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1.

Introductie

Dit is de nieuwe catalogus van het volledige huurprogramma van E&P Handel en Techniek.
Van groot belang bij het huren van apparatuur is dat deze technisch hoogwaardig en
bedrijfszeker is. Om deze reden verhuren wij uitsluitend topproducten, die voldoen aan de
hoogste eisen van onze klanten.
Alle voordelen op een rijtje:


U heeft geen omkijken naar onderhoud en keuringen



U beschikt altijd over bedrijfszekere apparatuur


Keuze apparatuur wordt aangepast aan uw
specifieke toepassing



Lastechnisch advies mogelijk



Goede oplossing bij capaciteitstekort



Bezorging apparatuur mogelijk



E&P levert ook alle toevoegmaterialen en
onderdelen, zoals:
o

Lasdraad en elektroden

o

Slijtdelen, zoals contacttips, gasmondstukken en wolfram stiften.
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E&P Handel en Techniek levert en verzorgt bovendien vanuit een geheel vernieuwde winkel:
• Nieuwe en gebruikte lasapparatuur, ook voor aluminium
en roestvaststaal
• Lasbenodigdheden, zoals lasdraad en elektroden
• Elektrisch gereedschap, zoals haakse slijpers en
boormachines
• Een complete lijn handgereedschap
• Beschermingsmiddelen, zoals lashelmen en
veiligheidsschoenen
• Reparaties en onderhoud
• Keuringen van lasapparatuur en elektrisch gereedschap

Overige E&P bedrijven:
E&P Uitzendburo BV
Is gespecialiseerd in het bemiddelen van gekwalificeerde technisch
personeel, waaronder lassers, pijpfitters en bankwerkers

Tel: 0318 - 578220
Fax: 0318 - 578225

E&P Opleiding en Advies BV
Het verzorgen van lasopleidingen, lasserskwalificaties en lasadvisering
en veiligheidsopleidingen

Vragen: Info@eenp.nl
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Tel: 0318 - 578240
Fax: 0318 - 578245

2A.

TIG lasapparatuur en toebehoren

Apparatuur TIG

Afbeelding

1 dag

1 week

TIG machine 230V 200 Amp.
Kemppi MinarcTig Evo 200
incl. massakabel, reduceerventiel en
toorts van 8 meter.
7,8 kilo, dus zeer licht en handzaam.

40,00

100,00

44,00

110,00

48,00

120,00

46,00

115,00

TIG machine 230V 200 Amp.
Kemppi MasterTig 2000 MLS
incl. massakabel, reduceerventiel en
toorts van 8 meter.
15 kilo, dus licht en handzaam.

TIG machine 400V 300 Amp.
OTC DT 300
incl. massakabel, reduceerventiel en
toorts van 4 meter

TIG machine AC/DC 230V 160 Amp.
ook voor aluminium
Cebora AC/DC 160
incl. massakabel, reduceerventiel en
toorts van 4 meter
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TIG machine 300V 300 Amp.
Puls AC/DC
ook voor aluminium
OTC Accutig 300P
Voordelen puls-lassen:
Een zeer stabiele boog en een
groot regelbereik in elke positie
incl. massakabel, reduceerventiel en
toorts van 4 meter

64,00

160,00

6,00

15,00

6,00

15,00

4,00

10,00

3,00

8,00

TIG toorts 16 of 20 meter
(standaard lengte is 4 meter)

Afstandbediening voor DT 300

Los onderstel voor lasapparatuur
(dus zonder apparatuur)

Reduceerventiel los
argon of formeer
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Reduceerventiel los
met flowmeter
4,00

10,00

4,00

10,00

3,00

8,00

Losse laskabel
met lastang en massakabel voor
elektrisch lassen bij TIG 4 meter
Verlengkabel
Verlengkabel 10 meter t.b.v. laskabel
en/of massakabel per stuk
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3.

MIG/MAG (CO2) lasapparatuur

Apparatuur MIG/MAG (CO2)

Afbeelding

1 dag

1 week

MIG machine gasgekoeld 230V
150 Amp.
Kemppi MinarcMig 150
incl. massakabel, reduceerventiel en
toorts van 4 meter.
9,4 kilo, dus zeer licht en handzaam.

28,00

70,00

30,00

75,00

38,00

95,00

64,00

160,00

MIG machine gasgekoeld 230
170 Amp.
Kemppi MinarcMig 170
incl. massakabel, reduceerventiel en
toorts van 4 meter.
9,4 kilo, dus zeer licht en handzaam.

MIG machine gasgekoeld 230V 250
Amp.
Kemppi 2530
incl. massakabel, reduceerventiel en
toorts van 4 meter

MIG machine watergekoeld 400V
400 Amp. Met losse aanvoerkast en
tussenpakket van 10 meter
Kemppi FastMig Basic 400
incl. massakabel, reduceerventiel en
toorts van 4 meter

Pagina 7

4.

Puls MIG/MAG (CO2) lasapparatuur en toebehoren

Puls MIG/MAG (CO2)

Afbeelding

1 dag

1 week

Voordelen puls-lassen:
Nagenoeg spatvrij lassen,
een zeer stabiele boog en een
groot regelbereik in elke positie

MIG puls machine watergekoeld
230V 250 Amp.
Kemppi Kempact Pulse 3000 met
koelunit Cool 10 en onderstel
incl. massakabel, reduceerventiel en
toorts van 4 meter

70,00

175,00

80,00

195,00

MIG machine watergekoeld puls
synergisch 420 Amp. Met 10 meter
tussenpakket.
Ook voor aluminium
Kemppi Pro Evolution 4200W
incl. massakabel, reduceerventiel en
toorts van 4 meter
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5.

Elektrisch lassen

Apparatuur elektrisch lassen

Afbeelding

1 dag

1 week

Inverter 230V 150 Amp.
Kemppi Minarc 150
incl. massakabel en laskabel van 4 meter

24,00

60,00

20,00

50,00

Inverter 230V 160 Amp.
Gys Gysmi 160
incl. massakabel en laskabel van 4 meter
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6.

Toortsen

Apparaat

Afbeelding

1 dag

1 week

TIG toorts Binzel
standaard 4 meter

3,00

8,00

TIG toorts afwijkende lengte
16 of 20 meter

6,00

15,00

3,00

8,00

4,00

10,00

4,00

10,00

3,00

8,00

MIG toorts Binzel
4 meter gasgekoeld

MIG toorts Binzel
4 meter vloeistofgekoeld
Losse laskabel met lastang
Lastang en massakabel voor elektrisch
lassen bij TIG 4 meter
Verlengkabel
Verlengkabel 10 meter t.b.v. laskabel
en/of massakabel per stuk
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7.

Plasmasnijders

Apparaat

Afbeelding

1 dag

1 week

Plasmasnijder 230 Volt
Cebora Power Plasma 3100
Slechts 13 kilo, dus zeer geschikt op
locatie.
Voor snijden van plaat tot 12 mm.
Incl. 4 meter toorts.

40,00

100,00

56,00

140,00

56,00

140,00

Plasmasnijder 400 Volt
Cebora Prof 80
Voor snijden van plaat tot 20 mm.
(RVS 15 mm)
Incl. 6 meter toorts

Plasmasnijder 80A 400 Volt
ESS-CUT 40-80
Voor snijden van plaat tot 20 mm.
(RVS 15 mm)
Incl. 6 meter toorts
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8.

Haakse slijpers en binnentol

Apparaat

Afbeelding

1 dag

1 week

Haakse slijper 125 mm.
Flex L 3309/125
6,00

15,00

7,00

18,00

8,00

20,00

Haakse slijper 178 mm.
Flex L 3206 C

Binnentol
Flex H 1127 VE
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9.

Overige apparatuur en toebehoren

Apparaat

Afbeelding

1 dag

1 week

Lasmanipulator Javac
90 graden kantelbaar, met regelbare
snelheid en voetbediening

30,00

75,00

80,00

200,00

18,00

45,00

50,00

125,00

Rollenbank aandrijfunit,
meeloopunit en besturing compleet
Totaal maximaal toelaatbaar gewicht
4000 kg.
Toerental elektronisch regelbaar.

Lastent
Groot model van 2x2x2 meter

Mobiele afzuigunit 400V
Plymovent
Capaciteit 1200 m3/uur
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Ondersteuningsbok
Let op: prijs per stuk
5,00

12,00

Rigid werktafel inclusief Heuer
bankschroef
16,00

40,00

Verlengkabel 400 Volt
32A 20 meter

5,00

12,00

Verlengkabel 400 Volt
63A 20 meter

6,00

14,00

2,00

5,00

4,00

10,00

3,00

8,00

12,00

30,00

14,00

35,00

Verlengkabel rubber 230 V
25 meter
Laskabel met lastang en
massakabel voor elektrisch lassen
bij TIG 4 meter
Verlengkabel 10 meter t.b.v.
laskabel en/of massakabel per stuk

Zwerfkast 4x400V 32A
en 4x230V (32A ingaand)

Zwerfkast 1x400V 63A, 3x 400V
32A en 4x230V (63A ingaand)
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Zwerfkast 1x400V 63A, 3x400V 32A
en 6x230V (63A ingaand)
met automaten
16,00

40,00

38,00

95,00

22,00

55,00

Diesel aggregaat SD-6500-400V
6.25kVA
10 Amp/230 Volt en 3x16Amp/400 Volt
(excl. brandstof)

Argon verdeelbatterij
met 8 reduceerventielen uitgaand
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10.

Afhalen/bezorging

Alle genoemde prijzen zijn gebaseerd op het afhalen van de apparatuur door de huurder uit onze
werkplaats in Scherpenzeel.
Uiteraard kan ook worden bezorgd. De kosten voor bezorging vindt u hieronder.
Voorbeeld: uw bedrijf is gevestigd in Veenendaal. De afstand Scherpenzeel–Veenendaal is
12 kilometer. U betaalt voor bezorging dus 2x12(km) x 0,65 = € 15,60.
Ook voor het halen van de gehuurde apparatuur gelden uiteraard dezelfde tarieven.

Bezorgkosten per km.
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0,65

11.

Algemene verhuurvoorwaarden

1. Algemeen, toepasselijkheid
Deze algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten, waarbij E&P Handel en Techniek (hierna te
noemen: E&P) als verhuurder optreedt.
Tenzij in deze algemene verhuurvoorwaarden anders opgenomen gelden aanvullend onze algemene leverings- en
betalingsvoorwaarden.
Indien met “huurder” meerdere personen worden aangeduid, zijn zij elk hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de
verplichtingen die van de huurovereenkomst, of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten, een gevolg zijn.
Mondelinge afspraken, afwijkingen of aanvullingen op de overeenkomst zullen tussen partijen slechts rechtskracht hebben nadat zij
schriftelijk door E&P zijn bevestigd.
Alle verhuurde objecten blijven steeds eigendom van E&P.
2. Totstandkoming huurovereenkomst
Alle eventuele aanbiedingen van E&P zijn geheel vrijblijvend, totdat een opdracht schriftelijk door ons is geaccepteerd.
Overeenkomsten binden E&P niet, dan nadat deze door bij ons bevoegde personen schriftelijk zijn bevestigd.
De huurovereenkomst komt tot stand ofwel op het moment van ondertekening van een schriftelijk huurcontract, dan wel –indien de
huurovereenkomst niet schriftelijk is gesloten- op het moment van verzending naar de door huurder opgegeven locatie.
3. Duur van de overeenkomst
Tenzij anders overeengekomen gelden de huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd en eindigen op het tijdstip waarop de verhuurde
objecten op het terrein van E&P, dan wel andere door E&P te bepalen terreinen, worden retour ontvangen. Van alle mutaties binnen
een huurovereenkomst wordt aan de huurder een “mutatiebevestiging” verstrekt, waarop per object tenminste wordt aangegeven
wanneer de huur is aangevangen (inhuur) en wanneer deze is beëindigd (uithuur).
4. Huurprijs
Alle huurprijzen zijn gebaseerd op gebruik aan land, een gebruiksduur van 40 uren per week en zijn exclusief B.T.W. Voor
offshoregebruik en gebruik in het buitenland gelden aanvullende voorwaarden en afwijkende tarieven.
Afhankelijk van het soort verhuurde object kunnen tarieven gelden voor extra uren. Hiervoor wordt verwezen naar prijslijsten van E&P,
in welke vorm dan ook verstrekt of verkrijgbaar.
De dag van inhuur, alsmede de dag van uithuur tellen mee voor de berekening van de huurprijs.
5. Betaling
E&P is bevoegd om te verlangen dat de huurder –ter verzekering van nakoming van zijn verplichtingen- bij of na het sluiten van een
huurovereenkomst een waarborgsom betaalt aan E&P of een bankgarantie stelt van maximaal 100% van de totale huursom over de te
verwachten huurperiode, vermeerderd met de verkoopwaarde van de huurobjecten.
In alle andere gevallen vindt betaling van de huur achteraf plaats op basis van facturen, waarbij een betalingstermijn geldt van
maximaal 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
Bij niet tijdige betaling is huurder van rechtswege in verzuim, zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist en is huurder gehouden
tot vergoeding van de op dat moment geldende wettelijke rente, verhoogd met 2%, over het verschuldigde bedrag voor de duur van
het verzuim en tevens alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
6. Verplichtingen van E&P
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

E&P draagt er zorg voor dat de huurder op het overeenkomst tijdstip en op de overeengekomen plaats en beschikking heeft
over het gehuurde.
Tenzij anders overeengekomen verzorgt E&P het transport naar de overeengekomen plaats, waarbij de kosten voor rekening
van de huurder zijn.
Gegevens over gehuurde objecten, zoals vermeld in prijslijsten en catalogi zijn globaal en niet bindend voor E&P, tenzij bepaalde
gegevens expliciet in de overeenkomst zijn gegarandeerd.
E&P verzorgt het preventief en correctief onderhoud van de gehuurde objecten gedurende de huurperiode en draagt daarvan de
kosten voorzover deze voortvloeien uit normaal gebruik door de huurder. Deze werkzaamheden worden zoveel mogelijk
uitgevoerd op werkdagen tussen 08.30 uur en 16.30 uur.
Indien het gehuurde bij normaal gebruik niet naar behoren functioneert, wordt herstel door of namens E&P verzorgd op een zo
kort mogelijke termijn. Huurder is verplicht dergelijke omstandigheden onmiddellijk nadat deze zich voordoen te melden aan
E&P.
In geen geval is E&P aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het feit, dat de huurder het gehuurde niet kan gebruiken
door welke oorzaak dan ook.
De kosten voor het herstel of het verhelpen van de storing zijn voor rekening van E&P, mits deze werkzaamheden voortvloeien
uit normaal gebruik door huurder. Indien dit niet het geval is, zijn de kosten voor rekening van de huurder.
Bij het einde van de huurovereenkomst neemt E&P de gehuurde objecten van huurder in ontvangst en controleert de staat
waarin deze objecten zich bevinden. Eventueel geconstateerde schade en/of manco wordt doorberekend aan de huurder.
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7. Verplichtingen van de huurder
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Het gehuurde mag alleen door de huurder zelf, of zijn werknemers worden gebruikt in het kader van de uitoefening van zijn
bedrijf. Zonder schriftelijke toestemming van E&P zal de huurder de gehuurde objecten niet aan derden ter beschikking stellen.
Indien het gehuurde niet op een vaste overeengekomen plaats wordt gebruikt, geeft de huurder telkens als het gehuurde wordt
verplaatst bericht aan E&P op welke plaats het gehuurde zal worden gebruikt.
Indien E&P daarom verzoekt, is huurder verplicht opgave te doen van de omgevingscondities, waaronder het gehuurde wordt
gebruikt.
Huurder is verplicht de door E&P gegeven gebruiksinstructie - in welke vorm dan ook verstrekt - nauwgezet na te leven en in het
bijzonder zorg te dragen voor het als normaal beschouwde dagelijks onderhoud. Tevens is huurder verplicht om E&P te
gelegenheid te geven een periodieke onderhoudsbeurt en/of veiligheidsinspectie uit te laten voeren.
Huurder draagt zelf zorg voor de correcte omgevingscondities, zoals veilige elektrische aansluitingen, aan- en afvoer van
koelwater, condensafvoer en eventuele afvoerkanalen voor ventilatielucht, e.e.a. voor zover van toepassing.
Huurder is verplicht eventuele schade onmiddellijk te melden aan E&P.
Het is huurder niet toegestaan om - buiten in artikel 7d genoemd dagelijks onderhoud - zelf werkzaamheden aan het gehuurde
uit te voeren, veranderingen, uitbreidingen of voorzieningen aan te brengen, noch dit door derden te laten doen.
Huurder is verplicht door E&P aangewezen personen toegang te verlenen tot de plaatsen waar het gehuurde wordt gebruikt en
hen alle medewerking te verlenen bij de beoordeling van de staat waarin het gehuurde zich bevindt, alsmede aan verstrekking
van de nodige faciliteiten welke noodzakelijk (kunnen) zijn voor het uitvoeren van werkzaamheden aan het gehuurde.
Indien voor in artikel 7h genoemde werkzaamheden documenten nodig zijn voor betreding van terreinen van huurder, draagt
huurder daarvoor tijdig zorg.
Huurder draagt bij beëindiging van de huurperiode zorg voor teruggave van de gehuurde objecten in onbeschadigde en
gereinigde staat. E&P behoudt zich het recht voor de kosten van herstel en/of reiniging door te berekenen aan huurder.
8. Aansprakelijkheid
Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, ontstaan tijdens de huurperiode door welke oorzaak dan ook, ook al
blijkt deze schade pas tijdens inspectie door E&P na afloop van de huurperiode. Huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade
die tijdens de huurperiode is ontstaan met of door het gehuurde. Huurder vrijwaart E&P voor alle aanspraken van derden op
vergoeding van dergelijke schade.
Indien huurder in gebreke blijft met betrekking tot deze voorwaarden zullen de kosten door E&P dan gemaakt en/of te maken,
inclusief alle gerechtelijke kosten voor rekening van de huurder komen.
9. Verzekering
Huurder draagt zorg voor voldoende verzekering van de gehuurde objecten.
10. Vermissing
Alle gehuurde objecten, die niet worden teruggegeven aan E&P worden op een door E&P te bepalen moment aangemerkt als
vermist. In dit geval behoudt E&P zich het recht voor om de op dat moment geldende verkoopwaarde van het vermiste object in
rekening te brengen aan de huurder.
11. Niet nakoming, beëindiging en schadevergoeding
Indien huurder een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt,
alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, beslaglegging en van stillegging of liquidatie van de onderneming
van huurder, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft E&P het recht de overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst “en nadere ingebrekestelling” eenzijdig te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn,
onverminderd haar verder toekomende rechten.
Alle vorderingen die E&P in deze gevallen uit hoofde van de huurovereenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten op
huurder mochten hebben, zullen terstond en volledig opeisbaar zijn. E&P is niet gehouden tot het vergoeden van schade aan de
zijde van de huurder of derden welke is veroorzaakt door omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de
huurovereenkomst niet voorzien waren.
12. Toepasselijk recht, geschillen
Op de huurovereenkomst en eventuele nadere overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen en
vorderingen, die naar aanleiding van deze overeenkomst tussen partijen mocht ontstaan, of naar aanleiding van
overeenkomsten die daarvan een voortvloeisel zijn, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter van
de plaats van de statutaire vestiging van E&P.
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