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Geachte heer, mevrouw, 

Voor u ligt de verhuurcatalogus van Jekuntmijhuren.nl. Met trots presenteren wij ons huurmaterieel 
en informeren we u over de mogelijkheden die wij u kunnen bieden. Jekuntmijhuren.nl is specialist in 
de verhuur van aanhangwagens, hoogwerkers, verhuisliften, be-combinaties. Wij onderhouden ons 
verhuurmaterieel zelf in onze werkplaats, zodat we u perfect werkend en goedgekeurd materieel 
kunnen garanderen. De kwaliteit die wij bieden én onze scherpe prijzen zorgen voor onze groeiende 
klantenkring. Wij helpen niet alleen klanten uit de regio Ede, Veenendaal ook bedrijven ver buiten de 
Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug weten ons te vinden. 
 

Hoogwerkers voor alle werkzaamheden 

Wij verhuren hoogwerkers met een werkhoogte tussen 5 en 28 meter. Voor ieder werk hebben wij een 
passende machine. Hoogwerkers geschikt voor werk in kleine ruimtes, hoogwerkers voor binnen of 
buiten of hoogwerkers in ruwterrein. Bij onze spin- en elektrische schaarhoogwerkers verhuren wij een 
passende aanhangwagen zodat u deze met een auto / bus kunt vervoeren. Ook bieden wij de 
mogelijkheid om de hoogwerkers op locatie te bezorgen. 
 

Aanhangwagenverhuur 

Voor zowel voor particulieren als voor bedrijven zijn wij de ideale verhuurpartner. Door met u mee te 
denken, bieden we u de beste oplossing tegen een scherpe prijs. U kunt u bijvoorbeeld naast een 
hoogwerker om veilig bij de hoogste takken te komen ook een grote aanhangwagen huren om de 
takken af te voeren.  
 

Wilt u meer weten over onze dienstverlening of onze prijzen? Kijk dan op onze website: 
www.jekuntmijhuren.nl  
 

Heeft u een specifieke wens die u niet in deze catalogus ziet staan of u kunt de juiste machine niet 
vinden op de website? Neemt u dan telefonisch contact met ons op via 0318-511302. Omdat ons 
assortiment verhuurmaterieel regelmatig wordt aangevuld met nieuwe machines is de kans is groot 
dat we u toch kunnen helpen! 

 

Met vriendelijke groeten, 

Diederik Cluistra 
Jekuntmijhuren.nl 


