren. 

 Uitgifte gereedschap op locatie
Onze bemande mobiele gereedschapsmagazijnen en de onbemande 

gereedschapscontainers bewijzen hun dienst bij grote onderhoudsstops 

in de (petro-) chemie en groot industrie. Op iedere gewenste locatie 

dragen�wij�zorg�voor�de�efficiënte�planning,�controle�en�de�in-�en�uitgifte�

van gereedschappen. De gereedschapscontainers vullen wij conform 

uw wensen met gereedschappen, persoonlijke beschermingsmiddelen 

en verbruiksartikelen. Met ons sluitende registratiesysteem beperken 

wij de risico’s van schade, verlies en diefstal. Ieder stuk gereedschap 

wordt immers bij uitgifte gescand en zo gekoppeld aan de persoonlijke 

uitgiftepas van uw medewerker. Kort samengevat betekent dit voor 

u gecertificeerd gereedschap in de juiste aantallen en op het juiste 

moment aanwezig, geen zorgen omtrent in- en uitgifte en geen 

onnodige kosten door verlies van kostbaar materiaal. 

              Ons aanbod

Arentis verhuurt industrieel gereedschap in  
de volgende productgroepen:

•��Werken�op�hoogte

•��Transport

•��Luchtgereedschap

•��Stroom�230/400�V

•��Verlichting

•��Veilige�spanning

•��Ventilatie/verwarming

•��Lasequipement

•��Elektrisch�220V/accu

•��Hydraulisch

•��Handgereedschap

•��Hijsgereedschap

•��Testmiddelen

•��Communicatie

•��Veiligheidsmiddelen


