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*Bovenstaande bedragen zijn inclusief arbeids- en voorrijkosten, filters en klein materiaal.
  Daarnaast zijn de bedragen zijn onderhevig aan jaarlijkse indexatie.

Voor elk merk hoogwerkers in ons gamma voeren wij onderhoud en keurin-
gen uit. De serviceovereenkomst bevat een jaarlijkse keuring en een preven-
tieve onderhoudsbeurt. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere 
en overeenkomst (contract) tarieven. 

Schaar- en masthoogwerker elektrisch 

Schaarhoogwerker diesel 

Kniktelescoop elektrisch tot 16m 

Kniktelescoop diesel tot 22m 

Kniktelescoop diesel tot 28m 

Kniktelescoop hybride tot 22m 

Autohoogwerker 

Contract 
Tarieven

€ 425,-

€ 650,-

€ 525,-

€ 795,-

€ 895,-

€ 625,-

€ 925,-€ 925,-

Reguliere
Tarieven

Jaarlijkse kosten

Onze servicedienst bestaat uit ervaren monteurs, 
een goed uitgeruste werkplaats en servicebussen 
voor hulp op locatie. 

Na meer dan 25 jaar ervaring met het repareren Na meer dan 25 jaar ervaring met het repareren 
en onderhouden van hoogwerkers, zijn we een 
echte specialist te noemen. Je kan dus altijd bij 
ons terecht en wat het probleem ook is: wij 
lossen het op!

Onze servicemonteurs van de buitendienst 
bestrijken heel Nederland en kunnen snel op 
locatie zijn. Zo zorgen wij voor minimale downlocatie zijn. Zo zorgen wij voor minimale down-
time van machines. 

Bij onderhoud of reparaties die niet op locatie 
uitgevoerd kunnen worden kunnen wij, tegen 
vergoeding, een vervangende machine leveren. 

Scherpe all-in prijs
We werken met scherpe 
tarieven voor onderdelen 

en reiskosten

Meer uptime
Een hogere Return On 
Invested Capital en een 
goede restwaarde

Altijd up-to-date
Nooit meer achterstallig 
onderhoud of verlopen   

certificaten 

Officieel onderhoud 
 Altijd uitgevoerd volgens 
de juiste fabrieks- 
voorschriften

Originele onderdelen
Alleen officiële 

fabrieksonderdelen 
worden gebruikt

Op locatie
Onderhoud en 
keuringen door 
heel Nederland

Met de service van HDW ben je 
altijd verzekerd van een optimale 
en veilige machine.

Voordelen 


