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Heeft u zeef- en/of overslagwerk, of tijdelijk capaciteit tekort? 
Bij Van der Spek, de officiële Powerscreen, Telestack, Lindner 
en SieboTec importeur voor Nederland, kunt u altijd terecht 

voor de juiste machine om uw klus te klaren.

HUURVOORWAARDEN 2023
Alle genoemde tarieven zijn excl. BTW, brandstoffen, 
dagelijks onderhoud en aan- en afvoerkosten. Prijzen  
zijn gebaseerd op werkdagen van 8 uur en een werk-
week van 40 uur. Meeruren worden naar ratio door- 
belast. Slijtage van slijtdelen zijn voor kosten van de 
huurder. Servicebeurten en onderhoud worden tijdens 
de huur in normale werktijden door Van der Spek  
Vianen B.V. uitgevoerd.

Gemonteerde ‘speedharps’ en ‘Flex-Mat’ zeefdekken 
worden aan huurder doorberekend en blijven eigendom 
huurder. Gebruik van verhuurmachines in het buiten-
land is verboden zonder toestemming van Van der Spek 
Vianen B.V.

De machine(s) c.q. component(en) zijn door Van der 
Spek Vianen B.V. voor het risico van primaire dekking 
voor WAM en volledige casco verzekerd, met uitsluiting 
van terrorisme en sabotage. Deze schades komen ten 
laste van de huurder. De machine dient gereinigd,  
afgetankt en compleet aangeleverd te worden aan  
Van der Spek B.V. in Vianen of Hardenberg. 

Het huurobject dient door de huurder doorlopend te 
worden geïnspecteerd op goede werking, gereinigd,  
en conform voorschrift onderhouden. De huurder is ver-
antwoordelijk voor het juiste gebruik van de machine.  
Wanneer de huurder niet kan aantonen, dat het be-
dienend personeel voldoende kundig en bevoegd is, 
worden schades ontstaan door onzorgvuldig, onoordeel-
kundig of onbevoegd gebruik op de huurder verhaald. 
Bedienende personen moeten de minimale leeftijd van 
18 jaar hebben. Wij sluiten gevolgschade in welke vorm 
dan ook nadrukkelijk uit.

Op alle huurovereenkomsten, leveringen, reparaties  
en andere diensten van de verhuurder zijn tevens de 
algemene betalings- en leveringsvoorwaarden van de 
BMWT van toepassing. De betalingen vinden plaats 
middels een wekelijkse automatische incasso vanaf uw 
rekeningnummer. 

Deze prijslijst is onder voorbehoud van tussentijdse  
wijzigingen in de verhuurvoorwaarden en prijzen. 

BIJKOMENDE KOSTEN
Bij elke eerste verhuur zorgen wij dat onze servicemonteur 
op uw locatie in Nederland aanwezig is voor instructie  
optimalisering en het in bedrijf stellen van de machine 
(max. 3 uur). Wij berekenen hiervoor een vast tarief  
van € 475,-. Indien uw inzet minder dan 5 werkdagen  
is en er zeefdekken gewisseld moeten worden voor de  
eerste inzet berekenen wij hiervoor een vast bedrag  
van € 250,- exclusief de dekken.

MEER INFORMATIE? KIJK OP
WWW.ZEEFHUREN.NL



UW PRODUCTIE, ONZE ZORG
Alle zeefmachines kunnen worden voorzien van vele soorten zeefdekken zodat praktisch ieder 
product goed en met hoge capaciteit kan worden afgezeefd. Wij helpen u graag met instellen 
van de machine en de keuze van de juiste dekken, doe uw voordeel met onze ervaring! 

VRAGEN OF ADVIES? 
Indien u vragen heeft, advies of meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met  
Hans Janssen op het volgende telefoonnummer: 0523-252524 

Rupsmobiele transportband
Transportbandlengte 21 m
Bandbreedte 1.000 mm
Gewicht 17.000 kg
Capaciteit 400 t/u
Transportafmetingen 15.3 x 2.70 x 2.98 m (lxbxh)
Dagprijs, losse dag € 410,-
Dagprijs v.a. een week € 390,-
Dagprijs v.a. een maand € 360,-

Rupsmobiele hopper feeder
Hopper inhoud 7 m3 
Transportbandlengte 21.980 mm 
Bandbreedte 1.200 mm
Gewicht 20.000 kg
Transportafmetingen 18.4 x 2.98 x 3.62 m (lxbxh)
Dagprijs, losse dag € 720,-
Dagprijs v.a. een week € 690,-
Dagprijs v.a. een maand € 630,-

Onze verhuurmachines kunnen voorzien worden van vele typen zeef-
media. Van der Spek helpt u graag met het bepalen van het juiste type 
zeefdek voor uw zeefklus! 

Vraag het Hans!

Wiel-mobiele, compacte trommelzeef voor diverse werkzaamheden
Trommel diameter/lengte 2.200 mm, 5.500 mm
Gewicht 19.000 kg
Transportafmetingen 12.0 x 2.5 x 4.0 m (lxbxh)
Dagprijs, losse dag € 720,-
Dagprijs v.a. een week € 690,-
Dagprijs v.a. een maand € 630,-

SIEBO6000

Rupsmobiele, compacte 2 assige langzaamdraaier
Lengte assen 1.500 mm
Gewicht 18.000 kg
Transportafmetingen 6.8 x 2.5 x 3.0 m (lxbxh)
Dagprijs, losse dag € 1.400,-
Dagprijs v.a. een week € 1.330,-
Dagprijs v.a. een maand € 1.200,-

SHREDDER U75DK4

De topper van Powerscreen voor hoge producties
Zeefbox afmeting 4.700 x 1.500 mm, 2-deks zeef
Gewicht 32.000 kg
Transportafmetingen 15.4 x 2.96 x 3.4 m (lxbxh)
Dagprijs, losse dag € 810,-
Dagprijs v.a. een week € 770,-
Dagprijs v.a. een maand € 770,-

WARRIOR 1800 TELESTACK TC421

Zeefmachine voor middelgrote producties
Zeefbox afmeting 3.600 x 1.170 mm, 2-deks zeef
Gewicht 17.000 kg
Transportafmetingen 10.96 x 2.25 x 2.55 m (lxbxh)
Dagprijs, losse dag € 620,-
Dagprijs v.a. een week € 590,-
Dagprijs v.a. een maand € 540,-

WARRIOR 1200 / 1400 TELESTACK LF523

ZEEFMEDIA

Vingerzeven Vierkant geweven SpeedscreensHarpzeven Flex-Mat ‘D’ Flex-Mat ‘S’
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