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Het huidige verhuurbedrijf valt niet meer te vergelijken met dit van twintig jaar geleden. Verhuren
is meer dan gereedschappen en machines over een balie schuiven. Bij Euro Rent betekent dat
meedenken met de klanten, gericht zoeken naar tijd- en kostenbesparende oplossingen en waar
nodig maatwerkoplossingen aanbieden.
Bij Euro Rent bent u aan het juiste adres voor al uw verhuurbehoeften. Voor aannemers,
installateurs en alle overige professionals in de bouw staan er méér dan 40.000 machines
onmiddellijk beschikbaar voor verhuur. Voor grote werken of een kleine klus adviseren wij u de
meest aangewezen machine. De hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen die wij hanteren staan
garant voor 100% bedrijfszekere machines.
Indien u dit wenst, leveren wij het materieel stipt af op de werf of bij u thuis.
Bovendien zijn onze lage huurtarieven een extra troef.

De geschiedenis van Euro Rent begint in 1976 met de oprichting door Robert Tropato. Een
geboren zakenman. Als eerste bedrijf in België heeft hij ingezien dat er een markt bestaat voor de
verhuur.
Sinds 1999 is de dagelijkse leiding van Euro Rent in handen van Kris Coppens. De kneepjes van het
vak geleerd van Tropato, heeft Kris met zijn passie en gedrevenheid Euro Rent verder uitgebouwd
tot een toonaangevend verhuurbedrijf in België. Uitgangspunt is klanten laten werken met jonge,
betrouwbare en professionele machines welke vrijwel direct beschikbaar zijn.
Sinds haar oprichting is Euro Rent alleen maar groter geworden. In 2015 opent Euro Rent een
tweede vestiging in Sint-Niklaas. Met de opening van deze vestiging volgt Euro Rent haar klanten
op projecten buiten de provincie Antwerpen. Aannemers en professionals kunnen zo steeds bij
Euro Rent terecht zonder al teveel tijd te verliezen.
Euro Rent combineert het generalistische met het specialistische. Naast een heel breed
verhuurgamma van onder andere bouwmachines, hoogwerkers, stroomaggregaten is Euro Rent ook
de grootste verhuurspecialist in bouwliften en steigers.

Euro Rent heeft duizenden klanten in alle mogelijke sectoren, gaande van kleine bedrijven tot
multinationals. Onze belangrijkste markt is die van de professionele aannemer. Van grote
bouwonderneming tot aan kleine bezetter, iedereen kan bij Euro Rent terecht.
Een beknopt overzicht:
Algemene utiliteitsbouw en industriebouw
Wegenbouw
Grondwerken
Infrastructuurwerken

Afbraakwerken
Beton, vloer- en tegelwerken
Dakwerken
Schilderwerken
Algemene schrijn- en timmerwerken
Groendiensten
Installateurs
Schoonmaakbedrijven
Overheid en gemeenten
Elektrawerken
Industrie

Het verhuurgamma van Euro Rent is opgedeeld in 21 productgroepen. Euro Rent is vooral sterk in
haar steigers en bouwliften, maar binnen elke productgroep beschikken wij over verschillende en
voldoende soorten machines en gereedschappen.

Te huur:
Aanhangwagens
Boormachines en breekhamers
Beton en vloerbewerkingsmachines
Bouwmachines
Diamantgereedschap
Grondverzetmachines
Hijs- en hefwerktuigen
Houtbewerking en
parketschuurmachines
Lasers en meetinstrumenten

Loodgieterijgereedschap
Steigers, ladders en hoogwerkers
Metaalbewerking en lasapparaten
Onderhoud- en reinigingsmachines
Pneumatisch gereedschap
Pompen
Schilder- en decoratiewerken
Tuinmachines
Verwarming en koeling
Verlichting en stroomaggregaten

Euro Rent is méér dan een verhuurfirma. Euro Rent is altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden en
ontwikkelingen op de markt. Wij denken voortdurend in oplossingen. Zo zijn verschillende
specialismen ontstaan in aanvulling op de algemene verhuuroplossingen.

Euro Rent bouwliften

Euro Rent steigers

Veilig en snel de hoogte in met
de bouwliften van Euro Rent

Dé specialist in verhuur van
steigers

Veilig werken op hoogte

Als exclusieve verdeler van De
Jong’s Liften in België hebben
wij een ruim assortiment
bouwliften, transportsteigers
en personen- en goederenliften. Van 300 tot 2.000 kg
hefcapaciteit en tot 200 meter
hoog.

Wij verhuren een zéér
uitgebreid gamma Layher
stellingmaterialen.

Werken op grootte hoogte is
niet zonder risico. Maar een
groot deel van deze risico’s zijn
te beperken door te werken
met een hoogwerker.

Via onze all-in formule leveren
we advies, (de)montage,
transport, service, onderhoud
en opleiding.

Of het nu gaat over
gevelsteigers, rolsteigers,
trappentorens,
dakrandbeveiliging of
betonondersteuningen, wij
verhuren het.
Euro Rent beschikt over de
grootste verhuurvoorraad van
België.

Euro Rent hoogwerkers

Voor elke denkbare taak, op
elke locatie en op elke
ondergrond adviseren wij u
over het juiste type. Buiten én
binnen.

Onze kennis en ervaring delen we graag met u. Dat betekent onder meer dat wij uitsluitend
professionele kwaliteitsproducten verhuren. Materieel van sterke merken waarop u en wij kunnen
vertrouwen. Ons team kent exact de eigenschappen van elk product uit het verhuurgamma. Wij
vertalen die kennis voor u in een advies op maat gericht op de uit te voeren werkzaamheden op uw
project. Zo biedt Euro Rent altijd de oplossing die aansluit bij uw job.

Meer en meer bouwbedrijven kiezen voor huren in plaats van het kopen van gereedschappen en
materieel. Een logische keuze want de aannemer behoudt zijn focus op de core business terwijl
Euro Rent hem ontzorgt. De aankoop, het onderhoud en het beheer van een machinepark werken
zwaar door in de kosten. Huren biedt veel voordelen, zoals een efficiënter gebruik van kapitaal, de
toegang tot een jong, recent en breed materieelgamma, goed en deskundig onderhouden machines,
periodieke keuringen en naleving van de regelgeving.
Huren bij Euro Rent betekent kiezen voor flexibiliteit en zekerheid!

Met twee moderne vestigingen hebben Euro Rent klanten keuze uit ruim 40.000 machines en
gereedschappen. Door het continue investering in nieuw materieel beschikken aannemers altijd
over de modernste, veiligste en milieuvriendelijkste machines. Enkele recentelijke aanwinsten zijn
het Layher Valkop-systeem in combinatie met Allround steigermateriaal, knikladers met
vierwielsturing, 23 meter spinhoogwerker, stroomaggregaten en twee hoogwerkers op
vrachtwagen van 24 en 27 meter.
Door de continue investeringen zijn Euro Rent klanten altijd zeker van een jonge verhuurvloot en
grote beschikbaarheid aan materieel.

Waarom kiezen voor Euro Rent? Onze voordelen:
Méér dan 40.000 machines
Direct beschikbaar
Bedrijfszekere machines
Vakkundig advies en expertise
Online bestellen, 24 uur per dag
Zelf afhalen of levering door heel België
Scherpe prijzen
Eigen onderhoud, service en after sales
Gratis advies op de werf
VCA-gecertificeerd
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