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KOKO VERHUUR Eemshaven, 
hier vindt u ons.
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KOKO VERHUUR Westerbroek, 
hier vindt u ons.

Schildweg
Eemshaven
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Nieuw bij ons in de verhuur, de Hoeflon C10, de grootste 

krachtpatser van de minihijskranen en 100% elektrisch!

Lees er meer over
op pagina 30!
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LAAD- EN LOSKOSTEN OF PARTICULIER HUREN

NIEUW IN DE VERHUUR BIJ KOKO VERHUUR

INHUUR TRANSPORT / HIJSWERKZAAMHEDEN

SPECIALE TRANSPORTEN

INHOUDSOPGAVE

STALEN RIJPLATEN

KUNSTSTOF RIJPLATEN

DRAGLINESCHOTTEN

DRAGLINSCHOTTEN STALEN OMRANDING

DRAGLINESCHOTTEN STAAL

KOPPELPONTONS KLEIN

KOPPELPONTONS GROOT

CONTAINERPONTON

LEIDINGBOKKEN

ALUMINIUM ROLSTEIGERS / KAMER STEIGERS

ALUMINIUM LOOPVLOEREN

MINIHIJSKRAAN

BEUNBAKKEN

STALEN WERKBOTEN

ALUMINIUM PEIL-WERKBOTEN 

DEKSCHUITEN

PLAATPONTONS / KUIPPONTONS

DUWBOTEN

BUITENBOORD MOTOREN

HYDRAULISCHEKRANEN

MOBIELE LICHTMASTEN

MOBIELE LICHTMASTEN /BOUWATCH

SLOOTSCHOTTEN

STALEN DAMWANDEN

BOUWDRANGHEKKEN EN TOEBEHOREN

ZEE- EN OPSLAGCONTAINERS

SCHAFTWAGENS

SCHAFT- EN OPSLAGCONTAINERS

SCHAFTWAGEN MET MAGAZIJN EN TOILET

MOBIELE TOILETTEN

BRANDSTOFTANKS

AGGREGATEN

VERKEERSBORDEN

ROADBARRIERS

VEILIGHEIDS VOORZIENINGEN

ACTIEF OP ELK TERREIN

VRACHTWAGENS

HIJSTABELLEN
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* brandstoftoeslag
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Bij vermissing van stalen rijplaat wordt de dagprijs per kilo excl. btw doorberekend.

+ brandstof toeslag

13

6000 x 1800 x 14/15 mm.  n.v.t.

5000 x 3450 x 16/17 mm.  n.v.t.

5000 x 1500 x 14/15 mm.  n.v.t.

5000 x 1000 x 10/11 mm.  n.v.t.

6000 x 3450 x 15/16 mm.    n.v.t.

€ 3,85

€ 8,25

€ 2,65

€ 2,15

€ 10,50



14

5000 x 1000 / 6000 x 2000 mm.

+ brandstof toeslag



+ brandstof toeslag

1
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3,50

5000 x 1000 x 20 mm.

6000 x 1000 x 20 mm.

4,50

5,50

10,75



+ brandstof toeslag
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+ brandstof toeslag

7,50

8,50

11,50

7,65

8,00

9,00

13,50

12,00

15,00

18,00

24,00

41,00

50,00

95,00

4000 x 1000 x 200 mm.

3000 x 1000 x 200 mm.

7000 x 1000 x 200 mm.

8000 x 1000 x 200 mm.

9000 x 1000 x 250 mm.

10000 x 1000 x 250 mm.

12000 x 1200 x 300 mm.

4000 x 1000 x 150 mm.

13,50

70

17



+ brandstof toeslag
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complete



+ brandstof toeslag

12,00

17,00

26,00

54,00

120,00

120,00

18,00

35,00

5000 x 1000 x 150 mm.

6000 x 1000 x 200 mm.

8000 x 1000 x 200 mm.

10000 x 1150 x 230 mm.

12000 x 1200 x 300 mm.

12000 x 1200 x 350 mm.

Oprijwig hout

3000 x 1000 x 50/200 mm.

Oprijwig hout

3000 x 1000 x 40/300 mm.

19



+ brandstof toeslag

DRAGLINESCHOTTEN STAAL

DRAGLINESCHOTTEN STAAL

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

  65,00

Op aanvraag

6000 x 1240 x 300 mm.

8000 x 1240 x 300 mm.

10000 x 1240 x 300 mm.

12000 x 1240 x 300 mm.

14000 x 1240 x 300 mm.

16000 x 1240 x 300 mm.

18000 x 1240 x 360 mm.  

Oprijwig staal

5000 x 1240 x 40/300 mm.

Deze schotten kunnen bij grote spanningen hoge draagkracht weerstaan. Tevens 
zijn de de schotten koppelbaar en kan er leuningwerk aan bevestigd worden. 
De stalen schotten zijn dus veelzijdig inzetbaar bij tijdelijke bruggen, overkluizing, 
evenementen of om de druk te verspreiden van kranen en machines.
De draglineschotten in deze uitvoering hebben wij van 6 tot 18 meter.
KOKO VERHUUR kan de schotten voor u brengen, uitleggen en na de huur-
periode weer opnemen en afvoeren.

verhuren wij in onderstaande maten:

20



+ brandstof toeslag

21



+ brandstof toeslag

Koppelpen                                      € 2,00

Halve maan                                    € 1,00

1Leuningwerk  per m                      prijs op aanvraag

22

ex

SPUDPALEN verhuren wij inclusief koker per set:

1Spudpaal 4 m  + koker

1Spudpaal 5 m  + koker

1Spudpaal 6 m  + koker

1Spudpaal 7 m

Spudpaal langer op aanvraag

4200 x 2100 x 750 mm.

€ 55.00

€ 55,00

prijs op aanvraag

prijs op aanvraag

prijs op aanvraag

56



+ brandstof toeslag.
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+ brandstof toeslag.

Spudpaal + 
1koker groot 6,5 x m

Koppelpen     € 3,50                            

Halve maan                € 2,00              

24

€ 110,00

6000 x 3000 x 1260 mm.



+ brandstof toeslag.
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CONTAINER PONTON26

Afmeting 6058 x 2426 x 1219 mm.

Eigen gewicht 4500 kg.

Maximaal belastbaar 11000 kg.

SPUDPALEN verhuren wij:

CONTAINER PONTONS verhuren wij:

€ 90,00

€   2,00

€ 125,00

6058 x 2426 x 1219 mm.

Borgpen

16m  + koker containerponton

elektrische bediening

18 m                                          prijs op aanvraag

19 m                                          prijs op aanvraag

112 m                                        prijs op aanvraag

DE PERFECTE PONTONS VOOR HET ZWAARDERE WERK 

Container pontons van KOKO VERHUUR zijn uitermate geschikt voor werkzaamheden

waarbij u een groot oppervlak en flinke draagkracht nodig heeft.



De leidingbokken van KOKO VERHUUR zijn uitermate geschikt bij aanleg
van leidingen. Bieden bescherming en opslag van leidingen op elke
gewenste locatie.

Indien gewenst kunnen wij het transport verzorgen naar elke gewenste locatie.



+ brandstof toeslag.
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+ brandstof toeslag.
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+ brandstof toeslag.

30 MINIHIJSKRAAN

HOEFLON C10 de grootste krachtpatser van de minikranen, 100% elektrisch

Hebt u een sterke maar wendbare minihijskraan nodig? Dan is de Hoeflon C10 ideaal

voor uw hijsklus. De Hoeflon C10 is slechts 80 cm breed, waardoor de kraan moeiteloos

door elke deuropening past. De hoeflon C10 is dus ook uitermate geschikt om in elke

binnenruimte hijswerkzammheden te verrichten.

De Hoeflon C10 heeft een hijscapaciteit van 4000 kg. Door zijn hijscapaciteit is de mini-

hijskraan perfect voor situaties waarin u zwaar materieel, zware machines of ruiten op

lastig bereikbare plekken omhoog wilt hijsen.

De minihijskraan verhuren wij:

€ 98,00Hoeflon C10

Per uur



+ brandstof toeslag.

31MINIHIJSKRAAN

Met onze speciale transporten brengen wij deze minihijskraan daar waar u hem
nodig heeft. Informeer naar de transportkosten en laat deze handige minihijskraan
van KOKO VERHUUR voor u aan het werk gaan.

Zelf transporteren kan natuurlijk ook, laat het ons even weten en wij zetten hem voor
u klaar. Let u wel even op de beschikbaarheid.



+ brandstof toeslag.

€ 375,00

€ 400,00

€ 475,00

              

      

310m

32

10/12/20 m3

Vaste kosten inhuur € 75,00 p. beunbak *
Vaste kosten retour € 75,00 p. beunbak *

* Betreft schaderapport met foto opnamen.



+ brandstof toeslag.
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+ brandstof toeslag.
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+ brandstof toeslag.
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+ brandstof toeslag.

57,50

70,00

85,00

105,00

125,00

    2,50

kuipponton 5000 x 2000 x variabel

Kuipponton 6000 x 2000 x variabel

Spudpalen  2 t/m 6 meter

36

KUIPPONTONS verhuren wij:

PLAATPONTONS / KUIPPONTONS

56



37DUWBOTEN

KOKO VERHUUR heeft Conver duwboten die uitermate geschikt zijn voor het opduwen 
van drijvend materieel, zoals pontons. beukbakken en leidingwerk. 
De conver duwboot is voorzien van twee waterdichte schotten en uitgevoerd met volledig
afsluitbaar dek. De duwboot is aan de voorzijde voorzien van 2x vrije hydraulische
cilinderfuncties (15 l/min bij 165 bar) en 1x werktuigfunctie (20 l/min bij 140 bar).
De belangrijkste functies zijn elektrisch proportioneel te bedienen vanaf het bedienings-
paneel welke in de armleuning van de meervoudig verstelbare stoelconsole is geintegreerd.
De duwboot is verder uitgevoerd met hydraulische zijdelings verplaatsbaar accupakket als
contra/balanceergewicht.
Indien gewenst kunnen wij het transport en begeleiding verzorgen naar elke gewenste
locatie. Voor andere opties vraag ons naar de mogelijkheden.  

Cover duwboten verhuren wij:

€ 295,00 € 775,00

+ brandstof toeslag.



+ brandstof toeslag.

38



+ brandstof toeslag.
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+ brandstof toeslag.
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+ brandstof toeslag.

41

Wielladers 2500 kg. € 120,00 per dag €   450,00 per week

Wielladers

Pallet wiellader

Veegmachine met opvang

3000 kg. € 120,00 per dag

€   20,00 per dag

€   75,00 per dag

€   450,00 per week

€     60,00 per week

€   300,00 per week



+ brandstof toeslag.
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+ brandstof toeslag.
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4 x 320 W plugin 
lichtmast

€   90,00 € 235,00

BOUWATCH verhuren wij:

BouWatch                prijs op aanvraag

NIEUW BIJ

KOKO VERHUUR

MOBIELE LICHTMASTEN / BOUWATCH



+ brandstof toeslag.
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.

41,50

52,50

67,50

73,50

85,00



+ brandstof toeslag.
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+ brandstof toeslag.

46



+ brandstof toeslag.
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+ brandstof toeslag.

48

Schaftwagen /snelverkeer / 
met interieur

Extra mogelijkheden: koffiezetapparaat en-/of koelkast vraag naar alle mogelijkheden.

KOKO VERHUUR heeft deze handige en robuuste schaftwagens voor u in de verhuur.
Onze schaftwagens zijn geschikt voor snelverkeer, dus snel te vervoeren naar de plaats
van bestemming en direct gebruiksklaar.
De schafwagens van KOKO VERHUUR beschikken standaard over een tafel, 6 stoelen
en zowel een gas- als een elektrische kachel. 

€ 75,00



+ brandstof toeslag.
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+ brandstof toeslag.

50

KOKO VERHUUR heeft nu de ideale schaftwagen voor 6 personen, met toilet en magazijn.
De schaftwagen is dus ideaal om te pauzeren of bezoekers te ontvangen.
De schaftkeet is geschikt als snelverkeer, dus snel te verplaatsen naar de plaats van 
bestemming en direct gebruiksklaar.

De schaftwagen van KOKO VERHUUR beschikt standaard over een tafel, 6 zitplaatsen,
verlichting, verwarming, toilet en magazijn.

Indien gewenst kunnen wij het transport verzorgen naar elke gewenste locatie. 

Schaftwagen 4.00 x 2.00 m /
snelverkeer / toilet / magazijn

Extra mogelijkheden: koffiezetapparaat en-/of koelkast vraag naar alle mogelijkheden.

Prijs op
aanvraag

SCHAFTWAGEN MET MAGAZIJN EN TOILET



+ brandstof toeslag.

51MOBIELE TOILETTEN

MOBIELE TOILETTEN verhuren wij:

Mobiele toiletten

Mobiele toilet nodig op de bouwplaats of bij een evenement? 
Vanaf nu ook bij KOKO VERHUUR.
KOKO VERHUUR kan ook transport en plaatsing op elke verharde ondergrond voor
u regelen.

Inclusief;
Wekelijkse reiniging, geleegd
en nieuw opvangwater met
biologisch tablet en aanvulling
van het toiletpapier.

* minimale huurperiode 15 werkdagen

€ 42,00

NIEUW

IN DE VERHUUR



+ brandstof toeslag.
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€ 2,25 per stuk / per week



+ brandstof toeslag.
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58 VRACHTWAGENS

 

Autolaadkranen zijn de oplossing om transport en hijswerk te combineren. Onze autolaadkranen
kunnen goederen en materieel naar elke gewenste locatie transporteren. Tevens kan dit transport
gecombineerd worden met hijswerk. Door de hoge capaciteit van de kranen, is hijsen van zwaar
materieel op een veilige manier mogelijk.

Door transport en hijswerk te combineren is de autolaadkraan ideaal voor elk bouwproject.
De autolaadkraan verzorgt het transport van bijvoorbeeld units en containers en hijst het op elke
gewenste locatie. De autolaadkraan heeft een relatief compacte stempelbasis. 
Hierdoor is transport en hijswerk ook mogelijk in krappe ruimtes, bijvoorbeeld een fabrieks-/ of 
bedrijventerrein.

Transport met de autolaadkraan is specialistisch werk waar regels aan verbonden zijn. 
Onze chauffeurs beschikken over de benodigde papieren om transport en hijswerk te mogen 
uitvoeren. Uw opdracht is bij ons in veilge handen, en wordt door ervaren chauffeurs uitgevoerd.

Informeer naar de mogelijkheden. KOKO VERHUUR geef u graag gratis advies. 



+ brandstof toeslag.

59VRACHTWAGENS

VRACHTAUTO’S verhuren wij:

Autolaadkraan 42 ton/meter €   98,00

  Laagtarief per uur Hoogtarief per uur**

Autolaadkraan 92 ton/meter € €102,00 138,00

Autolaadkraan 110 ton/meter € €102,00 138,00

Kraantrailer

Trekker met dieplader

Trekker met traller

Fly Jib

€

€

€

€

102,00

  88,00

  88,00

  40,00
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