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Uittenbogerd Heukelum B.V. 
 

Uittenbogerd Heukelum B.V. is een toonaangevend landbouw-
mechanisatie en grondverzetmachinebedrijf in Midden-Nederland. 
Wij bieden een compleet programma aan diensten en producten. 
In ons bedrijf zijn ca. 25 mensen werkzaam. Door meer dan 50 jaar 
ervaring hebben wij een naam opgebouwd in kwaliteit en service.  
 

Ook kunt u bij ons terecht voor het huren van diverse machines 
voor een korte of langere periode. 
 

Hoe vaak komt het niet voor dat u werkzaamheden heeft waarvoor 
u net een ander soort machine of een extra machine nodig hebt  
zodat u uw werk gemakkelijker kunt uitvoeren.  
Wij beschikken over een ruim assortiment  verhuurmachines waar 
u in zo’n geval uw voordeel mee kunt behalen. 
 

Verhuurgids 
 

Deze gids bevat informatie over de huurmachines, tarieven en 
voorwaarden. De meest gevraagde machines en werktuigen zijn in 
deze gids terug te vinden maar mocht u een ander soort machine 
willen huren neem dan contact op en vraag naar de eventuele 
mogelijkheden. 
 

Al onze verhuurmachines zijn COM VCA gekeurd. 
 

Voor vragen over de beschikbaarheid en reservering van een 
machine kunt u telefonisch contact opnemen met onderstaand 
nummer. 
 
Adresgegevens : 
Uittenbogerd Heukelum B.V. 
Kerkweg 1 
4161 JX Heukelum 
Tel   : 0345-612731 
Fax   :0345-610015  
E-mail: info@uittenbogerd.nl   
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  Mini-shovel 
 
gewichtsklasse breedte prijs      prijs      prijs 
       cm             per uur      min. per dag  min. per week 
1560 kg             86 of 110        11.50    115.00       460.00 
2100kg                 130    12.50             125.00  500.00 

 

   Rups/wieldumper 
 
laadvermogen           breedte    water   prijs      prijs 
                cm       inhoud    min. per dag   min.per week 
  800 kg rups      83   350 ltr 100.00  400.00 
1500 kg rups/roterend  108    830 ltr 125.00  500.00 
2500 kg rups/roterend  155  1350 ltr  175.00  700.00 
2500 kg wieldumper     210 1500 ltr      150.00             600.00 
 

   Gronddumper 
 

omschrijving              prijs/dag      prijs/week 

Laadvermogen  18 ton      85.00  340.00    



  Waterpomp 
 
omschrijving             prijs/dag        prijs/week 
1200 liter per minuut       50.00  200.00 

 

 Stamper/trilplaten 
 
    gewicht  brandstof  slagkracht      prijs/dag       prijs/week 
stamper       benzine      1390 kg        50.00        200.00 

trilplaat  108 kg      diesel  1530 kg        50.00        340.00 
trilplaat  350 kg      diesel 4650 kg       75.00    300.00   
hydraulisch voor en achteruit                                              

 

 
 



                  Huurvoorwaarden 
 
- Wij verhuren uitsluitend aan bedrijven in de regio met een 

inschrijving bij Kamer van Koophandel. 
 
- De huurperiode begint op het moment van ophalen en eindigt 

op het moment van terugkomst. Hierop zijn geen uitzonde-
ringen, tenzij na overleg overeengekomen. 

 
- De minimale huurperiode is 1 dag. 

 
- Huurprijzen zijn exclusief: BTW, brandstof, transport, schoon-

maakkosten en verzekering. 
 

- De huurmachine wordt verzekerd tegen schade aan derden, de 
machine, kabels, leidingen, diefstal, brand ,enz. De prijs hiervan 
is € 10,00 per dag en is niet bij de huursom inbegrepen. Dit 
bedrag zal extra worden berekend.  

 
- De huurder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de 

aan hem verhuurde machine(s). 
 
- De huurder dient zorg te dragen voor het juiste dagelijkse 

onderhoud (smering, oliecontrole enz.). Het periodiek 
onderhoud wordt door Uittenbogerd Heukelum B.V. verzorgd. 

 
- Schade of storingen aan de machine moeten direct gemeld 

worden aan Uittenbogerd Heukelum B.V. , reparaties aan het 
gehuurde door derden zonder overleg is niet toegestaan en zal 
niet door Uittenbogerd Heukelum B.V. vergoed worden. 

 
- De machines dienen schoon en afgetankt geretourneerd te 

worden anders zijn wij genoodzaakt bijkomende kosten aan de 
huurder te berekenen. 

 
- Transport kan op verzoek door ons verzorgd worden. 

 
- Prijslijst onder  voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen!            



  Minigravers 
 
gewichtsklasse        prijs             prijs               prijs 
                            per uur        min. per dag  min. per week 
        <  1000 kg             10.00     100.00  400.00 
1000 – 2000 kg             11.50     115.00  460.00 
2000 – 4000 kg            12.00     120.00  480.00 
4000 – 6000 kg            13.00    130.00  520.00 
6000 kg  >          14.00    140.00  560.00 
 

 

 Mobiele graafmachine 
 
gewichtsklasse   prijs             prijs    prijs 
                        per uur        min. per dag  min. per week 
≤ 15 ton              15.00  150.00  600.00 
≥  15 ton              17.50  175.00  700.00 
 



 Ruwterreinhoogwerkers 
 
werkhoogte                                 prijs/dag       prijs/week 
  9.00 mtr     125.00  500.00 
18.00 mtr     175.00  700.00 
 
 
 

  Houtversnipperaar 
 
omschrijving            prijs/dag       prijs/week 
t/m 18 cm compleet met kiepkar  125.00  625.00 

 
 



  
 

                        
Lasers en machineontvangers 
 

omschrijving                        prijs/dag      prijs/week 

Waterpaslaser incl. statief en baak  45.00   180.00 
Afschotlaser incl. statief en baak      75.00  270.00 
Machineontvanger met magneet      45.00   180.00 
 

 
 

  Kunststof rijplaten 
 
omschrijving            prijs/dag       prijs/week 
3000 x 1000 x 15         2.00              10.00 



  Rupsgraafmachine 
 
 

gewichtsklasse     prijs  prijs     prijs 
          per uur       min. per dag  min. per week 

 

8 ton – 10 ton   15.00  150.00  600.00 
12 ton – 16 ton   17.50      175.00  700.00 
16 ton – 20 ton   20.00     200.00  800.00 

 
 

 

                   
Hulpstukken kranen 
 
omschrijving             prijs / dag     prijs / week 
palletvorken    cw30      37.50  150.00 
 
sorteergrijpers 3.5 – 15 tons kraan    85.00  340.00 
 
vacuüminstallatie W.O.S. 40,              125.00  500.00   
compleet met zuignappen voor platen,  
trottoirbanden en tegels        



 Tractoren 
 
vermogensklasse  prijs    prijs              prijs 
            pk           per uur       min. per dag  min. per week 

           ≤     80   7.50    50.00  200.00 
    80  ⎯  100            10.00    60.00  250.00 
   100 ⎯  125            12.50    70.00  300.00 
   125  ≥             15.00    80.00  350.00 

 
 

 Verreiker 
 
hefhoogte   laadvermogen prijs   prijs     prijs 
   cm  kg          per uur       min. per dag  min. per week 
  600           3400           12.50  125.00  500.00             
  



 Transport 
 

omschrijving  laadvermogen       prijs/dag         prijs/week 
autotransportkar      2000 kg        25.00  100.00 

landbouwtransportkar    3500 kg   35.00          140.00 
 
vervoer met vrachtwagen en dieplader                        85,00/uur 

 

 

Machineverzekering 
 
Vanwege het feit dat steeds meer van onze klanten de vraag stelden 
of wij de verhuurmachines ook konden verzekeren verlenen wij nu 
ook deze service. 
 
Voor € 10.00 p/dag of  € 50.00 p/week verzekeren wij de huur-
machines WA +  Casco inclusief schade aan kabels, buizen en 
leidingen. Bij schade heeft u het volgende eigen riscico; WA 750.00 
en casco € 500.00 . 

 
Bij diefstal heeft u een eigen risico van 10% van het schadebedrag 
met een minimum van € 2.500.00. 



Uittenbogerd Heukelum B.V. 

 
 

• Verkoop van nieuwe en gebruikte 
tractoren en landbouwmachines 

 
• Verkoop van nieuwe en gebruikte 

grondverzetmachines 
 

• Onderhoud van tractoren en 
landbouwmachines 

 
• Onderhoud van grondverzetmachines 

 
• COM/VCA keuringen 
 
• SKL spuitkeuringen 
 
• SCM inbouwbedrijf 
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