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Algemene leveringsvoorwaarden Collé
Index
Vestigingen

98 ALGEMEEN

ÉÉN EUROPEES  TELEFOONNUMMER
Huren en/of kopen doet u snel en makkelijk via ons gratis 
internationale telefoonnummer 00800 - 3625 3625. Waar u ook 
bent, u bereikt onze medewerkers altijd via één telefoonnummer.

Het zal u niet direct opvallen, maar wij 
hebben naast een gigantische uitbreiding 
van ons verhuurassortiment ook stevig 
gebouwd aan ons filialennetwerk in 
de Benelux en Duitsland. Vanuit maar 
liefst 15 vestigingen bieden wij een 
verhuurassortiment van meer dan 10.000 
machines aan. 

De omvang van ons bedrijf is echter 
niet te presenteren in deze gids. Wij 
verhuren meer dan alleen machines, we 
verhuren oplossingen! Daarmee bieden 
wij u zekerheid en gemak. Meer hierover 
staat op pagina 4 en 5 waar onze totale 
dienstverlening wordt samengevat, 
hetgeen Collé voor elk project uw partner 
maakt.

Wij denken met u mee en gaan graag 
samen met u de uitdaging aan om uw 
project, groot of klein, tot een succes te 
maken. Niet alleen vandaag, maar elke 
dag! 
 

Frits Collé
Algemeen directeur

Collé, voor elk project uw partner
Collé Rental & Sales, met vestigingen 
in Nederland, Duitsland, België en 
Luxemburg, is dé specialist bij uitstek 
op het gebied van verhuur, verkoop en 
service van machines. Collé Rental & 
Sales biedt u een omvangrijk assortiment 
van machines voor bouw, industrie, 
grondverzet, reiniging, intern transport, 
tuin & park en evenementen. In haar ruim 
120-jarige bestaan is Collé uit kunnen 
groeien tot een uitzonderlijke importeur en 
dealer/verhuurder van gerenommeerde 
merken die klanten wereldwijd uitstekende 
service en kwaliteit biedt.     

Door ervaring, gekwalificeerd personeel en 
het bieden van onafhankelijk advies zorgt 
Collé ervoor dat u altijd de beschikking 
heeft over de juiste machines voor uw 
project.  Daarbij zorgen de waarden die 
Collé hanteert op het gebied van veiligheid, 

milieu en kwaliteit ervoor dat Collé Rental 
& Sales al decennia een vertrouwde en 
gewaardeerde speler in de branche is. 
Dit alles met het oog op innovatie en het 
bieden van passende oplossingen.

De beloften waar wij aan voldoen:
• Jonge en perfect onderhouden
 machines;
• Gerenommeerde merken;
• Machines gekeurd door gecertificeerd 
 personeel;
• Altijd scherpe prijzen;
• Professioneel advies en service op 
 locatie;
• Leveren op locatie, zoals u het wilt;
• Maatgerichte oplossingen;
• Hoge klanttevredenheid;
• Veilig en efficiënt werken dankzij 
 trainingen op maat.

COLLÉ ONLINE
Op onze website www.colle.eu vindt u actuele en uitgebreide 
informatie over ons assortiment. Volg Collé via de sociale media 
en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
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HUREN BIJ COLLÉ BETEKENT
ZEKERHEID & GEMAK

Advies & Service
Het huren van materieel is een kwestie van vertrouwen en benodigd 
een duidelijke uitleg betreffende de best passende oplossing. Onze 
specialisten geven u een materieeladvies op maat, zij weten immers 
als geen ander welk materieel het best geschikt is voor het efficiënt 
uitvoeren van uw werkzaamheden. Dit advies geven wij graag 
bij u op locatie en indien de situatie dit vereist verzorgen wij een 
werktekening met de maatvoeringen van het benodigde materieel. 
Uiteraard houden wij optimaal rekening met uw wensen en eisen. 

Maar hier stopt het natuurlijk niet. Zo kunt u gebruik maken van 
onze transportservice, verzorgen wij trainingen en adviseren 
wij u over bijkomende risico’s waartegen u zich aanvullend kunt 
verzekeren. Tijdens de huurperiode staat een team van specialisten 
op elk moment van de dag voor u klaar!

Oplossingen op maat
Collé is voor elk project uw partner! Hoe groot of klein uw project 
ook mag zijn, elk project heeft specifieke eisen op het gebied 
van materieel. Samen met u creëren onze specialisten tijd- en 
kostenbesparende oplossingen, afgestemd op uw wensen. Wij 
bieden direct toegevoegde waarde waarbij we verder kijken dan 
alleen materieel. 

Wij maken het u zo makkelijk mogelijk en denken graag met u mee. 
Bij verschillende klanten hebben we reeds diverse maatoplossingen 
geïmplementeerd; van een tijdelijk materieeldepot op locatie tot 
en met een op maat (op)gebouwde machine voor een specifiek 
onderdeel van uw project.

Kwaliteit
Wij werken uitsluitend met vooraanstaande merken binnen ons 
verhuur- en verkoopassortiment. Deze bewezen merken staan 
garant voor het allerbeste betreffende kwaliteit, onderdelen en 
service. Om deze kwaliteitsmerken te vertegenwoordigen worden 
wij regelmatig door onze leveranciers beoordeeld en gecontroleerd 
op diverse eisen. Onze technische specialisten voeren op 
preventieve basis onderhoud uit aan onze machines. Indien er 
onverhoopt problemen zijn met ons materieel, staat een team van 
specialisten direct voor u klaar. Ons eigen onderdelenmagazijn 
geeft u de garantie dat onderdelen snel beschikbaar zijn, wat de 
stilstand tot een minimum beperkt.

Gekeurd materieel
Zoals u van een professioneel verhuurder mag verwachten voldoet 
ons materieel aan alle gestelde eisen en richtlijnen. U werkt altijd 
veilig met onze machines. Onze eigen servicedienst staat garant 
voor een perfecte staat van het materieelpark en de keurmeesters 
verzorgen de periodieke keuringen (BMWT, Vinçotte, TÜV en Amtek) 
en uitgebreide veiligheidskeuringen van ons materieel. 
 

Mocht de keuringsdatum tijdens de huurperiode verlopen, dan 
verzorgen wij de keuring op locatie. Uiteraard ondervindt u geen 
hinder hiervan en indien nodig verzorgen we een vervangende 
machine. 

Maatschappelijk Verantwoord
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor ons 
vanzelfsprekend. Dit doen wij al jaren en het bewijs zijn 
onze duurzaamheidscertificaten waarmee we actief 
onze prestaties op het gebied van People, Planet en 
Profit meten om continue te verbeteren. Dit is niet alleen 
zichtbaar in ons machinepark, waar we de nieuwste 
milieubesparende technieken toepassen, maar ook bij 
onze tevreden medewerkers welke we actief bij ons 
bedrijf betrekken.
 
Wij bieden diverse werkervaringsplekken en stage- en 
arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Daarnaast ondersteunen we diverse 
goede doelen en werken actief samen met lokale 
bedrijven rondom onze vestigingen.

Partner
Voor elk project uw partner; duidelijk toch? Het huren van materieel 
is een verlengde van uw bedrijfsstrategie en we begrijpen als geen 
ander dat het hierbij draait om vertrouwen. Vanaf de ontwerpfase 
tot en met de definitieve oplevering van uw project, onze specialis-
ten adviseren en ontzorgen u en stellen het juiste materieel op het 
juiste moment beschikbaar, precies hoe u het nodig heeft.

Onze dienstverlening gaat verder dan alleen het leveren en 
ophalen van materieel. Graag kijken we samen met u naar tijd- 
en kostenbesparende mogelijkheden, welke we combineren met 
oplossingen waarmee uw medewerkers veilig en efficiënt kunnen 
werken. Dit maakt ons terecht voor elk project uw partner.

Jong materieel
De gemiddelde leeftijd van ons machinepark is 2 jaar. 
Wij vernieuwen regelmatig onze machines, dus wat u huurt voldoet 
aan de actuele regelgeving en ontwikkelingen. Bijkomend voordeel, 
u profiteert direct van lagere operationele kosten vanwege een 
lager brandstofverbruik. Daarnaast werkt het ook prettig voor uw 
medewerkers, welke uiteraard gemotiveerd zullen zijn om met ons 
jonge materieel te werken. 

Opleidingen
Vanuit onze eigen (IPAF-gecertificeerde) opleidingscentra, of op een 
locatie naar wens, bieden we met Collé Safety & Training een breed 
pakket theorie- en praktijkopleidingen aan. U en uw medewerkers 
kunnen hierdoor veilig en efficiënt met ons materiaal werken. Onze 
trainingen worden conform de actuele regelgeving samengesteld 
en gegeven door ervaren, gecertificeerde professionals die de 
praktijk benaderen.

Wij bieden ook opleiding(en) op maat, waarbij een training wordt 
samengesteld aan de hand van uw eisen. Onze professionals 
denken graag met u mee in het kader van veiligheid en opleiding!
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SPECIALISTISCHE HUUROPLOSSINGEN VOOR ELKE BRANCHE EN TOEPASSING
Verhuur

Met een breed assortiment van machines voor de bouw, 
industrie, grondverzet, reiniging, intern transport, tuin & park en 
evenementen is Collé voor elk project uw partner. Huren bij Collé 
betekent zekerheid en gemak! Wij verhuren jonge machines tegen 
scherpe tarieven in combinatie met een uitstekende service. Wij 
denken met u mee en door onze uitgebreide kennis van uw branche 
voorzien wij u van passend advies. 

Met 15 vestigingen in de Benelux en Duitsland is er altijd een Collé 
vestiging bij u in de buurt. Onze dienstverlening gaat verder, want 
ons materieel wordt verhuurd aan bedrijven in heel Europa.  

Collé Verhuur staat garant voor een snelle en betrouwbare 
levering van haar artikelen. Het transport wordt volledig door 
onze eigen transportafdeling verzorgd en er wordt geleverd waar 
en wanneer u wil. Onze ervaren chauffeurs geven bij aflevering 
duidelijke instructies over het gebruik van de machine(s). Mocht er 
onverhoopt toch iets gebeuren, dan helpt onze 24-uursservice u 
snel verder! 

Voor materieel rondom uw evenement kunt u terecht bij Collé 
Events. Met ons assortiment is het mogelijk elke plek om te 
bouwen tot een evenementenlocatie. Van een bedrijfsfeest tot en 
met een grootschalig meerdaags evenement, de specialisten van 
Collé voorzien u van de juiste machines en materieel waarmee 
u, van opbouw tot en met afbouw, efficiënt en veilig kan werken. 
Samen maken wij uw evenement tot een succes, onze specialisten 
weten namelijk precies wat er speelt in uw branche. Daarom werkt 
u met één aanspreekpunt voor de volledige coördinatie van uw 
evenement, makkelijk en duidelijk!

Volledig assortiment voor evenementen
Collé levert diverse machines voor de op- en afbouw van uw 
evenement. Met de verreikers, hoogwerkers en/of heftrucks, van 
Collé bent u gegarandeerd van een snelle en efficiënte op- en 
afbouw van uw evenement. 
Wij weten als geen ander hoe essentieel stroomvoorziening en 
verlichting tijdens uw evenement zijn. Een succesvol evenement 
valt of staat immers met een goede stroomvoorziening en 
verlichting. Collé levert een volledig assortiment op het gebied van 
stroom en verlichting. Hoe uw behoefte er ook uit ziet en met welke 
pieken u te maken heeft, wij zorgen ervoor dat u altijd beschikt over 
de juiste middelen voor uw evenement. Collé levert onder meer 
aggregaten, mobiele lichtmasten, brandstoftanks en uiteraard alle 
bijbehorende aansluitapparatuur.

Full Service
U gebruikt langdurig een machine maar u wilt zorgeloos 
kunnen werken en geen omkijken hebben naar onderhoud en 
keuringen? Met Full Service Rental bieden wij dé oplossing!

Full Service Rental geeft u de volledige beschikbaarheid van 
een machine. Collé Rental & Sales laat u zorgeloos werken 
en verzorgt het periodiek onderhoud, keuringen en zelfs de 
trainingen rondom de machine. Ook de rompslomp rondom 
verzekeringen en eventuele motorrijtuigenbelasting nemen 
wij u uit handen! Daarnaast wordt de machine geleverd zoals 
u wilt, en uiteraard in uw eigen bedrijfskleuren. 

Profiteer direct van de meerwaarde van Full Service Rental 
binnen uw bedrijfsvoering. Neem via 00800 - 3625 3625 
contact op met een van onze specialisten voor een advies op 
maat! 

Full Service Rental is inclusief:

Periodiek onderhoud en keuringen;

WAM / Casco verzekering en motorrijtuigenbelasting;

24-uur reparatieservice en/of vervangende machine;

Belettering en logo’s conform uw huisstijl;

Machine voorzien van RAL-kleuren;

Complete uitrusting voor veilig werken;

Training (incl. certificaat) voor max. 5 personen.

Events

+31 (0) 46 - 4574 141

EVENTS@COLLE.EU
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UW PROJECT, VOLLEDIG ONTZORGD!
Project

Collé Project neemt u werk uit handen en verzorgt alles rondom uw 
project. Van concept tot en met realisatie, bij Collé Project werkt u 
altijd met één aanspreekpunt voor de volledige coördinatie van uw 
project. Of het nu gaat om facilitaire voorzieningen, kantoorunits, 
kleedgelegenheden, douche- of toiletunits, Collé Project is uw 
partner op het gebied van tijdelijke huisvesting. Collé Project gaat 
hierin nog een stap verder, want ook tijdens de voorbereidingen 
van uw project nemen wij u het werk uit handen. Nadat alles is 
opgebouwd, verzorgt Collé Project ook de catering, schoonmaak 
en het sleutelbeheer zodat u zich volledig kunt richten op uw 
project. 

Volledige ontzorging
De specialisten van Collé Project ontzorgen u volledig. Van de 
opbouw tot catering, nutsvoorzieningen (met instandhouding) 
en een volledig ketenpark. Collé Project zorgt ervoor dat alles 

functioneert conform uw eisen. Op het gebied van onder meer  
veiligheid en Arbo-wetgeving denken wij uiteraard met u mee. Ook 
bieden wij u diverse mogelijkheden op locatie, van een tijdelijk 
materiaaldepot (waardoor u efficiënt kan blijven werken) tot en met 
een permanente reparatie-, keurings- en servicedienst. Doordat 
u werkt met één aanspreekpunt voor de volledige coördinatie 
bespaart u tijd en geld met Collé Project! 

U kiest voor een partner met ruime ervaring en oog voor details. Bij 
diverse grote klanten verzorgen wij alles rondom fabrieksstops en 
grote projecten, uiteraard conform de vereiste normen. Daarnaast 
leveren wij ook diverse Tools & Consumables. Om ervoor te zorgen 
dat alles functioneert is er altijd iemand van ons aanwezig op uw 
locatie.

Industrie
Ook op het gebied van industrieel gereedschap 
is Collé uw betrouwbare partner. Collé Industrie 
levert diverse soorten gereedschap van diverse 
A-merken (waar onder Atlas Copco, Kemppi, Nitchi, 
Yokota, Enerpac). 

Collé Industrie levert alles wat u nodig heeft op het 
gebied van energie, licht, lucht, warmte, hijsmate-
rieel, lasapparatuur en elektrisch, mechanisch of 
hydraulisch gereedschap.

Uiteraard voldoet Collé Industrie aan alle 
keurmerken en werkt u met een partner die met 
u meedenkt en weet wat er speelt binnen uw 
branche! Wanneer u ons nodig heeft, dag en nacht, 
staan wij voor u klaar voor advies en service. 

Collé Project voldoet aan de volgende keurmerken:

+31 (0) 46 - 4574 104

PROJECT@COLLE.EU
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KOPEN BIJ COLLÉ
ALTIJD DE JUISTE MACHINE!

Naast het huren van machines is Collé 
ook uw partner op het gebied van de 
aankoop van nieuwe en gebruikte machines 
voor onder meer de bouw, industrie, 
grondverzet, reiniging, intern transport, 
tuin & park en evenementen. Uiteraard 
leveren wij ook de bijbehorende accessoires 
voor multifunctioneel inzetbare machines!

Collé is importeur/dealer van diverse 
vooraanstaande merken. Samen met deze 
leveranciers biedt Collé u, naast machines 
van topkwaliteit, ook een uitgebreide 
after sales service. U bent altijd verzekerd 
van perfect onderhouden machines met 
een lange levensduur. Ook na de aankoop 
verzorgt Collé alles rondom uw machine. 
Of het nu gaat om service, onderhoud of 
keuringen, wij staan voor u klaar.

Advies op maat
Onze professionele medewerkers helpen u 
graag verder. Van een standaard machine 
tot en met specifiek maatwerk voor uw 
dagelijkse werkzaamheden, de specialisten 
van Collé zoeken voor u naar de juiste 
oplossing voor uw behoefte. Wat voor 
machine u ook koopt, deze moet immers 
voldoen aan de gestelde eisen voor de 
betreffende toepassing. Hierin ligt de kracht 
van Collé, onze specialisten denken met u 
mee en dankzij de uitstekende relatie met 
onze leveranciers leveren wij een machine 
op maat. Uiteraard tegen scherpe prijzen!

Omvangrijk assortiment voor elke sector
In welke sector u ook actief bent, Collé 
biedt u machines specifiek voor uw 
sector. Wij leveren diverse machines 
aan onder meer gemeenten, hoveniers, 
grondverzetbedrijven, bouw- en industriële 
bedrijven, groothandel en detailhandel. 
Onze specialisten weten als geen ander 
wat er speelt binnen uw branche en 
vertalen dit naar een machine die voldoet 
aan uw eisen. Voor een machine voor een 
specifieke toepassing of om een machine 
die multifunctioneel en overal inzetbaar is, 
bij Collé slaagt u altijd!

Machinehandel

Leasen van machines

Bij Collé kunt u ook machines leasen. Voor langere termijn is het leasen van een 
machine financieel voordeliger en het geeft u meer flexibiliteit. Wij adviseren u graag 
over de mogelijkheden op het gebied van huurkoop, lease en operational lease.  
Neem contact op met onze specialisten: 00800 3625 - 3625.

Bekijk onze occasions 
online via used.colle.eu

Onderdelen
Onze specialisten beschikken over alle technische kennis en 
ervaring om u verder te helpen op het gebied van machines 
en onderdelen. 
 
Dankzij ons eigen onderdelenmagazijn zijn  onderdelen vrijwel 
direct leverbaar en worden lange wachttijden voorkomen. 
Uiteraard helpen wij u ook met de reparatie van de machine 
indien u dat wenst.

Occasions
Naast nieuwe machines kunt u bij Collé ook terecht voor 
gebruikte machines. De machines zijn jong, perfect 
onderhouden, aantrekkelijk geprijsd, van gerenommeerde 
merken en direct inzetbaar. 

Ook na aankoop kan Collé voor u het onderhoud blijven 
verzorgen. Of het nu gaat om een hoogwerker, verreiker, 
graafmachine, dumper, lichtmast of minikraan, met de 
aankoop van een gebruikte machine bent u verzekerd van 
topkwaliteit en service tegen scherpe prijzen. Collé biedt 
doorlopend gebruikte machines aan voor verschillende 
toepassingen. Regelmatig hebben wij demo machines in 
ons assortiment welke beschikken over een gering aantal 
gebruiksuren en in nieuwstaat verkeren.

UIT VOORRAAD LEVERBAAR
Bekijk ons uitgebreide en steeds wis-
selende aanbod van meer dan 1.000 
verkoop machines, nieuw, gebruikt en 
demo online via www.colle.eu
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SAFETY & TRAINING
VEILIG EN EFFICIËNT WERKEN

Gecertificeerde opleidingen
Collé is IPAF, TCVT, VCA, SOG en CODE 95 gecertificeerd. 
 

Locaties in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland
Onze eigen trainingslocaties beschikken over alle gemakken 
en machines. Liever op een eigen locatie? Wij regelen het!

Voor en door professionals
Onze trainingen worden samengesteld en gegeven door 
ervaren, gecertificeerde professionals die de praktijk 
benaderen. 
 

Persoonlijke aandacht
Onze unieke werkwijze zorgt voor veel persoonlijke 
aandacht voor elke cursist en een positief trainingsresultaat.
 

Actueel
Informatie over materieel ontvangen wij direct van onze 
leverancier(s) en wordt direct verwerkt in onze trainingen.
 

Opleidingen op maat
Op basis van uw eisen stellen wij een training samen om u 
van alle gemakken te voorzien. Wij denken met u mee!
 

Altijd en snel de juiste certificaten
U beschikt snel over de juiste certificaten. De documenten 
zijn fysiek alsook digitaal beschikbaar. Altijd al uw 
certificaten bij de hand op alle mobile devices.
 

Ruime keuze aan machines
Collé beschikt over een uitgebreide verhuurvloot waardoor 
wij altijd kunnen voorzien in de juiste machine voor uw 
training.
 

Subsidies
Voor werkgevers is het mogelijk om via diverse branche 
organisaties zoals het OOM, SOOB en KMO subsidies voor 
de ontwikkeling van personeel aan te vragen.

Collé Safety & Training is de juiste keuze voor elke professional in de 
bouw, industrie en petrochemie. Of het nu gaat om producttrainingen, 
veiligheidstrainingen of herhalingstrainingen, met onze trainingen werken 
uw medewerkers veiliger en efficiënter.

Het werken met materieel is niet zonder risico’s!
Een groot gedeelte van de ongevallen met materieel wordt veroorzaakt 
door een bedieningsfout, onachtzaamheid of een gebrek aan kennis. Start 
daarom vandaag nog met veilig werken en neem direct contact op met 
onze opleidingsspecialisten voor een trainingsadvies op maat: 

Collé bestaat meer dan 120 jaar, wat een duidelijk voordeel oplevert in de 
hoeveelheid ervaring die het bedrijf heeft. Collé vindt het delen van deze 
kennis een absolute noodzaak om de arbeidsveiligheid van werknemers 
en de bijbehorende werkomgeving te kunnen waarborgen. Daarom bieden 
wij u kwalitatief hoogwaardige product- & veiligheidscursussen tegen een 
gunstige prijs! Bekijk het volledige trainingsaanbod op www.colle.eu

Safety & Training

TRAINING@COLLE.EU+31 (0)46 4574 108

Trainingslocaties

Een groot gedeelte van de ongevallen met materieel wordt veroorzaakt 
door een bedieningsfout, onachtzaamheid of een gebrek aan kennis. 
Start daarom vandaag nog met veilig werken en neem direct contact 
op met onze opleidingsspecialisten voor een trainingsadvies op maat: 

+31 (0)46 - 4574 108

Het werken met materieel is niet zonder risico’s!

Keurmerken
Uiteraard voldoet Collé Rental & Sales aan de gestelde eisen en richtlijnen. Onze 
machines worden perfect onderhouden door onze eigen servicedienst en zijn daarom 
veilig inzetbaar. Daarnaast voldoet Collé Rental & Sales aan de eisen op het gebied van 
veiligheid, gezondheid en milieu en levert Collé consequent producten die voldoen aan de 
eisen van de klant en de wettelijke voorwaarden.

Collé Rental & Sales is dé verhuurpartner 
in de B2B-markt. Bij ons huurt u makkelijk 
en snel. Collé werkt met scherpe tarieven 
en maakt graag een prijs op maat voor 
uw project. Neem contact op met uw 
dichtstbijzijnde Collé vestiging via 
00800 - 3625 3625.

Openingstijden
Collé Rental & Sales heeft vestigingen 
in Nederland, Duitsland, België en 
Luxemburg. Bekijk de openingstijden op 
onze website: www.colle.eu. 

Veiligheidssymbolen
Goede persoonlijke beschermings-
middelen zijn onmisbaar. De 
onderstaande symbolen geven aan welke 
persoonlijke beschermingsmiddelen wij 
u adviseren.
 

 

Disclamer
Aan teksten, specificaties, afbeeldingen 
of andere gegevens in deze catalogus 
kunnen geen rechten worden ontleend. 
Wij behouden ons het recht voor 
tot wijzigingen. Foto’s, teksten en 
specificaties gelden bij benadering en 
binden ons niet. Bij het ontwerpen en 
samenstellen van deze catalogus zijn we 
zo zorgvuldig mogelijk te werk gegaan, 
echter kunnen wij geen garantie geven 
dat de informatie in deze catalogus 
compleet, actueel en/of accuraat is. 

Huren bij Collé

© Collé Rental & Sales | Uitgave 09/2019

Veiligheidshandschoenen
 
Veiligheidsschoenen
 
Veiligheidshelm
 
Gehoorbescherming
 
Oogbescherming 

Valbescherming

BREMEN

HAMBURG

BERLIJN

PHILIPPSBURG

OSTWESTFALEN

LEER

EEMSHAVEN

GRONINGEN

UTRECHT

ROTTERDAM

EINDHOVEN

SITTARD

BELGIË

LUXEMBURG
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Collé Safety & Training is de juiste keuze voor elke professional in de bouw, industrie en petrochemie. Of het 
nu gaat om producttrainingen, veiligheidstrainingen of herhalingstrainingen, met onze trainingen werken uw 

medewerkers veiliger en efficiënter.

Hoogwerker training Basis (Beginner/Gevorderde)
Gedegen geïnstrueerd aan de slag

Hoogwerker training Herhaling/Expert
Hoogwerker training voor experts!

Hoogwerker training IPAF
Training volgens internationaal erkende normen 

Hoogwerker training SOG/SSVV
Veilig werken op petrochemische bedrijfsterreinen

Heftruck training Basis (Beginner/Gevorderde)
Veilig werken met een heftruck/reachtruck

Heftruck training Herhaling/Expert
Voor de echte expert!

Heftruck training SOG/SSVV
Correct en verantwoord werken in risicovolle 
omgevingen

WERKEN OP HOOGTE

Hoogwerker Training

Heftruck Training

Binnen één dag je hoogwerker certificaat halen
Op locatie of in een van onze trainingscentra
Groepstrainingen of individueel
Met competentietoetsing
Uitgebreid machinepark: altijd de juiste machine

Een heftruck training volgen bij Collé?
Op locatie of in een van onze trainingscentra
Groepstrainingen of individueel
Met competentietoetsing
E-learning
Uitgebreid machinepark: altijd de juiste machine

MATERIAL HANDLING

Verreiker training Basis (Beginner/Gevorderde) 
Veilig en efficiënt werken met de verreiker

Verreiker training SOG/SSVV
Veilig werken met een verreiker in de (petro)chemie

Verreiker training TCVT W4-07
Veilig en efficiënt hijsen met de verreiker

Training Hijsbegeleider Basis
Veilig begeleiden & aanslaan van lasten

Training ABvL SOG/SSVV
Aanslaan & begeleiden van lasten

Training Rigger TCVT W4-08
Veilig en efficiënt hijsen

VCA Basis

VCA VOL / VIL

VCA Inloopexamen

Grondverzet training 
Veilig en efficiënt aan de slag met grondverzetmachines

Het Nieuwe Draaien
Werken op duurzamere wijze

Grondverzet training TCVT W4-05
Veilig en efficiënt hijsen

Trainingsgids 
Vraag onze trainingsgids aan voor het 
volledige trainingsaanbod.

Verreiker Training

Training Hijsbegeleider / Rigger

VCA Training

Grondverzet Training

Volledig trainingsoverzicht

MATERIAL HANDLING

HIJS- & HEFTECHNIEK

VEILIGHEID

GRONDVERZET

TRAINING

Een verreiker training volgen bij Collé?
Op locatie of in een van onze trainingscentra
Groepstrainingen of individueel
Met competentietoetsing
Uitgebreid machinepark: altijd de juiste machine

E-Learning
Bij deze training bieden wij de theorie ook 
aan als e-learning module. Zo volg je de 
training waar en wanneer het jou uitkomt.

SAFETY & TRAINING
VEILIG EN EFFICIËNT WERKEN
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Bespaar tijd
Steeds meer bedrijven hebben vacatures openstaan. Ondernemers 
zien dan ook steeds meer de voordelen van oplossingen die veilig en 
efficiënt werken mogelijk maken. Mede door de nieuwe regelgeving 
van de opbouw van rolsteigers per 1 januari 2018 vraagt het 
opbouwen en verplaatsen van ladders en rolsteigers steeds meer 
tijd. Tijd is schaars en met hand verschuifbare of zelfrijdende WORK 
SAV  E ACCESS® oplossingen bespaart u tijd.

Flexibel en energiezuinig
Vaak is de vloerdruk in gebouwen maximaal 500 kg/m² en dit 
vraag om lichte WSA®-oplossingen.  Bij zelfrijdende oplossingen 
zijn er diverse systemen die elektrisch aangedreven worden. Dit 
beperkt de CO2-uitstoot. Werken aan systeemplafonds vraagt vaak 
om werkkooien met beperkte omvang. In kantoren en openbare 
gebouwen is het zaak dat de apparaten in een lift passen om 
efficiënt te kunnen werken. Met de maatwerkoplossingen van 
WORK SAV  E ACCESS® bespaart u tijd, geld en het milieu. 

Artikel nr. Type Omschrijving Werkhoogte (m) Capaciteit (kg) Gewicht ± (kg) Aandrijving

980205 Power Tower Pecolift Push-around Masthoogwerker 3,50 150 180 Mech. / Push around

980181 Ixolift 400W Handmatig verstelbare hoogwerker 3,97 150 228 Mech. / Push around

980185 Ixolift 400WS Handmatig verstelbare hoogwerker 3,97 150 239 Mech. / Push around

980208 Power Tower Ecolift Push-around Masthoogwerker 4,20 150 305 Mech. / Push around

980241* Power Tower Ecolift WR Atex Masthoogwerker manueel ATEX 4,20 150 335 Mech. / Push around

000000** Power Tower Ecolift RVS Masthoogwerker manueel RVS 4,20 150 335 Mech. / Push around

980214 Power Tower Nano SP Masthoogwerker uitschuifbaar platform 4,50 200 500 Elektrisch

980216 Power Tower Nano SP Plus Masthoogwerker uitschuifbaar platform 4,50 200 540 Elektrisch

980302 Bravi Leonardo HD Masthoogwerker 4,90 180 555 Elektrisch

980226 Power Tower PT 5.1 Masthoogwerker standaard kooi 5,10 250 342 Elek. / Push around

980225 Power Tower PT 5.1+ Masthoogwerker narrow basket 5,10 250 342 Elek. / Push around

980303 Snorkel TM12 Masthoogwerker 5,60 227 890 Elektrisch

982906 ATN Piaf 560 Masthoogwerker rups 5,60 200 1.350 Elektrisch

982906 Genie GR-20 Masthoogwerker 7,85 159 1.112 Elektrisch

* Kan veilig ingezet worden op locaties (zones) waar stof- of gasexplosiegevaar kan optreden. 

** Deze machine is op aanvraag.

WORK SAV E ACCESS®
Oplossingen voor veilig & efficiënt 
werken op lage hoogtes.

Met WORK SAV E ACCESS® zet Collé Rental & Sales in op de NEXT 
LEVEL in veilig en efficiënt werken op hoogte in Nederland, België 
en Duitsland. WORK SAV E ACCESS® (WSA) beschrijft een volledig 
nieuw segment van werken op hoogte. Collé heeft fors geïnvesteerd 
in kennis en middelen voor veilig en efficiënt werken voor diverse 
toepassingen op hoogte. Onze WSA®-specialisten stellen uw 
behoefte vast en bieden u veilige en efficiënte oplossingen. 

Door de toevoeging van een geheel nieuwe range WSA®-producten, 
biedt Collé u niet alleen maatproducten aan voor de high risk zones 
in de Petrochemische industrieën, maar ook voor werkzaamheden 
in de utiliteitsbouw, installatiebranche, renovatie en afbouw. Ook 
facilitaire medewerkers, actief in openbare gebouwen, werken 
veilig en efficiënt met onze WSA®-oplossingen!

Safety first
Valgevaar is een van de meest voorkomende oorzaken van een 
arbeidsongeval. Uit ongevallen cijfers blijkt dat valgevaar lager 
dan 1,80 – 2,50 meter een onderschat risico is en dat met name 
op deze hoogtes de juiste voorzorgsmaatregelen genomen dienen 
te worden. Met WORK SAV E ACCESS® wordt het valgevaar tot een 
minimum beperkt. 

VOORDELEN
Grotere flexibiliteit voor het werken op de juiste hoogte

Verhoogt de productiviteit in vergelijking tot traditionele klimmaterialen  

Zeer wendbaar in kleine ruimtes en past door deuropeningen/liften

Uitermate geschikt voor risicovolle ruimtes

Diverse systemen zonder accu’s of olie

Geruisloos en schoon

16 17

1

2

3

4

5

6

SAVE COSTS SAVE TIME WORK SAFESAVE THE ENVIRONMENT



Werkhoogte 27,75 m
Reikwijdte 21,45 m 
Platformcapaciteit 240 kg

WERKEN OP HOOGTE

Telescoophoogwerker
E280TJ 
Artikel nr. 982770

WERKEN OP HOOGTE

Knikhoogwerker 
A38E 
Artikel nr. 982301

Werkhoogte 13,50 m
Reikwijdte 5,90 m
Platformcapaciteit 240 kg

DUURZAAM WERKEN
100% ELEKTRISCH, 0% EMISSIE

Door de elektrische aandrijving van een aantal van onze machines is het mogelijk om CO2-neutraal te werken. 
Dat is goed voor de gebruiker en goed voor het milieu. De elektromachines zijn, vanwege de geluidsreductie, 

ideaal voor werkzaamheden in de buurt van o.a. scholen, ziekenhuizen, kantoren en woonwijken. 

Zie pagina 30 Zie pagina 28

• 100% elektrisch
• Laag geluidsniveau

Aanhangwagenhoogwerker 
170 
Artikel nr. 983008

Werkhoogte 17,10 m
Reikwijdte 8,70 m
Platformcapaciteit 200 kg

Zie pagina 33

• 100% elektrisch
• Laag geluidsniveau

Werkhoogte 32,15 m
Platformcapaciteit 600 kg

WERKEN OP HOOGTE

Schaarhoogwerker
S320-12 
Artikel nr. 981032

Knikhoogwerker 
HR28
Artikel nr. 982408

Werkhoogte 28,00 m
Reikwijdte 19,00m
Platformcapaciteit 280 kg

• 100% elektrisch
• Laag geluidsniveau

Zie pagina 25

Zie pagina 28

WERKEN OP HOOGTE
• Hybride
• Laag geluidsniveau
• 4x4 aandrijving

Werkhoogte 22,60 m 
Reikwijdte 17,10 m
Platformcapaciteit 250 kg

WERKEN OP HOOGTE

Knikhoogwerker 
GTBZ20AE 
Artikel nr. 982320

Zie pagina 28

• 100% elektrisch
• Laag geluidsniveau
• 4x4 aandrijving

Masthoogwerker 
Piaf 560
Artikel nr. 982906

Werkhoogte 5,60 m
Reikwijdte 2,90 m
Platformcapaciteit 200 kg

Zie pagina 27

WERKEN OP HOOGTE
• 100% elektrisch
• Laag geluidsniveau
• Non-marking rupsen

WERKEN OP HOOGTE

Schaarhoogwerker 
ES1612E 
Artikel nr. 981545

Werkhoogte 15,70 m
Platformcapaciteit 200 kg

Zie pagina 25

WERKEN OP HOOGTE

• 100% elektrisch
• Laag geluidsniveau

Masthoogwerker 
PT 5.1+ 
Artikel nr. 980225

Werkhoogte 5,10 m
Gewicht 342 kg

Zie pagina 27

WERKEN OP HOOGTE

• Elektrisch / Push-around
• Narrow basket

• 100% elektrisch
• Laag geluidsniveau

Masthoogwerker 
100 VJR
Artikel nr. 980503

Werkhoogte 9,90 m
Reikwijdte 3,15 m
Platformcapaciteit 200 kg

Zie pagina 27

WERKEN OP HOOGTE

• 100% elektrisch
• Laag geluidsniveau
• Compact
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Bakinhoud 0,14 m³
Hefhoogte 2,05 m 
Gewicht 759 kg

Schranklader
100 ECO 
Artikel nr. 505038

Rupsgraafmachine
336FXE
Artikel nr. 501070

Vermogen 318 pk
Gewicht 38.600 kg 
Graafdiepte 7,49 m

Zie pagina 60 Zie pagina 58

Vermogen 13 pk
Gewicht 1.088 kg 
Graafdiepte 1,73 m

Rupsgraafmachine
803 dual power 
Artikel nr. 501012

GRONDVERZET

Wiellader 
5055E 
Artikel nr. 504915

Bakinhoud 0,65 m³
Hefhoogte 3,05 m
Gewicht 4.130 kg

Zie pagina 60

Zie pagina 58

• Elektro-hydraulische unit voor  
emissievrij werken

GRONDVERZET

• 100% elektrisch
• Werk tot 6 uur op één 

acculading
• Laag geluidsniveau

• Hybride

GRONDVERZET

Rupsdumper
DT10E 
Artikel nr. 505510

Laadvermogen 1.000 kg
Inhoud 427 l
Laadbak frontkiep

Zie pagina 61

• 100% elektrisch
• 0% emissie
• Laag geluidsniveau
• Compact

• 100% elektrisch
• Werk tot 6 uur op één  

acculading
• Compact

GRONDVERZET

HIJS- EN HEFTECHNIEK

Pick & Carry kraan
MC110 
Artikel nr. 964090

Hefvermogen 11.000 kg
Hefhoogte 10,50 m
Gewicht 13.700 kg

Zie pagina 49

• 100% elektrisch
• Laag geluidsniveau
• Compact

Roterende verreiker 
Magni Twin Energy
Artikel nr. 454615

De innovatieve TWIN ENERGY aandrijving maakt het 
mogelijk om de Magni roterende verreikers te laten 
werken via externe stroomtoevoer (380 V) zoals een 
bouw- of fabrieksaansluiting. Dankzij deze optie is het 
mogelijk om binnen emissievrij werkzaamheden uit te 
voeren. Toepasbaar op diverse RTH modellen.

Zie pagina 40

MATERIAL HANDLING

Heftruck 
10 ton 
Artikel nr. 451556

Hefvermogen 10.000 kg
Gewicht 13.400 kg

Zie pagina 43

MATERIAL HANDLING • 100% elektrisch
• Laag geluidsniveau

• Hybride
• Groot bereik
• Enorm hefvermogen

GRONDVERZET
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Altijd een veilige werkplek op hoogte

WERKEN OP HOOGTE

FLEXIBEL NAAR ELKE HOOGTE
Ons uitgebreide assortiment bestaat uit hoogte-
oplossingen tot een werkhoogte van maar liefst 90 meter.
 
Gaat het om een project binnen of buiten, korte of lange 
termijn, één of meerdere hoogwerkers, onze specialisten 
voorzien u altijd van passend advies betreffende de 
juiste hoogwerker(s) voor een perfecte uitvoering van uw 
project.
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SCHAARHOOGWERKERS ELEKTRO

SCHAARHOOGWERKERS DIESEL / RUPS

MASTHOOGWERKERS

KNIK-TELESCOOPHOOGWERKERS

KNIK-TELESCOOPHOOGWERKERS RUWTERREIN

TELESCOOPHOOGWERKERS RUWTERREIN

TELESCOOPHOOGWERKERS RUWTERREIN RUPS

AANHANGWAGENHOOGWERKERS

AUTOHOOGWERKERS

SPIDERHOOGWERKERS

ROLSTEIGERS & LADDERS



SCHAARHOOGWERKERS ELEKTRO

Elektrisch zelfrijdende schaarhoogwerkers zijn geschikt voor 
verharde en vlakke vloeren. Het uitschuifbare platform maakt 
flexibel werken op elke hoogte mogelijk. De schaarhoogwerkers 
zijn voorzien van een scheefstandbeveiliging, waardoor een zeer 

stabiele en veilige werkplek op elke hoogte gegarandeerd wordt. 
Alle elektrische schaarhoogwerkers zijn voorzien van non-marking 
banden waardoor ze geen sporen op vloeren achterlaten.

WERKEN OP HOOGTE

Artikel Nr. Type Aandrijving Werkhoogte (m) Vloerhoogte (m) Platformcapaciteit (kg) Platformafmetingen (m) Gewicht (kg)

981002* 1532 / 1530 6,55 4,55 272 0,74 x 1,63 / 2,54 1.233

981515* ES0607E 5,80 3,80 240 0,70 x 1,15 / 1,70 880

981004 SJIII 3219 7,62 5,79 249 0,66 x 1,63 / 2,54 1.170

981003* 1932 / 1930 7,80 5,80 227 0,74 x 1,63 / 2,54 1.498

981519* ES0807E 7,80 5,80 230 0,74 x 1,67 / 2,57 1.415

981520 ES0808E 8,00 6,00 380 0,81 x 2,71 / 3,17 2.125

981005* 2032 8,10 6,10 363 0,81 x 2,26 / 3,18 1.825

981506* 2046 8,10 6,10 544 1,15 x 2,26 / 3,18 1.974

981507 2632 9,90 7,90 227 0,81 x 2,26 / 3,18 2.504

981527* ES1008E 10,00 8,00 230 0,81 x 2,27 / 3,17 2.180

981010 2646 9,90 7,90 454 1,15 x 2,26 / 3,18 2.447

981526* ES1012E 10,00 8,00 450 1,20 x 2,27 / 3,17 2.655

981012 3246 11,75 9,75 318 1,15 x 2,26 / 3,18 2.812

981532* ES1212E 12,00 10,00 320 1,20 x 2,27 / 3,17 2.965

981011 3232 11,75 9,75 227 0,81 x 2,26 / 3,18 2.352

981014* 12EN 12,10 10,10 300 0,91 x 2,25 / 2,75 3.430

981111* X14EN 14,00 12,00 230 0,89 x 2,40 / 2,67 3.600

981116 105EL16 12,50 10,50 500 1,54 x 3,21 / 4,61 4.820

981113* 4047 13,90 11,90 350 1,15 x 2,26 / 3,18 3.221

981540* ES1412E 13,80 11,80 320 1,20 x 227 / 3,17 2.910

981117* S154-18 15,40 13,40 600 1,75 x 3,35 / 5,10 5.725

981017* Q135EL24 15,50 13,50 500 2,30 x 4,26 / 6,06 7.590

981017* Q135EL24 2 15,50 13,50 750 2,30 x 4,26 / 6,06 7.590

* Deze schaarhoogwerkers zijn verrijdbaar op volledige hoogte.
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WERKEN OP HOOGTE

25

Artikel Nr. Type Aandrijving Werkhoogte (m) Vloerhoogte (m) Platformcapaciteit (kg) Platformafmetingen (m) Gewicht (kg)

981326* 2669 DC                RT 9,75 7,90 680 1,60 x 2,79 / 3,96 3.583

981333* 3369 DC                RT 11,90 9,96 454 1,60 x 2,79 / 3,96 3.475

981335 ES1218RT                RT 12,00 10,00 454 1,52 x 2,88 / 4,31 4.400

981340* 4069 DC                RT 14,20 12,20 363 1,60 x 2,79 / 3,96 4.958

981342 ES1418RT                RT 14,30 12,30 363 1,52 x 2,88 / 4,31 5.150

981128 S280 - 25 E4WDS                RT 4x4 28,00 26,00 750 2,44 x 5,48 / 7,62 18.000

Artikel Nr. Type Aandrijving Werkhoogte (m) Vloerhoogte (m) Platformcapaciteit (kg) Platformafmetingen (m) Gewicht (kg)

981545* ES1612E 15,70 13,70 200 1,12 x 2,64 / 3,54 3.180

981118* S163-24 16,30 14,30 750 2,36 x 4,50 / 6,30 9.000

981018 SL153-18 17,30 15,30 750 1,78 x 3,91 / 5,40 8.080

981020* S175-12 17,50 15,50 500 1,19 x 2,90 / 4,24 5.350

981120 N165EL12 18,50 16,50 500 1,16 x 3,38 / 4,88 7.985

981024 SL180-12E 20,00 18,00 500 1,11 x 3,91 / 5,40 7.800

981121 N195EL12 21,40 19,40 500 1,16 x 3,38 / 4,88 9.120

981123* S225-12E4WDS 22,50 20,50 600 1,20 x 4,30 / 6,10 11.000

981021 SL210-12E 23,00 21,00 800 1,17 x 5,10 / 7,54 13.740

981023 SL245-12E 26,00 24,00 600 1,17 x 5,10 / 7,54 14.760

981028* S280-12 28,00 26,00 600 1,20 x 5,10 / 7,00 15.950

981028 N265EL13 28,20 26,20 750 1,30 x 5,21 / 7,41 18.770

981032* S320-12 32,15 30,15 600 1,20 x 5,80 / 7,70 21.500

* Deze schaarhoogwerkers rijden op volledige hoogte.

COLLÉ FULL SERVICE RENTAL
Wist u dat u onze machines ook kunt 
huren in uw eigen huisstijl kleuren? Ga 
naar pagina 6 voor meer informatie.

Schaarhoogwerkers elektro tot 32 meter

Meer weten? Kijk op colle.eu Vragen? Bel 00800 - 3625 3625



SCHAARHOOGWERKERS DIESEL
Schaarhoogwerkers ruwterrein tot 34 meter 
Veelzijdige zelfrijdende schaarhoogwerkers zijn ideaal voor buitenwerk-
zaamheden. Het uitschuifbare platform maakt flexibel werken op elke 
hoogte mogelijk. De 4x4 wielaandrijving of rupsaandrijving maakt deze 
schaarhoogwerkers geschikt voor gebruik op ruwterrein.
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Artikel Nr. Type Aandrijving Werkhoogte (m) Vloerhoogte (m) Platformcapaciteit (kg) Platformafmetingen (m) Gewicht (kg)

981205* 2668 RT Diesel 4x4 9,90 7,90 567 1,55 x 2,51 / 3,96 3.700

981207* 2669 RT Diesel 4x4 9,90 7,90 680 1,60 x 2,79 / 3,71 3.774

981268* SL26 Diesel 4x4 10,00 8,00 680 1,72 x 3,66 / 4,60 3.500

981270* SL30 Diesel 4x4 11,00 9,00 590 1,72 x 4,23 3.400

981210* 3268 RT Diesel 4x4 11,75 9,75 454 1,55 x 2,51 / 3,96 3.632

981208* 3369 RT Diesel 4x4 11,90 9,90 454 1,60 x 2,79 / 3,96 3.949

981209* 1218 RT Diesel 4x4 12,00 10,00 454 1,52 x 2,88 / 4,31 4.300

981211* 3390 RT Diesel 4x4 12,00 10,00 1.134 1,83 x 3,98 / 7,30 5.482

981215* 4069 RT Diesel 4x4 14,20 12,20 363 1,60 x 2,79 / 3,71 4.744

981213* 1418 RT Diesel 4x4 14,30 12,30 454 1,52 x 2,88 / 4,31 5.050

981218* 4390 RT Diesel 4x4 15,10 13,10 680 1,83 x 3,98 / 7,30 5.936

981217* 1523 RT Diesel 4x4 15,00 13,00 680 1,83 x 4,88 / 7,44 8.280

981219* ATN CX15 Diesel 4x4 15,00 13,00 700 2,22 x 2,99 / 7,30 7.300

981222 5390 RT Diesel 4x4 18,15 16,15 680 1,83 x 3,98 / 7,30 7.537

981220 1823 RT Diesel 4x4 18,00 16,00 680 1,83 x 4,88 / 7,44 9.270

981019 B195DL25 Diesel 4x4 21,50 19,50 500 2,30 x 4,37 / 6,17 12.280

981231 DS2223RT Diesel 4x4 22,00 20,00 500 1,83 x 3,82 / 7,44 13.000

981232 HAB 225-24 D Diesel 4x4 22,50 20,50 750 2,36 x 4,50 / 7,20 11.000

981022 M250DL27 Diesel 4x4 27,00 25,00 1.000 2,50 x 6,15 / 8,25 21.910

981238* S280 - 25 D4WDS Diesel 4x4 28,00 26,00 750 2,44 x 5,48 18.000

981025 G300DL30 Diesel 4x4 33,50 31,50 800 2,80 x 6,64 / 9,64 30.210

981035 G320DL32 Diesel 4x4 33,70 31,70 1.000 2,80 x 6,66 / 9,66 31.200

* Deze schaarhoogwerkers zijn verrijdbaar op volledige hoogte.

Artikel Nr. Type Aandrijving Werkhoogte (m) Vloerhoogte (m) Platformcapaciteit (kg) Platformafmetingen (m) Gewicht (kg)

981224 TS105-500 Diesel / rups 10,50 8,50 500 1,50 x 3,00 / 5,00 4.400

981226 408TS Diesel / rups 10,50 8,50 800 1,60 x 3,00 / 5,00 4.600

981225 X105DL22 Diesel / rups 12,80 10,80 500 1,74 x 3,21 / 4,61 7.130

981230 Q135DL24 Diesel / rups 16,00 14,00 750 2,30 x 4,27 / 6,07 10.440
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MASTHOOGWERKERS
Masthoogwerkers tot 14 meter 
Masthoogwerkers zijn dankzij het relatief lage eigen gewicht en compactheid 
inzetbaar op moeilijk bereikbare locaties. Masthoogwerkers met manuele 
bediening worden handmatig verplaatst en maken het gebruik van ladders 
overbodig.

Artikel Nr. Type Aandrijving Werkhoogte (m) Vloerhoogte (m) Platformcapaciteit (kg) Platformafm. (m) Gewicht (kg)

980185 IXOLIFT 400WS Hand 3,97 1,97 150 0,53 x 0,56 239

980205 Pecolift Mech. /Push around 3,50 1,50 150 0,72 x 0,60 180

980208 Ecolift Mech. /Push around 4,20 2,20 150 0,85 x 0,64 305

980214 Nano SP  Elektro 4,50 2,50 200 0,73 x 1,00 / 1,50 478

980216 Nano SP Plus Elektro 4,50 2,50 200 0,73 x 1,00 / 2,00 540

980226 PT 5.1                / Push around 5,10 3,10 250 1,52 x 0,65 342

980225 PT 5.1 + narrow basket                / Push around 5,10 3,10 250 0,57 x 0,57 342

980241 Atex Ecolift Mech. / Push around 4,10 2,20 150 1,28 x 0,95 / 1,94 335

980302 Leonardo Elektro 4,90 2,90 180 0,76 x 1,12 / 1,71 495

980301 Bravi Sprint Elektro 5,35 3,35 130 0,53 x 0,47 680

980303 1230E/TM12 Elektro 5,70 3,70 227 0,74 x 1,04 776

980305 GR20 Elektro 8,00 6,00 159 0,75 x 0,89 / 1,40 1.112

980404 80 VJR Elektro 7,70 5,70 200 0,99 x 1,05 2.400

980503 100 VJR Elektro 9,90 7,90 200 0,90 x 0,75 2.650

980505 105 VJR 10,30 8,30 200 0,99 x 1,05 3.280

980508 AMWP 11.5 Elektro 11,20 9,20 200 0,62 x 0,87 2.950

980512 ATN Piaf 12E Elektro 11,83 9,83 200 0,80 x 1,10 4.350

982906 ATN Piaf 560 Elektro  / rups 5,60 3,60 200 1,00 x 0,90 1.350

982908 ATN Piaf 810 Elektro  / rups 8,10 6,10 200 0,90 x 0,80 2.200

982910 ATN Piaf 1010 Elektro  / rups 10,05 8,05 200 0,90 x 0,80 2.780

980232 JCPT0607A Push around 5,90 3,90 240 0,70 x 1,28 530

980308 AWP20S                230V / Mech. 8,10 6,10 159 0,69 x 0,66 307

980309 AWP25S                230V / Mech. 9,55 7,55 159 0,69 x 0,66 330

980311 AWP30S                230V / Mech. 11,00 9,00 159 0,69 x 0,66 352

980314 AWP40S                230V / Mech. 14,25 12,25 136 0,69 x 0,66 472

COLLÉ SAFETY & TRAINING
Veilig en efficiënt met een hoogwerker 
werken? Ga naar pagina 12 voor meer 
informatie IPAF-opleidingen.

Meer weten? Kijk op colle.eu Vragen? Bel 00800 - 3625 3625
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Artikel Nr. Type Aandrijving Werkhoogte (m) Vloerhoogte (m) Reikwijdte (m) Platformcapaciteit (kg) Platformafm. (m) Gewicht (kg)

980605 Z-30/20N 11,10 9,10 6,50 227 0,76 x 1,17 6.427

980605 120 AETJ 11,95 9,95 5,45 200 0,96 x 1,20 6.550

982002 HR12 12,20 10,20 6,10 200 1,10 x 0,65 2.650

982007 Z-30/20NRJ 10,85 8,85 6,25 227 0,76 x 1,17 6.450

982007 120 AETJ 3D 11,95 9,95 5,45 200 0,96 x 1,20 6.550

982004 Z-34/22N 12,50 10,50 6,75 227 0,76 x 1,42 5.171

982301 A38E Snorkel 13,50 11,50 5,90 215 0,71 x 1,24 3.795

982006 Z-40/23NRJ 14,30 12,30 5,90 227 0,76 x 1,17 6.940

982008 150 AETJ 3D 15,00 13,00 7,60 200 0,96 x 1,20 6.700

982305 171 AET 17,00 15,00 11,00 150 0,80 x 1,20 7.500

982307 170 AETJ L 16,90 14,90 9,40 200 0,96 x 1,20 6.910

982303 HR 17 NE 17,20 15,20 9,80 225 0,70 x 1,50 7.200

982320 GTBZ20AE                  4x4 22,60 20,60 17,10 250 0,91 x 1,10 12.088

982405 HR 21 21,20 19,20 13,20 225 0,70 x 1,80 6.200

982406 HR 21 20,80 18,80 12,80 225 0,85 x 1,80 6.500

982408 HR 28                  4x4 28,00 26,00 19,00 280 0,90 x 2,40 14.650

Zelfrijdende elektrische knik-telescoophoogwerkers met een zeer 
variabel bereik en hoge wendbaarheid. De knikfunctie maakt de 
hoogwerker geschikt voor diverse toepassingen. 

De knik-telescoophoogwerkers zijn voorzien van non-marking 
banden waardoor ze geen sporen op vloeren achterlaten en zijn 
alleen geschikt voor verharde en vlakke vloeren.

982006982004
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KNIK-TELESCOOPHOOGWERKERS RUWTERREIN

Zelfrijdende knik-telescoophoogwerkers met een zeer variabel 
bereik en hoge wendbaarheid. De knikfunctie maakt de hoogwerker 
geschikt voor horizontale oversteek over obstakels.

Deze knik-telescoophoogwerkers zijn geschikt voor ruwterrein 
dankzij de 4-wielaandrijving. Op verzoek zijn deze knik-
telescoophoogwerkers leverbaar met stroom (230V) in de werkbak.
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Artikel Nr. Type Aandrijving Werkhoogte (m) Vloerhoogte (m) Reikwijdte (m) Platformcapaciteit (kg) Platformafm. (m) Gewicht (kg)

982501 ATN Zebra 12 Diesel 4x4 12,20 10,20 8,50 230 0,80 x 1,45 5.150

982502 Z-34/22 IC Diesel 4x4 12,62 10,62 6,78 227 0,76 x 1,42 4.740

982505 Z-45/25J RT Diesel 4x4 16,05 14,05 7,65 227 0,76 x 1,83 6.577

982506 160 ATJ Diesel 4x4 16,25 14,25 9,10 230 0,80 x 1,80 7.450

982507 Z-51/30J RT Diesel 4x4 17,60 15,60 9,25 227 0,76 x 1,83 7.213

982507 180 ATJ Diesel 4x4 17,65 15,65 10,60 230 0,80 x 1,80 8.090

982510 Z-60/34 Diesel 4x4 20,35 18,35 11,05 227 0,76 x 1,83 10.215

982512 200 ATJ Diesel 4x4 20,00 18,00 12,00 230 0,80 x 2,10 10.000

982513 HR21 Diesel 4x4 20,80 18,80 12,80 225 0,85 x 1,80 6.660

982515 Z-80/60 Diesel 4x4 25,75 23,75 18,25 227 0,76 x 1,83 17.010

982517 SJ85 AJ Diesel 4x4 27,91 25,91 17,07 227 / 340 0,91 x 1,83 16.965

982520 Z(X)-135/70 Diesel 4x4 43,15 41,15 21,25 272 0,76 x 1,83 20.502

Op verzoek zijn deze knik-telescoophoogwerkers leverbaar met stroom (230V) in de werkbak.

Knik-telescoophoogwerkers elektro tot 28 meter Knik-telescoophoogwerkers ruwterrein tot 43 meter

Meer weten? Kijk op colle.eu Vragen? Bel 00800 - 3625 3625
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TELESCOOPHOOGWERKERS RUWTERREIN

Zelfrijdende telescoophoogwerkers met een groot zijdelings bereik zijn 
inzetbaar voor diverse toepassingen. De 4-wielaandrijving garandeert 
een hoge terreinvaardigheid. Voor zwaardere terreinomstandigheden 

bieden wij nog diverse telescoophoogwerkers welke voorzien zijn van 
rupsen. Op verzoek zijn deze telescoophoogwerkers leverbaar met 
stroom (230V) in de werkbak.

30

Artikel Nr. Type Aandrijving Werkhoogte (m) Vloerhoogte (m) Reikwijdte (m) Platformcapaciteit (kg) Platformafm. (m) Gewicht (kg)

982702 SP12C Diesel 4x4 14,00 12,00 10,90 250 0,72 x 1,10 7.015

982703 S-40 Diesel 4x4 14,20 12,20 9,65 227 0,76 x 1,80 5.420

982705 S-45 Diesel 4x4 15,70 13,70 11,15 227 0,76 x 1,80 / 2,40 6.709

982706 SP14CJ Diesel 4x4 15,90 13,90 12,70 250 0,72 x 1,76 8.200

982710 S-60 Diesel 4x4 20,30 18,30 15,45 227 0,76 x 1,80 9.385

982715 S-65 Diesel 4x4 21,80 19,80 17,10 227 0,76 x 1,80 10.120

982717 220 TJ Diesel 4x4 21,74 19,74 17,63 350 0,90 x 2,30 13.600

982720 SP21AJ Diesel 4x4 23,00 21,00 17,80 227 0,75 x 2,40 14.700

982722 S-80 Diesel 4x4 26,35 24,35 22,05 227 0,76 x 1,80 / 2,40 15.140

982727 280TJ Diesel 4x4 27,75 25,75 21,45 350 0,90 x 2,30 16.500

982770 E280TJ 27,75 25,75 21,45 240 0,90 x 2,30 16.500

982725 S-85 Diesel 4x4 27,90 25,90 23,60 227 0,76 x 1,80 / 2,40 16.198

982730 S-105 Diesel 4x4 34,00 32,00 24,35 227 0,76 x 1,80 / 2,40 18.144

982737 S-125 Diesel 4x4 40,15 38,15 24,35 227 0,76 x 1,80 / 2,40 20.248

982740 SX-125XC Diesel 4x4 40,10 38,10 24,38 300 0,91 x 2,44 20.700

982743 1350 SJP Diesel 4x4 43,15 41,15 24,35 230/450 0,91 x 2,40 20.411

982744 SX-135XC Diesel 4x4 43,15 41,15 27,43 300/454 0,91 x 2,44 21.546

982747 1500 SJ Diesel 4x4 47,50 45,50 24,35 230/450 0,91 x 2,40 21.773

982750 SX 150 Diesel 4x4 48,02 46,02 24,38 340 0,91 x 2,44 22.997

982755 SX 180 Diesel 4x4 56,69 54,69 24,35 340 0,91 x 2,40 24.948

982758 1850 SJ Diesel 4x4 58,56 56,56 24,38 227/454 0,91 x 2,40 27.352

Op verzoek zijn deze telescoophoogwerkers leverbaar met stroom (230V) in de werkbak.

Telescoophoogwerkers met XL platform
Deze zelfrijdende telescoophoogwerkers zijn voorzien van 
een ruime werkbak waarmee werkzaamheden op hoogte 
sneller uitgevoerd kunnen worden.
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XL Platform

Heavy Duty

Artikel Nr. Type Aandrijving Werkhoogte (m) Vloerhoogte (m) Reikwijdte (m) Platformcapaciteit (kg) Platformafm. (m) Gewicht (kg)

982806 SR14C XL Diesel / rups 13,60 11,60 11,20 325 0,75 x 4,00 / 5,50 7.400

982704 SP14C XL Diesel 4x4 13,90 11,90 12,70 250 0,72 x 4,00 / 5,50 8.200

982508 160 ATJ+ Diesel 4x4 16,25 14,25 8,95 320 0,93 x 2,30 / 4,00 8.100

982718 220TJ+ Diesel 4x4 21,74 19,74 17,95 320 0,80 x 4,00 13.600

982719 SP21A XL Diesel 4x4 21,00 19,00 18,60 250 0,75 x 4,00 / 5,50 14.500

982726 280TJ XL Diesel 4x4 27,75 25,75 21,45 320 / 270 0,90 x 4,00 / 5,00 16.500

Artikel Nr. Type Aandrijving Werkhoogte (m) Vloerhoogte (m) Reikwijdte (m) Platformcapaciteit (kg) Platformafm. (m) Gewicht (kg)

982729 S-100 HD Diesel 4x4 32,48 30,48 22,26 340 0,76 x 1,52 18.274

982732 S-120 HD Diesel 4x4 38,58 36,58 22,26 340 0,76 x 1,52 20.788

WERKEN OP IEDERE ONDERGROND
Kunststof of metalen rijplaten (658000) bieden 
uitkomst. Wij helpen u graag verder.

Telescoophoogwerkers ruwterrein tot 59 meter

Meer weten? Kijk op colle.eu Vragen? Bel 00800 - 3625 3625



TELESCOOPHOOGWERKERS RUWTERREIN RUPS
Telescoophoogwerkers ruwterrein rups tot 27 meter
Zelfrijdende rupstelescoophoogwerkers met een groot zijdelings 
bereik welke inzetbaar zijn voor diverse toepassingen. De rupsen 
bieden een zeer hoge terreinvaardigheid. Het rupsonderstel maakt de 
rupstelescoophoogwerker geschikt voor slecht begaanbare terreinen.
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Artikel Nr. Type Aandrijving Werkhoogte (m) Vloerhoogte (m) Reikwijdte (m) Platformcapaciteit (kg) Platformafm. (m) Gewicht (kg)

982802 HX64B Diesel 8,38 6,38 4,24 150 0,70 x 1,20 5.399

982803 HX99B Diesel 11,70 9,70 9,00 200 0,70 x 1,50 5.400

982805 SR12C Diesel 13,70 11,70 10,70 250 0,75 x 1,80 7.400

982808 SR14CJ Diesel 15,60 13,60 12,60 250 0,75 x 1,80 8.800

982809 TR16JD Diesel 15,70 13,70 13,05 250 0,75 x 2,00 8.300

982840 S45 Trax Diesel 15,72 13,72 11,18 227 0,76 x 2,44 7.927

982807 HX140B Diesel 15,90 13,90 13,20 250 0,75 x 1,80 7.850

982810 SR18A Diesel 20,00 18,00 16,70 227 0,75 x 1,80 12.800

982843 S65 Trax Diesel 21,80 19,80 17,10 227 0,91 x 2,44 12.229

982812 TR22JD Diesel 21,95 19,95 19,10 250 1,00 x 2,00 14.500

982813 SR21AJ Diesel 23,00 21,00 17,80 227 0,75 x 1,80 15.200

982815 SR21A Diesel 23,00 21,00 18,60 227 0,75 x 1,80 14.900

982828 TR28JD Diesel 27,40 25,40 23,50 250 1,00 x 2,00 19.900

Op verzoek zijn deze telescoophoogwerkers leverbaar met stroom (230V) in de werkbak.

Artikel Nr. Type Aandrijving Werkhoogte (m) Vloerhoogte (m) Reikwijdte (m) Platformcapaciteit (kg) Platformafm. (m) Gewicht (kg)

983006 120T                / accu / 230V 12,00 10,00 6,10 200 0,65 x 1,10 1.400

983008 170                / accu / 230V 17,10 15,10 8,70 200 0,65 x 1,10 1.900

983025 DL25 Diesel / accu / 230V 25,00 23,00 12,00 200 0,65 x 1,15 3.200

983030 DL30 Diesel / accu / 230V 30,00 28,00 11,60 200 0,65 x 1,15 3.500
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AANHANGWAGENHOOGWERKERS
Aanhangwagenhoogwerkers tot 30 meter 
Aanhangwagenhoogwerkers zijn zeer flexibel inzetbaar doordat ze makkelijk 
achter de auto te vervoeren zijn. Deze aanhangwagenhoogwerkers bieden 
een groot bereik met een relatief laag gewicht. Daarnaast zorgen de 
aanhangwagenhoogwerkers voor een veilige en stabiele werkplek op elke hoogte.
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VEILIGHEID VOOROP
Ook een veiligheidsharnas met 
valbeveiliging (980000) huurt u bij Collé.

Meer weten? Kijk op colle.eu Vragen? Bel 00800 - 3625 3625



AUTOHOOGWERKERS

Autohoogwerkers tot een werkhoogte van meer dan 90 meter, maken 
werkzaamheden op hoog niveau mogelijk. Autohoogwerkers zijn 
ideaal voor werkzaamheden op diverse locaties. 

Een groot gedeelte van de autohoogwerkers zijn makkelijk te bedienen 
en zijn te besturen met een B-rijbewijs. De zwaardere autohoogwerkers 
zijn alleen verkrijgbaar met machinist.

WERKEN OP HOOGTE

984048

Artikel Nr. Type Aandrijving Werkhoogte (m) Vloerhoogte (m) Reikwijdte (m) Platformcapaciteit (kg) Platformafm. (m) Gewicht (kg)

984012 P130V (Van) Diesel 13,00 11,00 7,20 200 0,70 x 1,20 3.488

984012 132 F (Van) Diesel 13,50 11,50 5,50 200 0,78 x 1,35 3.500

984014 P140V (Van) Diesel 13,80 11,80 9,00 200 0,70 x 1,20 3.489

984014 152 TPF (Van) Diesel 14,80 12,80 8,20 265 0,78 x 1,35 3.500

984016 P170 TXE Diesel 17,00 15,00 10,80 300 0,85 x 1,40 3.500

984019 P200A Diesel 19,80 17,80 8,40 200 0,85 x 1,40 3.490

984020 P200TXE Diesel 20,00 18,00 10,80 230 0,85 x 1,40 3.490

984032 P210BK Diesel 21,00 19,00 13,30 230 0,70 x 1,40 3.490

984026 P250BK Diesel 24,70 22,70 13,50 230 0,70 x 1,40 3.490

984027 P260B Diesel 25,80 23,80 13,50 230 0,69 x 1,39 3.490

984029 P280B Diesel 27,80 25,80 13,50 230 0,70 x 1,40 3.490

Deze autohoogwerkers zijn te besturen met een B-rijbewijs.
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Artikel Nr. Type Aandrijving Werkhoogte (m) Vloerhoogte (m) Reikwijdte (m) Platformcapaciteit (kg) Platformafm. (m) Gewicht (kg)

984033 P 300KS Diesel 30,00 28,00 20,50 350 1,00 x 1,80 7.160

984035 WT 350 Diesel 35,00 33,00 29,30 350 0,80 x 1,80 12.000

984037 WT 370 Diesel 37,00 35,00 29,50 400 1,05 x 3,88 18.000

984045 WT 450 Diesel 45,00 43,00 29,50 600 1,05 x 3,88 18.000

984048 P 480 Diesel 48,00 46,00 28,00 600 1,05 x 3,88 17.600

984050 WT 530 Diesel 53,00 51,00 39,00 600 1,05 x 3,88 26.000

984070 WT 700 Diesel 70,00 68,00 37,00 600 1,05 x 3,88 33.000

984075 P 750 Diesel 75,00 73,00 39,00 600 1,05 x 3,88 31.800

984090 P 900 Diesel 90,00 88,00 32,30 530 1,05 x 3,88 48.000

Deze autohoogwerkers zijn uitsluitend te huur met machinist op uurbasis.
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HOOG, HOGER, HOOGST
U kunt bij ons terecht voor het huren van 
autohoogwerkers met een werkhoogte 
tot maar liefst 90 meter!

Autohoogwerkers tot 90 meter

WERKHOOGTE TOT
90 METER!

WERKHOOGTE TOT
90 METER!

Meer weten? Kijk op colle.eu Vragen? Bel 00800 - 3625 3625
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SPIDERHOOGWERKERS

Spiderhoogwerkers vormen, dankzij de specifieke eigenschappen, dé 
oplossing in situaties waar het uiterste wordt gevraagd. Het geringe 
gewicht, de compacte transportafmetingen en de wendbaarheid maken 

de spiderhoogwerkers flexibel inzetbaar. Alle spiderhoogwerkers zijn 
voorzien van non-marking rupsen en laten geen sporen achter op 
vloeren.
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Artikel Nr. Type Aandrijving Werkhoogte (m) Vloerhoogte (m) Reikwijdte (m) Platform-
capaciteit (kg) Platformafm. (m) Gewicht (kg)

984013 R130 Diesel / elektro / rups 12,20 10,20 6,50 200 0,70 x 1,10 1.600

984017 R160 Diesel / elektro / rups 15,60 13,60 6,50 / 7,50 200 / 120 0,70 x 1,10 1.950

984018 R190 Diesel / elektro / rups 18,50 16,50 9,50 / 11,00 200 / 120 0,70 x 1,40 2.800

984023 ATN MyGale 23 Diesel / elektro / rups 22,85 20,85 11,00 230 0,73 x 1,19 3.450

984024 LEO 23 GT Diesel / elektro / rups 23,00 21,00 11,20 200 0,70 x 1,40 3.100

984005 LEO 25 T Diesel / elektro / rups 25,00 23,00 12,50 / 15,50 200 / 80 0,80 x 1,20 2.980

984030 LEO 30 T Diesel / elektro / rups 30,00 28,00 14,00 / 15,70 200 / 80 0,80 x 1,20 4.225

984036 LEO 36 T Diesel / elektro / rups 35,50 33,50 13,90 / 15,60 200 / 80 0,80 x 1,20 4.850

36

Spiderhoogwerkers tot 35 meter

WERKEN OP HOOGTE

Artikel Nr. Omschrijving Werkhoogte (m) Vloerhoogte (m) Platformafm. (m)

930000 Rolsteiger breed 4,20 2,20 1,35 x 2,45

930001 Rolsteiger breed 6,20 4,20 1,35 x 2,45

930002 Rolsteiger breed 8,20 6,20 1,35 x 2,45

930003 Rolsteiger breed 10,20 8,20 1,35 x 2,45

930004 Rolsteiger breed 12,20 10,20 1,35 x 2,45

930005 Rolsteiger breed 14,20 12,20 1,35 x 2,45

930006 Rolsteiger breed 16,20 14,20 1,35 x 2,45

930007 Rolsteiger breed 18,20 16,20 1,35 x 2,45

930000 Rolsteiger smal 4,20 2,20 0,75 x 2,45

930001 Rolsteiger smal 6,20 4,20 0,75 x 2,45

930002 Rolsteiger smal 8,20 6,20 0,75 x 2,45

930003 Rolsteiger smal 10,20 8,20 0,75 x 2,45

ROLSTEIGERS & LADDERS
Rolsteigers  
Met rolsteigers creëert u een veilige en stabiele werkplek op 
vrijwel elke locatie. De brede rolsteigers zijn perfect inzetbaar voor 
onderhouds- en schilderwerkzaamheden. De smalle rolsteigers zijn 
ideaal te gebruiken in o.a. fabriekshallen of op het trottoir.

Ladders
Lichtgewicht ladders welke snel ingezet kunnen worden voor 
diverse werkzaamheden.

Artikel Nr. Omschrijving

940000 Ladder Reform, 3 x 12 spoor, 7,75 m

941000 Ladder Reform, 3 x 12 spoor, 9,00 m

942000 Ladder, opsteek 3-delig

940010 Ladder Reform, 2 x 12 spoor, 5,75 m

942020 Trap dubbel DT. 8 treden, 2,00 m

940004 Ladder, opsteek 2 x 16 spoor, 4,00 m

941010 Ladder opsteek, 3 x 16 spoor, 10,50 m

961000 Industrietrap solide, 7 treden

Artikel Nr. Omschrijving

922005 Loopbrug incl. éénzijde leuning 5,00 x 0,61

922006 Loopbrug incl. éénzijde leuning 6,00 x 0,61

922007 Loopbrug incl. éénzijde leuning 7,00 x 0,61

922008 Loopbrug incl. éénzijde leuning 8,00 x 0,61
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WORK SAFE ACCESS
Op zoek naar een alternatief voor 
werken op lage werkhoogtes? Ga voor 
meer info naar pagina 16.

Meer weten? Kijk op colle.eu Vragen? Bel 00800 - 3625 3625



Oplossingen voor horizontaal en verticaal transport

MATERIAL HANDLING

MULTIFUNCTIONELE KRACHTPATSERS
Een last van 25 ton verplaatsen of op een hoogte van 46 meter 
bouwmaterialen wegzetten? Met ons uitgebreide assortiment
van (roterende) verreikers en (ruwterrein) heftrucks is dit geen 
enkel probleem. De diverse accessoires maken de verreikers en 
heftrucks geschikt voor een legio aan toepassingen. 

Uiteraard voorzien wij u ook van de juiste training (TCVT/SOG) 
zodat u en uw medewerkers altijd veilig en efficiënt werken.
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ROTERENDE VERREIKERS

STARRE VERREIKERS

HEFTRUCKS INDUSTRIEEL

HEFTRUCKS RUWTERREIN

REACHTRUCKS, PALLETWAGENS & STAPELAARS



ROTERENDE VERREIKERS
Roterende verreikers tot 46 meter
Roterende verreikers zijn compact, zeer wendbaar en dankzij de roterende 
functie inzetbaar op moeilijk bereikbare plaatsen. Geschikt voor het snel 
en makkelijk transporteren en verplaatsen van materieel. De verreikers zijn 
mulitfunctioneel inzetbaar en uit te rusten met verschillende accessoires. 
Deze accessoires maken de verreikers geschikt voor diverse toepassingen. 

45
45

80

MATERIAL HANDLING

Artikel Nr. Type Hefvermogen (kg) Hefhoogte (m) Reikwijdte (m) Rotatie (°) Gewicht ± (kg) Aandrijving

454617 RTH 4.18 Smart 4.000 17,56 14,26 Continu 15.100 Diesel 4x4

454618 RTH 5.18 4.999 17,55 14,25 Continu 13.000 Diesel 4x4

454621 RTH 5.21 4.999 20,70 17,60 Continu 15.500 Diesel 4x4

454623 RTH 5.23 4.999 22,60 19,65 Continu 17.500 Diesel 4x4

454625 RTH 5.25 S 4.999 24,60 19,00 Continu 17.680 Diesel 4x4

454626 RTH 5.26 4.999 25,65 21,90 Continu 18.000 Diesel 4x4

454630 RTH 5.30 4.999 29,90 25,85 Continu 19.000 Diesel 4x4

454635 RTH 5.35 4.999 34,70 26,15 Continu 21.060 Diesel 4x4

454639 RTH 5.39 4.999 38,72 26,00 Continu 23.850 Diesel 4x4

454624 RTH 6.24 6.000 23,55 20,20 Continu 17.750 Diesel 4x4

454627 RTH 6.26 SH 6.000 25,70 22,00 Continu 20.050 Diesel 4x4

454631 RTH 6.30 SH 6.000 29,80 26,00 Continu 21.830 Diesel 4x4

454636 RTH 6.35 SH 6.000 34,70 26,15 Continu 23.950 Diesel 4x4

454646 RTH 6.46 SH 6.000 45,64 33,50 Continu 30.000 Diesel 4x4

454855 RTH 8.25 SH 8.000 24,90 21,10 Continu 24.000 Diesel 4x4

MAGNI

MANITOU

Artikel Nr. Type Hefvermogen (kg) Hefhoogte (m) Reikwijdte (m) Rotatie (°) Gewicht ± (kg) Aandrijving

454542 MRT 1840 4.000 17,90 15,10 400 13.300 Diesel 4x4

454580 MRT 2150 4.999 20,60 18,10 Continu 16.095 Diesel 4x4

454585 MRT 2540 4.000 24,60 18,50 Continu 17.165 Diesel 4x4

40 454623
Met dit systeem is het mogelijk om elektrisch 
werkzaamheden uit te voeren met Magni 
roterende verreikers. Dit systeem is geschikt 
voor bepaalde types uit de Magni RTH serie.

MATERIAL HANDLING

Artikel Nr. Omschrijving

454652 Jip lang. Hefvermogen 2,0 t.  

454653 Jib kort. Hefvermogen 5,0 t.

454656 Jib kort. Hefvermogen 6,0 t.

454660 Hydraulische lier. Hefvermogen 6,0 t.

454661 Hydraulische lier. Hefvermogen 5,0 t.

454662 Hydraulische lier. Hefvermogen 3,5 t.

454663 Werkplatform uitschuifbaar 2,25 m - 4,00 m. Capaciteit 500 kg

454665 Werkplatform uitschuifbaar 2,25 m - 4,00 m. Capaciteit 1.000 kg

454674 Jib met lier. Hefvermogen 1,5 t.

454664 Jib met lier. Hefvermogen 2,0 t.

454685 Grondbak 1.000 L

454565 Non-Marking banden. RTH verreikers vanaf 21 m. tot 30 m.

454615 Twin Energy

454610 Radiograaf

451575 Betonkubel 750 L

451577 Betonkubel 1500 L

Artikel Nr. Omschrijving

454574 Jib - P4000. Hefvermogen 4,0 t.

454575 Jib - P6000. Hefvermogen 6,0 t.

454577 Jib + lier PT1500. Hefvermogen 1,5 t.

454564 Jib + lier PT2000. Hefvermogen 2,0 t.

454579 Jib - PC 50. Hefvermogen 5,0 t.

454572 Hydraulische lier. Hefvermogen 3,0 t.

454571 Hydraulische lier. Hefvermogen 5,0 t. t.b.v. 454580

454573 Werkplatform - OR H 2,25 m x 4,00 m. Capaciteit 365 kg.

454565 Non-Marking banden. T.b.v. 454580 / 454585

454590 Grondbak 1.000 L Breedte 2,45 m.

451575 Betonkubel 750 L

451577 Betonkubel 1500 L

MAGNI accessoires

MANITOU accessoires

45
45

73

41

MAGNI TWIN ENERGY (454615)

HEFHOOGTE TOT
46 METER!

HEFHOOGTE TOT
46 METER!

Meer weten? Kijk op colle.eu Vragen? Bel 00800 - 3625 3625



STARRE VERREIKERS
Starre verreikers tot 25 ton
Verreikers zijn geschikt voor het snel en makkelijk transporteren en 
verplaatsen van materieel. De verreikers zijn multifunctioneel inzetbaar 
dankzij hun sterke kenmerken en uit te rusten met accessoires. Deze 
accessoires maken de verreikers geschikt voor diverse toepassingen.

VEILIG WERKEN MET LAST
Ga naar pagina 12 voor meer 
informatie over Collé Safety & Training.

MATERIAL HANDLING

Artikel Nr. Type Hefvermogen (kg) Hefhoogte (m) Reikwijdte (m) Stempels Gewicht ± (kg) Aandrijving

454511 MT 625 2.500 5,85 3,40 - 4.710 Diesel 4x4

454520 MT 932 3.200 9,00 6,55 - 7.640 Diesel 4x4

454547 MT 1440 4.000 13,50 9,35 Ja 10.800 Diesel 4x4

454556 MT 1840 4.000 17,50 13,15 Ja 11.380 Diesel 4x4

454720 HTH 6.20 6.000 19,20 14,50 Ja 14.300 Diesel 4x4

454519 MHT 790 9.000 6,84 3,72 - 13.020 Diesel 4x4

454558 MHT 10120L 12.000 9,60 5,35 - 15.900 Diesel 4x4

454525 MHT 10130 13.000 9,62 5,17 - 18.490 Diesel 4x4

454702 HTH 16.10 16.000 9,70 5,10 - 20.200 Diesel 4x4

454703 HTH 20.10 20.000 9,80 5,10 - 24.000 Diesel 4x4

454563 MHT 10225 22.500 9,70 5,85 - 29.800 Diesel 4x4

454705 HTH 25.11 25.000 10,85 6,30 - 32.500 Diesel 4x4

45
45

20Artikel Nr. Omschrijving

454566 Jib - PC120 MHT Hefvermogen 12,0 t. t.b.v. MHT serie

454595 Laadschop 1.000 L breedte 2,45 m t.b.v. MHT serie

454597 Jib - PC 90 t.b.v. MHT serie

Accessoires

42 454705

MATERIAL HANDLING

Artikel Nr. Type Aandrijving Hefvermogen (kg) Cabine

451510 1,5 t. 1.500 Open

451515 2,0 t. 2.000 Open

451520 2,5 t. 2.500 Open

451521 2,5 t. Diesel 2.500 Open

451522 2,5 t. LPG 2.500 Open

451531 3,0 t. LPG 3.000 Open

451525 3,0 t. LPG 3.000 Dicht

451526 3,0 t. Diesel 3.000 Dicht

451532 3,5 t. 3.500 Open

451533 3,5 t. LPG 3.500 Open

451534 3,5 t. Diesel 3.500 Open

451537 4,5 t. 4.500 Open

451538 4,5 t. Diesel 4.500 Open

451540 5,0 t. Diesel 5.000 Open

451541 5,0 t. LPG 5.000 Open

451543 5,0 t. Diesel 5.000 Dicht

451542 5,0 t. 5.000 Open

451550 7,0 t. Diesel 7.000 Open

451552 7,0 t. / SS LPG 7.000 Open

451700 7,0 t. 7.000 Dicht

451555 9,0 t. LPG 9.000 Open

451553 10 t. Diesel 10.000 Dicht

451556 10 t. 10.000 Dicht

451557 12 t. Diesel 12.000 Dicht

451563 16 t. Diesel 16.000 Dicht

451563

HEFTRUCKS INDUSTRIEEL
Heftrucks industrieel tot 16 ton 
Heftrucks, met diverse hef- en doorrijhoogtes, voor het tillen en 
verplaatsen van diverse lasten. Collé biedt een breed assortiment 
aan heftrucks en bijbehorende accessoires. Omdat elke situatie 
uniek is adviseren wij u graag vrijblijvend over de voor u geschikte 
heftruck.

45
15

21

EEN HEFTRUCK TRAINING VOLGEN 
Ga naar pagina 14 voor meer informatie  
over de heftruck trainingen.
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HEFVERMOGEN TOT
16 TON!

HEFVERMOGEN TOT
16 TON!

HEFVERMOGEN TOT
25 TON!

HEFVERMOGEN TOT
25 TON!

Meer weten? Kijk op colle.eu Vragen? Bel 00800 - 3625 3625
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HEFTRUCKS RUWTERREIN
Ruwterrein heftrucks tot 7 ton
Ruwterrein heftrucks, zowel 2- als 4-wiel aangedreven zijn geschikt voor het tillen 
en verplaatsen van zware lasten op onder meer een ruw terrein. De ruwterrein 
heftrucks bieden een groot hefvermogen, speciale ruwterrein banden en zijn 
comfortabel op het ruigste terrein. De beschikbare accessoires maken deze 
heftrucks inzetbaar voor diverse toepassingen.

45
25

20

MATERIAL HANDLING

Artikel Nr. Type Aandrijving Hefvermogen (kg) Cabine

452007 MH 25-4 Diesel 4x4 2.500 Open / Dicht

452513 MC 30 Diesel 4x2 3.000 Open

452515 M 30-2 Diesel 4x2 3.000 Dicht

452520 M 30-4 Diesel 4x4 3.000 Dicht

452520 M 30-4 GRAS Diesel 4x4 3.000 Dicht

452538 MC 50 Diesel 4x2 5.000 Dicht

452540 M 50-4 Diesel 4x4 5.000 Dicht

452540 M 50-4 GRAS Diesel 4x4 5.000 Dicht

452547 MC 70 Diesel 4x2 7.000 Dicht

Artikel Nr. Type Omschrijving Capaciteit (kg) Lengte (cm) Draaislag (°)

450000 2,5 t. Verlengvorken 1.850 180 -
450000 3,0 t. Verlengvorken 1.700 180 -

450001 5,0 t. Verlengvorken 4.300 180 -

451593 2,0 t. Kraanarm 2.000 300 -

451592 3,0 t. Kraanarm 3.000 365 -

451595 5,0 t. Kraanarm 5.000 365 -

451594 7,0 t. Kraanarm 7.000 365 -

451625 FEM2 Kistenkantelaar 2.500 - 180

Accessoires

44

REACHTRUCKS, PALLETWAGENS & STAPELAARS
Reachtrucks, palletwagens & stapelaars
Reachtrucks zijn uitermate geschikt om efficiënt en snel te kunnen
werken in het magazijn. Reachtrucks zijn een goed alternatief voor
een heftruck in kleine magazijnen en smalle gangen.

De zeer wendbare palletwagens & stapelaars zijn geschikt voor
diverse werkzaamheden in het magazijn.

MATERIAL HANDLING

Artikel Nr. Type Omschrijving Aandrijving Hefvermogen (kg) Hefhoogte (m)

451014 1,4 t. Reachtruck 1.400 6,8 / 7,5

451018 2,0 t. Reachtruck 2.000 7,5

Artikel Nr. Type Omschrijving Aandrijving Hefvermogen (kg) Lengte vork (cm)

451012 2,5 t. Palletwagen Hand 2.500 120

451020 1,6 t. Palletwagen 1.600 115

451022 2,0 t. Palletwagen 2.000 115

451023 2,0 t. Palletwagen 2.000 215

Artikel Nr. Type Omschrijving Aandrijving Hefvermogen (kg) Lengte vork (cm)

451035 1,6 t. Stapelaar 1.600 115

Reachtrucks

Palletwagens

Stapelaars

EFFICIËNT WERKEN IN EEN MAGAZIJN
Ga naar pagina 12 voor meer informatie  
over Collé Safety & Training.
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RUWTERREIN TOT
7 TON!

RUWTERREIN TOT
7 TON!

Meer weten? Kijk op colle.eu Vragen? Bel 00800 - 3625 3625



Oplossingen voor veilig hijsen en heffen

HIJS- EN HEFTECHNIEK

UW LAST ALTIJD VEILIG EN ZEKER
Veilig een last (intern) transporteren doet u met ons 
uitgebreide assortiment op het gebied van hijsen en 
heffen. Uiteraard voldoen onze hijswerktuigen en 
hijsgereedschappen aan alle gestelde eisen. 
 
Onze hijs- en hefspecialisten voorzien u van een passend 
materieeladvies en indien nodig voorzien wij u van de 
juiste papieren op het gebied van veilig hijsen en heffen.
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MINI RUPSKRANEN

PICK & CARRY KRANEN

GLASLIFTEN & AANHANGERKRANEN

MATERIAALLIFTEN & LADDERLIFTEN

HIJS- & HEFMATERIEEL

INDUSTRIEEL GEREEDSCHAP

LASAPPARATUUR & TOEBEHOREN



MINI RUPSKRANEN
Mini rupskranen tot 6 ton
Compacte bouwkranen met rupsbanden zijn uitermate geschikt voor 
gevelonderhoud en het monteren van glas. De compacte mini kranen 
zijn onmisbaar bij montage- en (glas)zetwerkzaamheden.

962010

HIJS- & HEFTECHNIEK

Artikel Nr. Type Omschrijving Aandrijving Reikwijdte (m) Hefvermogen (kg) Hefhoogte (m) Gewicht (kg)

962010* MC 285CRM/E Mini Rupskraan Diesel / elektro 8,20 2.820 8,60 2.120

962030* MC 305C Mini Rupskraan Diesel / elektro 12,20 2.980 12,50 4.040

962040* MC 405C Mini Rupskraan Diesel / elektro 16,80 3.830 16,80 5.750

961810* Jib 800 kg t.b.v. type MC 800

962507* LC  785-8B Mini Rupskraan Diesel 14,50 4.900 16,30 10.250

962513* CC 1485 S-1 Mini Rupskraan Diesel 12,20 6.000 16,70 15.640

* Geen TCVT-persoonscertificaat nodig

962010

48

9864060

 HIJS- & HEFTECHNIEK

PICK & CARRY KRANEN
Mini hijskranen tot 11 ton
Deze compacte elektrisch aangedreven mini-kranen combineren een groot 
hefvermogen met een compacte machine. De elektrisch aangedreven mobiele 
pick & carry kranen zijn geschikt voor binnenwerkzaamheden en laten geen 
sporen achter op de vloer. 

Artikel Nr. Type Omschrijving Aandrijving Reikwijdte (m) Hefvermogen (kg) Hefhoogte (m) Gewicht (kg)

964010* MC25 Radiografisch bestuurb. Mini-hijskr. Accu 24V / 420Ah 3,94 2.500 6,00 2.300

964032* MC32 Radiografisch bestuurb. Mini-hijskr. Accu 46V / 500Ah 4,00 3.200 6,60 3.000

964060* MC85 Mini-hijskraan elektrisch Accu 72V / 620Ah 4,78 8.500 8,00 9.000

964090 MC110 Mini-hijskraan elektrisch Accu 80V / 350Ah 7,15 11.000 10,50 13.700

* Geen TCVT-persoonscertificaat nodig

49
Collé Full Service Rental 
Wilt u zorgeloos een hoogwerker in uw 
eigen bedrijfskleuren huren? Ga naar 
pagina 6 voor  meer informatie.

VEILIGHEID VOOROP
Cursus veilig hijsen & heffen volgen? 
Ga naar pagina 12 voor meer info over 
Collé Safety & Training.

Meer weten? Kijk op colle.eu Vragen? Bel 00800 - 3625 3625
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GLASLIFTEN & AANHANGERKRANEN

Deze veelzijdige zelfaangedreven elektrische glasliften zijn 
inzetbaar voor het transporteren en plaatsen van glasplaten. 
De vacuümzuignappen welke aangestuurd worden via aparte 

vacuümcircuits, maken de last makkelijk en veilig transporteerbaar. 
De mobiel inzetbare aanhangerkranen zijn geschikt voor diverse 
toepassingen in de bouw.

HIJS- & HEFTECHNIEK

Artikel Nr. Type Aandrijving Reikwijdte (m) Hefvermogen (kg) Hefhoogte (m) Gewicht (kg)

967038 Glaslift Highlifter 380 Outdoor 1200W/24V 1,65 380 3,50 620

967060 Glaslift Highlifter 608 Outdoor 1200W/24V 1,85 608 3,75 830

967078 Glaslift Highlifter 780 Giant 2000W/24V 2,30 850 4,60 1.300

50

Artikel Nr. Type Aandrijving Reikwijdte (m) Hefvermogen (kg) Hefhoogte (m) Gewicht (kg)

966013* Aanhangerkraan K21-30 TSR Diesel 21,00 1.500 29,80 3.500

966015* Aanhangerkraan K21-31 TS Diesel 21,00 1.500 31,00 3.500

* Geen TCVT-persoonscertificaat nodig

 HIJS- & HEFTECHNIEK

MATERIAALLIFTEN & LADDERLIFTEN
Materiaalliften & ladderliften 
Voor het snel en veilig transporteren van steigermaterieel, dakdekkersbe-
nodigdheden en dergelijke. De ladderliften zijn makkelijk te transporteren 
dankzij de aanhangerkoppeling.

Artikel Nr. Type Afmetingen (m) Lengte vork (m) Hefvermogen (kg) Hefhoogte (m) Transportafm. (m) Gewicht (kg)

921022 Kanaallift LM 575 1,79 x 0,76 x 5,75 0,65 300 5,80 1,79 x 0,76 x 2,20 161

921020 Kanaallift LH 750 2,05 x 0,76 x 7,50 0,65 300 7,50 2,05 x 0,76 x 2,20 182

51

Artikel Nr. Type Beschrijving Aandrijving Draaibereik (°) Hefhoogte (m) Hefvermogen (kg) Gewicht (kg)

961017 Arriva HD37 Ladderlift Diesel 360 37,00 300 / 400 2.240

96
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Veilig transporteren met glasliften & aanhangerkranen 

92
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Meer weten? Kijk op colle.eu Vragen? Bel 00800 - 3625 3625



Volledig in hijs- en hefmaterieel 
Naast diverse verreikers, mini-kranen en hijskranen biedt Collé een uitgebreid 
assortiment aan van hijs- en hefmaterieel. Dit hijs- en hefmaterieel is perfect 
inzetbaar bij (industriële) projecten en wordt onderhouden door speciaal 
opgeleid en gecertificeerd personeel. Ons materieel voldoet dus altijd aan de 
geldende normen en is voorzien van een geldig keuringscertificaat zodat er 
altijd veilig gewerkt kan worden.

Rondom het hijs- en hefmaterieel stemmen wij de leveringen van het materieel 
volledig af op uw wensen. Wij zorgen ervoor dat het benodigde materieel op 
locatie klaar staat wanneer u het nodig heeft. Wij staan 24/7 voor u klaar. U 
werkt met een partner die met u meedenkt en weet wat er speelt binnen uw 
branche! Wanneer u ons nodig heeft, dag en nacht, staan wij voor u klaar voor 
advies en service. 24 uur per dag, 7 dagen per week kunt u op ons rekenen. 
Daarnaast heeft Collé de beschikbaarheid over een brede verhuurvloot 
waardoor Collé ook voor u klaar staat in onverwachte situaties waarin u extra 
materieel nodig heeft.

• Leverbaar van WLL 0,5 t/m 32 ton
• Hijshoogtes oplopend per 3 meter,  

standaard t/m 21 meter
• Hogere hijshoogtes op aanvraag leverbaar 

• Leverbaar van WLL 0,8 t/m 6,3 ton
• Hijshoogtes oplopend per 3 meter,  

standaard t/m 21 meter
• Hogere hijshoogtes op aanvraag leverbaar 

• Leverbaar van WLL 1 t/m 100 ton
• Hijshoogtes oplopend per 3 meter,  

standaard t/m 21 meter
• Hogere hijshoogtes op aanvraag leverbaar

Handkettingtakels

Rateltakels

Pneumatische kettingtakels

• Leverbaar vanaf WLL 1 ton
• Leverbaar voor diverse flensmaten

• Leverbaar in WLL 0,8, 1,6 en 3,2
• Leverbaar in lengtes van 10 t/m 150 meter

• Leverbaar in WLL 0,3, 0,5 en 0,95 ton
• Leverbaar in lengtes van 10 t/m 150 meter

Balkklemmen

Staaldraadtakels (handbediend)

Staaldraadtakels (elektrisch bediend) 230V

HIJS- & HEFTECHNIEK

52

HIJS- & HEFMATERIEEL

MEER WETEN OVER HIJS- EN HEF
Vraag nu gratis en vrijblijvend onze hijs- en 
heftechniek gids aan voor een overzicht 
van ons materieel.

• Leverbaar vanaf WLL 0,5 t/m 10 ton
• Hijshoogtes oplopend per 3 meter,  

standaard t/m 21 meter
• Hogere hijshoogtes op aanvraag leverbaar

Elektrische kettingtakels

• Leverbaar vanaf 1 ton
• Zowel leverbaar als duwloopkat en  

mechanische loopkat
• Leverbaar voor diverse flensmaten

• Leverbaar in WLL 3,2 ton
• Leverbaar in lengtes van 10 t/m 50 meter

• Leverbaar in diverse tonnages, 
lengtes en diktes

• Leverbaar t/m 15 ton
• Geschikt voor diverse kabeldiameters

Loopkatten

Staaldraadtakels (hydraulisch bediend)

Flens hijshaak

Staalkabelblokken

• Leverbaar van WLL 0,75 t/m 12 ton
• Leverbaar voor zowel horizontaal als  

verticaal transport
• Geschikt voor diverse materialen en diktes

• Leverbaar van WLL 1 t/m 3 ton
• Diverse hoogtes en breedtes

• Geschikt voor een persoon
• Uitgevoerd met lier/combi valblok 

bootmansstoel
• Harnas en werklijn
• Leverbaar voor diverse dieptes

Platenklemmen

Driepoot geschikt voor materieel

Driepoot geschikt voor personenvervoer

• Leverbaar van WLL 1 t/m 5 ton
• Leverbaar met diverse balklengtes
• Ook geschikt voor het verankeren van  

personen

• Leverbaar in diverse tonnages
• Geschikt voor het horizontaal verplaatsen 

van lasten

• Leverbaar in WLL 10, 20 en 30 ton
• Los te bedienen met ingebouwde handpomp 

en gelijktijdig te bedienen via verdeler hand of 
elektrisch bediend

• Leverbaar van WLL 1,5 t/m 10 ton
• Geschikt voor diverse hef en bouwhoogtes

• Leverbaar in WLL 1 en 2 ton
• Hijsarm verstelbaar in 3 posities

• Leverbaar in WLL 35, 70, 110, 250 en 400 ton
• Leverbaar in diverse gewenste lengtes

• Leverbaar in diverse tonnages, 
inbouwhoogtes en slaglengtes

• Diverse uitvoeringen in staal en aluminium
• Tevens is er de mogelijkheid om meerdere 

vijzels gelijktijdig te gebruiken door middel 
van verdelers 

• Zowel hand als elektrisch te bedienen• Leverbaar van 1 t/m 300 ton
• Zowel in HMB als DMB uitvoering

• Leverbaar in alle tonnages en lengtes

Portaalkranen

Rolwagens

Machineheffers

Dommekracht

Werkplaatskranen

Spreaders

Hydraulische vijzels

Sluitingen

Hijsbanden / Rondstroppen

 HIJS- & HEFTECHNIEK
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Meer weten? Kijk op colle.eu Vragen? Bel 00800 - 3625 3625



HIJS- & HEFTECHNIEK
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Elektrisch Gereedschap 

• Accumachines
• Slijpmachines 230V
• Handboormachines 230V
• Magneetboormachines 230V
• Slagmoersleutels 230V
• Draadsnijmachines 230V

Handgereedschap 
• Momentsleutels
• Ringslagsleutels
• Steekslagsleutels
• Slagmoerdoppen
• Ringsleutels
• Steeksleutels
• Ringsteeksleutels
• Opsteekringsleutels

Pneumatisch Gereedschap 
• Slagmoersleutels
• Momentsleutels
• Boormachines
• Slijpmachines
• Borstel machines
• Naaldbikhamers

Hydraulisch Gereedschap 
• Cilinders / vijzels
• Vijzelpompen
• Flenzenspreiders
• Wiggen
• Moerensplijters
• Potkrikken

• Buigmachines 230V
• Slijpmachines 110V DC
• Boormachines 110V DC
• Magneetboormachines 110V DC
• Steekzaagmachines 110V DC

• Hakhamers
• Steekzaagmachines
• Olienevelaars

• Machineheffers
• Dommekrachten
• Momentsleutels
• Buigpompen

• Doppendozen
• Hamers
• Koevoeten
• Pijpentangen
• Stalen spieën
• Lijmklemmen
• Montagedoorns
• Pijpensnijders

• Buigtangen
• Draadsnijsets
• Gereedschapskisten
• Montagekisten
• Mechanische flenzenspreiders

INDUSTRIEEL GEREEDSCHAP
Kwalitatief hoogwaardige gereedschappen en machines
Voor diverse werkzaamheden binnen de industrie biedt Collé een 
breed assortiment aan gereedschap aan. Elektrisch, pneumatisch, 
hydraulisch of handgereedschap, van steeksleutels tot en met 

dommekrachten, u vindt het bij Collé Rental & Sales. Goed onderhoud 
zorgt er tevens voor dat u veilig en betrouwbaar uw werk kunt 
uitvoeren.

 HIJS- & HEFTECHNIEK
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Lasapparatuur 

• Lasdiesels
• Lasdiesel toebehoren:

• Elektrode lassen
• TIG (watergekoeld) en elektrode lassen
• TIG (gasgekoeld) en elektrode lassen

• Gutsdiesels
• Gutsmachines
• Lasgelijkrichters
• TIG lasmachines gasgekoeld
• TIG lasmachines watergekoeld
• Onderdelen Kit
• MIG lasmachine gasgekoeld
• MIG lasmachine watergekoeld
• Plasmasnijmachines
• Bevelsnijbranders

• Lasdraaitafels
• Lasrolstellingen
• Elektroden droogkokers en kasten
• Reduceerventielen
• Pijpenstelklemmen
• Backinggassystemen

LASAPPARATUUR EN TOEBEHOREN

Collé Rental & Sales is dé leverancier voor het afnemen van A-merk 
lasapparatuur. In ons assortiment vindt u lasdiesels, TIG en MIG 
lasmachines, Lasgelijkrichters en diverse andere lasapparaten 
inclusief de bijpassende toebehoren. Top merken zoals KEMPPI en 

Fronius mogen natuurlijk niet ontbreken. Tevens kunt u bij onze 
specialisten terecht voor persoonlijk advies en zorgen zij dat het 
materieel professioneel wordt onderhouden.

Voor alle lasbenodigdheden 

MEER WETEN OVER DE INDUSTRIE-
TOOLS VAN COLLÉ?
Vraag nu gratis en vrijblijvend onze 
industrie gids aan voor een overzicht van 
ons materieel.

Meer weten? Kijk op colle.eu Vragen? Bel 00800 - 3625 3625



Oplossingen voor alle grondverzetwerkzaamheden

GRONDVERZET

PROFESSIONEEL MATERIEEL VOOR DE GROND-, WEG- EN WATERBOUW 
Ons uitgebreide assortiment op het gebied van grondverzet-
materieel biedt oplossingen voor alle voorkomende 
grondverzetwerkzaamheden. Van het afgraven tot het 
afvoeren, van verdichten tot asfalteren, met ons materieel 
werkt u snel en efficiënt. Dankzij diverse accessoires is 
ons grondverzetassortiment voor een breed scala aan 
toepassingen inzetbaar. 
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RUPSGRAAFMACHINES

Minigravers / rupsgraafmachines zijn compact, wendbaar en multi-
functioneel inzetbaar dankzij diverse uitrustingsstukken. Mede door 
het snelwisselsysteem kan er snel gewisseld worden tussen de ver-
schillende uitrustingsstukken. Collé biedt daarnaast een breed as-

sortiment aan van accessoires (zie pagina 64) voor alle voorkomende 
werkzaamheden. Graag adviseren wij u over de graafmachine die het 
beste bij uw werkzaamheden past.

GRONDVERZET

Artikel nr. Type Vermogen (pk) Graafdiepte (m) Afmetingen (m) Gewicht (kg) Snelwissel

501010 803 18 1,73 2,74 x 0,70 x 1,51 935 CW00

501012 803 Dual Power 13 1,73 2,74 x 0,70 x 1,51 988 CW00

501002 HPU8 Unit T.b.v. 803 Dual Power 0,93 x 0,72 x 0,84 192 -

501015 1404 / ET16 18 2,24 3,65 x 0,99 x 2,28 1.450 CW05

501025 ET24 18 2,42 4,00 x 1,40 x 2,39 2.210 CW05

501030 ET35 30 3,50 5,27 x 1,63 x 2,49 3.260 CW05

501031 38Z3* 37 3,11 4,80 x 1,74 x 2,50 3.630 CW05

501035 50Z3/EZ53* 48 3,50 5,50 x 1,99 x 2,57 4.900 CW10

501043 75Z3* 59 4,03 6,48 x 2,30 x 2,67 7.450 CW10

501045 EZ80* 49 4,17 6,94 x 2,25 x 2,56 7.918 CW10

501052 14504 / ET145 102 5,50 7,72 x 2,49 x 2,79 15.000 CW20

501060 SY215C 174 6,60 9,37 x 2,98 x 3,44 22.275 CW40

501058 DX225LC-5 166 6,58 9,50 x 2,99 x 2,98 23.000 CW40

501055 DX235LCR-5* 189 6,39 9,15 x 2,99 x 3,08 25.200 CW40

501056 SY235C 190 6,78 9,92 x 3,39 x 3,55 25.300 CW40

501065 SY335C 259 7,41 11,10 x 3,19 x 3,60 34.300 CW45

501070 336FXE 318 7,49 11,16 x 3,44 x 3,50 38.600 CW45

* Deze binnendraai graafmachine draait volledig binnen de rupsen, waardoor deze machine geschikt is voor werkzaamheden in compacte ruimtes
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Rupsgraafmachines tot 40 ton

MOBIELE GRAAFMACHINES
Mobiele graafmachines tot 18 ton
Efficiënt en snel werken is geen probleem met deze mobiele 
graafmachines. De graafmachines zijn geschikt voor werkzaam-
heden op meerdere locaties. 

Aanbouwdelen
Voor de graafmachines zijn diverse accessoires beschikbaar welke de 
graafmachines voor nog meer toepassingen inzetbaar maken. 
Zie pagina 64.
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GRONDVERZET

Artikel nr. Type Vermogen (pk) Graafdiepte (m) Afmetingen (m) Gewicht (kg) Snelwissel

501090 EW65 69 3,54 m 5,80 x 1,92 x 2,88 6.500 CW10

501093 EW100 101 4,25 m 7,26 x 2,45 x 2,98 10.035 CW10

501097 DX165W-5 137 5,46 m 7,94 x 2,49 x 3,11 17.920 CW30

501097

GRONDSTOFFEN VERPLAATSEN
Wiel- en rupsdumpers (pagina 61) zijn 
uitermate geschikt voor aan- en afvoer 
tijdens grondverzetwerkzaamheden.
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GRAAFMACHINES TOT
40 TON!

GRAAFMACHINES TOT
40 TON!

Meer weten? Kijk op colle.eu Vragen? Bel 00800 - 3625 3625



WIELLADERS & SCHRANKLADERS
Wiel- en schrankladers tot 13 ton
Wielladers zijn geschikt voor diverse toepassingen in de wegenbouw, 
landbouw en aannemerij. De machines zijn zeer wendbaar dankzij de 
4-wielbesturing en het lage eigen gewicht. Perfect voor het transporteren 
en verladen van diverse materialen. 
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Door de elektrische aandrijving van een aantal van onze 
grondverzetmachines is het mogelijk om CO2-neutraal te werken. Dat is 
goed voor de gebruiker en goed voor het milieu. De elektromachines zijn 
vanwege de geluidsreductie, ideaal voor werkzaamheden in de buurt van 
o.a. scholen, ziekenhuizen, kantoren en woonwijken. 

GRONDVERZET

Artikel Nr. Type Omschrijving Bakinhoud(m³) Hefvermogen (kg) Hefhoogte (m) Afmetingen (m) Gewicht (kg)

505005 5035 / 350 Wiellader 0,35 / 0,50 1.250 2,25 4,08 x 1,20 x 1,75 1.720

505008 5055 Wiellader 0,55 / 1,10 1.980 3,05 4,95 x 1,56 x 2,38 3.450

505010 5075 / 750  Wiellader 0,75 / 1,20 3.000 2,40 4,84 x 1,72 x 2,48 4.200

505018 5095 / 950 Wiellader 0,95 / 1,60 3.420 2,50 5,36 x 1,95 x 2,65 4.700

505020 1150 Wiellader 1,15 / 1,15 4.140 3,30 5,80 x 2,15 x 2,70 5.900

505019 8115 Wiellader 1,15 4.300 3,20 5,80 x 1,97 x 2,68 6.100

504915 5055E Wiellader 0,65 2.500 3,05 4,95 x 1,65 x 2,39 4.130

505023 926M CAT Wiellader 1,9 - 5,0 7.836 5,07 7,45 x 2,54 x 3,70 13.050

505045 501S Schranklader 0,21 / 0,26 510 2,70 2,86 x 1,37 x 1,93 1.810

505050 701S Schranklader 0,29 / 0,36 680 2,86 3,06 x 1,52 x 1,95 2.400

505038 100 ECO Schranklader 0,14 250 2,05 1,49 x 0,76 x 1,22 759

505053 RT210 Rupslader 0,30 2.722 0,88 3,76 x 1,88 x 2,11 4.486

505040 MT55 Bobcat Rupslader 0,20 254 1,81 2,36 x 0,90 x 1,25 1.223
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DUURZAAM WERKEN,
100% ELEKTRISCH

505828

WIELDUMPERS & RUPSDUMPERS

Dumpers tot 30 ton
De wieldumpers zijn, dankzij de diverse functies 
(w.o. draai-kiep, hoog-kiep en knikbesturing) 
geschikt voor transport en lossen op moeilijk 
berijd- en bereikbare locaties. Rupsdumpers 
zijn compact en zeer wendbaar op moeilijk 
begaanbare terreinen.

505269

GRONDVERZET

Artikel Nr. Type Omschrijving Laadbak Laadvermogen (kg) Inhoud (l) Afmetingen (m) Gewicht (kg)

505060 1001 / HT1.0 Wieldumper Hoogkiep 1.000 525 3,08 x 1,18 x 2,58 1.215

505070 1501 Wieldumper Draaikiep 1.500 800 3,30 x 1,31 x 2,55 1.320

505080 2001 Wieldumper Draaikiep 2.000 1.210 3,42 x 1,49 x 2,65 1.810

505092 DW30 / 3001 / SW3 Wieldumper Draaikiep 3.000 1.750 4,14 x 1,79 x 2,67 2.250

505093 DW40 / 4001 Wieldumper Draaikiep 4.000 2.230 4,20 x 1,80 x 2,70 2.730

505260 DV60 draaibare cabine Wieldumper Draaikiep 6.000 3.150 4,45 x 2,23 x 3,30 4.209

505096 DW60 / 6001 Wieldumper Draaikiep 6.000 3.200 4,47 x 2,22 x 3,08 4.866

505265 DV90 draaibare cabine Wieldumper Frontkiep 9.000 4.350 4,63 x 2,42 x 3,31 4.925

505098 DW90 / 9001 Wieldumper Draaikiep 9.000 4.400 4,56 x 2,42 x 3,14 5.671

505099 DW90 met cabine Wieldumper Draaikiep 9.000 4.400 5,19 x 2,47 x 2,55 5.774

505269 DV100 draaibare cabine Wieldumper Frontkiep 10.000 5.000 4,66 x 2,42 x 3,31 4.570

505100 DW100 Wieldumper Frontkiep 10.000 4.750 4,66 x 2,50 x 3,59 5.313

505105 DW100 met cabine Wieldumper Frontkiep 10.000 4.750 4,66 x 2,50 x 3,59 5.409

505510 DT10E Rupsdumper Frontkiep 1.000 427 2,25 x 0,83 x 1,27 815

509530 DT23 Rupsdumper Draaikiep 2.500 1.400 3,31 x 1,30 x 2,53 2.285

505828 730C CAT Knikdumper Achterwaarts 28.000 18.800 10,56 x 3,71 x 3,78 24.100
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DUMPERS TOT
30 TON!

DUMPERS TOT
30 TON!

Meer weten? Kijk op colle.eu Vragen? Bel 00800 - 3625 3625
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WALSEN
Walsen tot 14 ton
Ons uitgebreide assortiment van walsen is geschikt voor verdichten en 
egaliseren van grote oppervlaktes. De walsen zijn perfect inzetbaar voor 
verdichting binnen de grond-, weg en waterbouw. 

GRONDVERZET

Artikel Nr. Type Omschrijving Vermogen (pk) Werkbreedte (m) Afmetingen (m) Gewicht (kg)

602510 BW 80 AD-2 Tandemwals 16,60 0,80 0,86 x 1,06 x 2,30 1.550

602515 BW 100 AD-2 Tandemwals 16,60 1,00 2,53 x 1,07 x 2,57 2.400

602520 BW 120 AD-5 Tandemwals 16,60 1,20 2,53 x 1,27 x 2,57 2.400

602540 BMP 8500 Verdichtingswals 16,35 0,85 1,90 x 0,85 x 1,28 1.595

602545 BW 177D5 Zelfrijdende trilwals 75,00 1,68 4,54 x 1,82 x 2,80 6.600

602546 BW 177 PDH-5 Nokkenwals 75,00 1,68 4,54 x 1,82 x 2,80 7.600

602530 BW 213 D-5 Zelfrijdende trilwals 140,00 2,13 5,87 x 2,27 x 2,99 12.510

602531 BW 213 PDH-5 Nokkenwals 155,00 2,13 5,87 x 2,27 x 2,99 14.870
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COLLÉ SAFETY & TRAINING
Een training volgen voor het bedienen 
van een grondverzetmachine? Ga naar 
pagina 14 voor meer informatie.
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TRILPLATEN & TRILSTAMPERS
Trilplaten en trilstampers
Voor verdichtingswerkzaamheden beschikken wij over diverse lichte en 
zware trilplaten waarmee u elke verdichtingsklus snel kunt klaren. Ook 
het verdichten van moeilijk bereikbare plekken is geen probleem met onze 
trilstampers.
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GRONDVERZET

Artikel Nr. Type Omschrijving Brandstof Gewicht (kg) Vermogen (kW) Afmetingen (m) Slagkracht (kN)

601505 BP 10/35 Trilplaat Benzine 65 2,60 1,08 x 0,35 x 0,63 10

601510 BVP 18/45 Trilplaat Benzine 91 3,60 1,10 x 0,45 x 0,60 18

601515 BPR 25/50D Trilplaat Diesel 155 3,00 1,46 x 0,45 x 1,22 25

601520 BPR 35/60D Trilplaat Diesel 225 3,00 1,51 x 0,60 x 1,22 35

601535 BPR 55/65DE Trilplaat Diesel 461 6,60 1,70 x 0,75 x 0,98 60

601540 BPR 70/70DE Trilplaat Diesel 595 10,30 1,47 x 0,95 x 1,47 70

602001 BT 60 Trilstamper Benzine 58 2,80 0,73 x 0,35 x 1,03 15

602005 BT 65 Trilstamper Benzine 67 2,80 0,73 x 0,35 x 1,03 17

601160 Spyder Pro 60 Trilnaald 58 mm 230 V Slanglengte 5 m
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AANBOUWDELEN GRAAFMACHINES
Voor zowel verhuur als verkoop leveren wij een totaalaanbod aan hoogwaardige 
uitrustingsstukken zoals graafbakken, slotenbakken, hydraulische breekhamers, sloop- & 
sorteergrijpers en meer.

Meer weten? Kijk op www.colle.eu

GRONDVERZET

Type Omschrijving Type Omschrijving

Banaanbak Diverse breedtes van 220 mm tot 700 mm
Geschikt voor graafmachines van 1 tot 25 ton

Dieplepelbak 
met of zonder tanden

Diverse breedtes van 300 mm tot 1200 mm
Geschikt voor graafmachines van 1 tot 38 ton

Slotenbak Diverse breedtes van 750 mm tot 2600 mm
Geschikt voor graafmachines van 1 tot 38 ton

Kantelbak
Geschikt voor graafmachines van 1,6 tot 25 ton

Puinbak
met of zonder tanden

Diverse breedtes van 500 mm tot 1400 mm
Geschikt voor graafmachines van 1 tot 38 ton

Verdichtingsbord Breedte 1000 mm
Geschikt voor graafmachines met snelwissel CW05

Sorteergrijper Roterend
Geschikt voor graafmachines van 5 tot 25 ton

Stenenklem
Mechanisch

Hefcapaciteiten van 1500 kg tot 3000 kg
Geschikt voor graafmachines van 14 tot 16,5 ton

Magneet 
hydraulisch 

Gewicht: 440 kg
Geschikt voor graafmachines van 20 tot 25 ton

Breekhamer
hydraulisch

Gewichtsklasse van 0,8 tot 30 ton
Geschikt voor graafmachines van 1 tot 25 ton

Grondboor T.b.v. grondboorunit (ø 15 | 30 | 60 cm)
Geschikt voor graafmachines van 5 tot 8 ton

Palletvork Geschikt voor graafmachines van 5 tot 16,5 ton

Vergruizer
Crusher  

T.b.v. Graafmachines 20-25 t., roterend
Geschikt voor graafmachines met snelwissel CW40

Knijperbak Diverse volumes van 60 L tot 365 L
Geschikt voor graafmachines van 1,6 tot 16 ton

Vragen? Bel 00800 - 3625 3625

GRONDVERZET

Artikel nr. Type Omschrijving Snelwissel

504630 Grondbak t.b.v. Cat 926M SW2006

504820 Palletvork t.b.v. Cat 926M SW2006

504720 Veegborstel hydraulisch t.b.v. Cat 926M SW2006

505065 Palletvork t.b.v. wielladers Kramer

504803 Palletvork 1000 mm t.b.v. Kramer 350/5035 Kramer

504807 Palletvork 1200 mm t.b.v. Kramer 750/5075/5055E Kramer

504809 Palletvork 1200 mm t.b.v. Kramer 950/5095 Kramer

504811 Palletvork 1200 mm t.b.v. Kramer 1150 Kramer

504710 Veegborstel hydraulisch t.b.v. Kramer 1150 Kramer

AANBOUWDELEN WIELLADERS

6564

Meer weten? Kijk op colle.eu Vragen? Bel 00800 - 3625 3625



Stroom- en Lichtvoorzieningen

STROOM, LICHT 
& LUCHT

OP ELKE LOCATIE STROOM EN LICHT
We bieden oplossingen waarmee op elk denkbare locatie 
stroom beschikbaar is. Onze specialisten verzorgen de volledige 
installatie en het onderhoud van uw tijdelijk energiepark. Voor 
het (langdurige) verlichten van de bouwplaats of evenement 
bieden wij diverse innovatieve oplossingen.

Efficiënte oplossingen
Ook veilige spanning (ATEX)
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STROOMAGGREGATEN & BRANDSTOFTANKS

AANSLUITAPPARATUUR

AANSLUITAPPARATUUR EXPLOSIEVEILIG

LICHTMASTEN & VERLICHTING

COMPRESSOREN & TOEBEHOREN



STROOMAGGREGATEN
& BRANDSTOFTANKS
Stroomaggregaten tot 500 kVa
Diverse geluidgedempte en gestabiliseerde stroomaggregaten voor het 
opwekken van stroom op elke denkbare locatie. De aggregaten zijn inzetbaar 
op bouwplaatsen, in de industrie en evenementlocaties.
De aggregaten kunnen worden aangesloten op een externe brandstoftank. 
Uiteraard verzorgt Collé ook de volledige installatie en het onderhoud van 
uw tijdelijk energiepark.

Meer weten? Kijk op www.colle.eu Vragen? Bel 00800 - 3625 3625

STROOM, LICHT & LUCHT STROOM, LICHT & LUCHT

Artikel Nr. Type Brandstof Tankinhoud (l) Afmetingen (m) Specificaties Aansluitklemmen

552020 6 kVa Benzine / Diesel 6,0 0,75 x 0,60 x 0,55 1 x 230V RA, 1 x 400V / 16A / 5P CEE

552021 6 kVa Diesel 5,4 0,83 x 0,51 x 0,56 220V

553010 20 kVa - QAS 20 Diesel 115,0 1,78 x 0,85 x 1,17 1 x 230V / 16A, 1 x 400V / 16A / 32A CEE

553015 30 kVa - QAS 30 Diesel 92,0

553021 40 kVa - QAS 40 Diesel 257,0 2,10 x 0,95 x 1,17 1 x 230V / 16A, 1 x 400V / 16A / 32A / 63A CEE Uit

553026 60 kVa - QAS 60 Diesel 545,0 2,85 x 1,10 x 1,62 1 x 230V / 16A, 1 x 400V / 16A / 32A / 63A CEE Uit

553031 100 kVa - QAS 100 Diesel 545,0 2,85 x 1,10 x 1,62 1 x 230V / 16A, 1 x 400V 16A / 32A, 2 x 400V / 63A CEE Uit

553041 150 kVa - QAS 150 Diesel 830,0 3,38 x 1,18 x 1,93 1 x 400V / 125A / 63A / 32A / 16A, Doorlus 400V / 125A CEE In / uit

553045 200 kVa - QAS 200 Diesel 3,77 x 1,20 x 2,24

553048 250 kVa - QAS 250 Diesel 469,0 3,77 x 1,20 x 1,88 1 x 400V / 125A / 63A / 32A, 3 x 230V / 16A CEE

553052 275 kVa - QAS 275 Diesel 1.709,0 4,02 x 1,39 x 2,31 Uit

553053 325 kVa - QAS 325 Diesel 603,0 4,02 x 1,39 x 2,02

553054 400 kVa - QAS 400 Diesel 4,02 x 1,39 x 2,02

553055 500 kVa - QAS 500 Diesel 905,0 4,80 x 1,55 x 2,30 Uit

Artikel Nr. Omschrijving Inhoud (l) Specificaties

802599 Brandstoftank - Kiwa Keur 995 Met lekbak, incl. pomp

802516 Brandstoftank - Kiwa Keur 1.600 Met lekbak, incl. pomp

802529 Brandstoftank - Kiwa Keur 2.900 Met lekbak, incl. pomp

Brandstoftanks

553052

ALLES VOOR UW EVENEMENT 
Kijk voor meer informatie over Collé Events 
op pagina 7.

68 69553031

802599

552020

Meer weten? Kijk op colle.eu Vragen? Bel 00800 - 3625 3625



AANSLUITAPPARATUUR
Professionele oplossingen voor stroomverdeling
Collé biedt u een volledig assortiment aan aansluitapparatuur zoals 
transformatoren, verdeelkasten, verlengkabels, verdeelblokken
en verloopkabels. 

Wij adviseren u graag over het juiste materiaal voor uw project zodat 
u nooit voor vervelende verrassingen komt te staan.

Uiteraard verzorgt Collé de volledige installatie en demontage
van uw tijdelijk stroomnetwerk. Daarnaast verzorgen wij ook de
werkvoorbereiding van het aantal benodigde stroompunten.

Artikel Nr. Omschrijving In Doorlus Uit

558020 Verdeelkast 32A 1 x 400V / 32A 1 x 400V / 32A 2 x 400V / 32A + 6 x 230V / 16A

558032 Verdeelkast 63A, type A 1 x 400V / 63A 1 x 400V / 63A 1 x 400V / 32A + 5 x 230V / 16A

558043 Verdeelkast 63A, type B 1 x 400V / 63A 1 x 400V / 63A 1 x 400V / 16A + 12 x 230V / 16A

558053 Verdeelkast 63A, type C 1 x 400V / 63A 1 x 400V / 63A 2 x 400V / 16A + 3 x 400V / 32A + 6 x 230V / 16A

558063 Verdeelkast 63A, type D 1 x 400V / 63A 1 x 400V / 63A 3 x 400V / 32A + 6 x 230V / 16A

558073 Verdeelkast 125A 1 x 400V / 125A 1 x 400V / 125A 2 x 400V / 63A + 4 x 400V / 32A + 6 x 230V / 16A

558090 Verdeelkast 125A 1 x 400V / 125A 1 x 400V / 125A 6 x 230V / 16A + 4 x 400V / 63A

558075 Hoofdverdeler 200A 2 x 400V / 63A 2 x 400V / 63A 6 x 32A, Klemmenstrook

558074 Hoofdverdeler 400A 1 x 400V / 400A 1 x 400V / 400A 6 x 400V / 63A, Klemmenstrook

558076 Verdeelkast 630A 1 x 400V / 630A 1 x 400V / 630A 6 x 400V / 125A, Klemmenstrook

558010 Bouwaansluitkast 63A 1 x 400V / 63A 1 x 400V / 63A 6 x 230V + 2 x 400V / 32A

Artikel Nr. Omschrijving Specificaties

557506 Trafo 230V / 24V / 1.000VA 4x UIT

557508 Trafo 230V / 24V / 2.000VA 4x UIT

557510 Trafo 230V / 42V / 1.000VA 4x UIT

557515 Trafo 230V / 42V / 1.500VA 4x UIT

557520 Trafo 230V / 42V / 2.000VA 4x UIT

557525 Trafo / Scheidings 230V / 2.200VA

509411 Verdeelblok 3 x 24V / 16A / 25m

509401 Verdeelblok 3 x 42V / 16A / 25m

509405 Verdeelblok 3 x 42V / 32A / 25m

Artikel Nr. Omschrijving Lengte (m) Specificaties

509504 Verlengkabel 230V / 16A 15 2P RA / 3 x 2,5 mm²

509501 Verlengkabel 400V / 16A 25 2P RA / 3 x 2,5 mm²

509502 Verlengkabel 400V / 32A 25 5P RA / 5 x 6 mm²

509503 Verlengkabel 400V / 63A 25 5P RA / 5 x 16 mm²

509505 Verlengkabel 400V / 125A 25 5P / 5 x 35 mm²

509487 Verlengkabel / aggregaatkabel 32A / 5P CEE

509488 Verlengkabel / aggregaatkabel 63A / 5P CEE

509489 Verlengkabel / aggregaatkabel 125A / 5P CEE

509508 Kabelhaspel 230V / 16A 25 2P RA / 3 x 2,5 mm²

509480 Aardkabel 10 5P / 5 x 35 mm²

990020 Kabelgoot-5 kanaals 1

990015 Kabelophanghaak 6 inch

990017 Kabelophanghaak 9 inch

557525 Trafo / Scheidings 230V / 2200VA

509506 Verdeelblok 3 x 230V AC RA

Artikel Nr. Omschrijving Lengte (m)

509545 Singlekabel 70mm2 30

509446 Singlekabel 70mm2 60

509550 Singlekabel 95mm2 30

509551 Singlekabel 95mm2 60

509553 Singlekabel 120mm2 15

509554 Singlekabel 120mm2 30

509555 Singlekabel 120mm2 60

509560 Singlekabel 120mm2 90

STROOM, LICHT & LUCHT STROOM, LICHT & LUCHT
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Speciaal voor werkzaamheden in een 
explosiegevoelige omgeving bieden 
wij een volledig assortiment aan 
ATEXmaterieel waarmee u veilig kunt 
werken. Zie pagina 72.

990020

Veilige spanning
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Meer weten? Kijk op colle.eu Vragen? Bel 00800 - 3625 3625



AANSLUITAPPARATUUR EXPLOSIEVEILIG
Explosieveilig materieel
Collé biedt een volledig assortiment van explosieveilige materialen, ofwel 
ATEX-materieel. ATEX-materieel is explosieveilig materieel dat ingezet kan 
worden op locaties (zones) waar stof- of gasexplosiegevaar kan optreden. 
Collé biedt een breed assortiment van ATEX-materieel dat geschikt is voor 
gebruik in zone 1 en/of zone 2. Onze ATEX-specialisten informeren u graag 
over het juiste materieel voor het veilig uitvoeren van uw werkzaamheden 
in een risicovolle omgeving.

Meer weten? Kijk op www.colle.eu Vragen? Bel 00800 - 3625 3625

STROOM, LICHT & LUCHT STROOM, LICHT & LUCHT
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EXPLOSIEVEILIG 
MATERIEEL

ADAPTERS VERDELERS VERLENGKABELS VERDEELBORDEN TRAFOS VERLICHTING

2006010
Adapter 230v - 16a
A.T.X. - 3p - 6h
ceag - 3 x 2,5 mm² - 3 m

2006015
Adapter 230v - 16a
Stahl - 3p - 6h
ceag - 3 x 2,5 mm² - 3 m

2006020
Adapter 400v - 32a
Stahl - 5p - 6h
ceag - 5 x 6 mm² - 3 m

2006025
Adapter 400v - 32a
A.T.X. - 5p - 6h
ceag - 5 x 6 mm² - 3 m

2006030
Adapter 230v - 16a 
oud / nieuw type ceag  
3 x 2.5 mm² -3p - 6h - 3m

2006035
Adapter 400v
oud / nieuw type ceag 
5 x 6 mm² - 3m - 32a - 5p - 6h

2006040
Adapter 230v - 16a
3p - cee / ra - industrieel - cch

2003010
Distrb. paneel 230v - 16a
in: 230v - 16a - 3p - 6h
uit: 3 x 230v - 16a - 3p - 6h
 3 x 2,5 mm² - 2.5 m

2003020
Verdeler 400v - 32a
in: 400v - 32a - 5p- 6h 
uit: 2 x 400v - 5p - 6h 
 cee - industrieel - 10 m

2002010
Verdeler 400v - 32a
in: 400v - 32a - 5p - 6h
uit: 6 x 230v - 16a - 6h - 5 m

2002015
Verdeler 400v - 63a
in: 63a - 5p - 6h 
uit:  1 x 400v - 63a - 6h 
 3 x 400v - 32a - 6h 
 6 x 230v - 16a - 6h - 5 m

2002020
Verdeler 400v - 63a
in: 63a - 5p - 6h 
uit: 1 x 400v - 32a - 6h
 4 x 230v - 16a - 6h - 5m

2001015
Verlengkabel 24v - 16a
3p - 1h - 25 m

2001010
Verlengkabel 230v - 16a
3p - 6h - 3 x 2,5 mm² - 25 m

2001020
Verlengkabel 400v - 32a
5p - 6h - 5 x 6 mm² - 25 m

2001025
Verlengkabel 400v - 63a
5p - 6h  5 x 25 mm² - 25 m

2003025
Verdeler 24v 
3 x wcd - 3p 

2003015
Verdeler 230v
3 x wcd - 3p - industrieel

2004010
Trafo 230/24v - 400va
in: 230v -16a - 3p
uit: 3 x 24v - 16a - 1h 
 3p - 3 x 2,5 mm² - 5 m

2005010
Pl verlichting 24v 
1 x 36w steker 24v - 16a - 1h
2 x 2,5 mm² - 10 m

2005015
Schijnwerper 230v
50 - 150w - LED

2005020
Handlamp 230v
2 x 36w linear - doorlus

Toebehoren

2008010
Beugel magneet
t.b.v. PL / Schijnwerper

2008020
Beugel steigerklem
t.b.v. PL / Schijnwerper

2008040
Statief
t.b.v. PL / Schijnwerper
maximale hoogte 3,70 m

Explosieveilig materieel van Collé is geschikt 
voor werkzaamheden in zone 1.21 en 2.22
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Artikel Nr. Omschrijving Klasse Gasbescherming Stofbescherming

2006030 Adapter - 230v - 16a -  3p - 6h - oud type ceag / nieuw type ceag - 3 x 2,5 mm² - 3 m IP54 II 2G Ex de IIC T6 II 2D Ex tD A21 T80°C

2006010 Adapter - 230v - 16a - 3p - 6h - A.T.X. - 230v - 16a - 3p - 6h - ceag - 3 x 2,5 mm² - 3 m IP66 II 2G Ex de IIC T6 II 2D Ex tD A21 T68°C IP66

2006015 Adapter - 230v - 16a - 3p - 6h - Stahl - 230v - 16a - 3p - 6h - ceag - 3 x 2,5 mm² - 3 m IP66 II 2G Ex de IIC T6 Gb II 2D Ex tD A21 IP66 T80°C Db

2006040 Adapter - 230v - 16a - 3p - cee / ra -industrieel - cch IP54 - -

2006025 Adapter 400v - 32a - 5p - 6h - A.T.X. - 400v - 32a - 5p - 6h - ceag 5 x 6 mm² - 3 m IP66 II 2G Ex de IIC T6 II 2D Ex tD A21 T68°C IP66

2006020 Adapter 400v - 32a - 5p - 6h - Stahl - 400v - 32a - 5p - 6h - ceag 5 x 6 mm² - 3 m IP66 II 2G Ex de IIC T5 Gb II 2D Ex tD A21 IP66 T75°C Db

2006035 Adapter 400v - 32a - 5p - 6h - oud type ceag / nieuw type ceag- 5 x 6 mm² - 3m IP54 II 2G Ex de IIC T6 II 2D Ex tD A21 T80°C

2003025 Verdeler - 24v - 3p - 3xwcd IP66 II 2G Ex de IIC T6 II 2 D Ex tD A21 T80 °C IP66 

2003015 Verdeler - 230v - 3p - 3xwcd industrieel IP66 - -

2003010 Distributiepaneel 230v - in 230v - 16a - 3p - 6h-uit 3 x 230v - 16a - 3p - 6h 3 x 2,5 mm² - 2,5 m IP66 II 2G Ex de IIC T6 II 2D Ex tD A21 T80°C IP66

2002015 Verdeler - 400v -63a-in 63a-5p-6h -uit 1x 400v -63a-6h- 3x  400v -32a-6h - 6x230v-16a-6h- 5 m IP65 II 2G Ex de IIC T4 II 2D Ex tD A21 T95°C IP65

2002020 Verdeler - 400v - 63a - in 63a-5p - 6h -uit 1 x 400v - 32a - 6h - 4 x 230v - 16a - 6h - 5 m IP65 II 2G Ex de IIC T4 II 2D Ex tD A21 T95°C IP65

2003020 Verdeler - 400v - 32a - in 400v 32a - 5p- 6h - uit 2 x 400v - 5p 6h- cee - industrieel - 10 m IP65 - -

2002010 Verdeler - 400v - in 400v -32a -5p-6h- uit 6x230v-16a-6h-5 m IP65 II 2G Ex de IIC T4 II 2D Ex tD A21 T95°C IP65

2001015 Verlengkabel - 24v - 16a - 3p - 1h - 25 m IP66 II 2G Ex de IIC T6 II 2 D Ex tD A21 T80 °C IP66

2001010 Verlengkabel - 230v - 16a - 3p - 6h  - 3 x 2,5 mm² - 25 m IP66 II 2G Ex de IIC T6 II 2 D Ex tD A21 T80 °C IP66

2001025 Verlengkabel - 400v - 63a - 5p - 6h  5 x 25 mm² - 25 m IP66 II 2G Ex de IIC T6 II 2 D Ex tD A21 T80 °C IP66

2001020 Verlengkabel - 400v - 32a - 5p - 6h - 5 x 6 mm² - 25 m IP66 II 2G Ex de IIC T6 II 2 D Ex tD A21 T80 °C IP66

2004010 Transformator - 230/24v - 400va - in 230v -16a - 3p - uit 3 x 24v - 16a - 1h - 3p 3 x 2,5 mm² - 5 m IP65 II 2G Ex de IIC T4 II 2D Ex tD A21 T95°C IP65

2005010 Pl verlichting armatuur 24v - 1x36w stekker 24v - 16a - 1h - 2 x 2,5 mm² - 10 m IP66 II 2G Ex e mb IIC T3 Gb II 2D Ex t IIIC T90°C Db IP66

2005020 Handlamp - 230v - 2 x 36w linear - doorlus IP66 II 2G Ex e mb IIC T3 Gb II 2D Ex t IIIC T90°C Db IP66

2005015 Schijnwerper - 230v - 50-150w - led IP66 II 2G Ex d e IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC T80°C Db IP66

2008010 Beugel magneet t.b.v. Pl / led lamp - -

2008020 Beugel steigerklem t.b.v. Pl / led lamp - -

2008040 Statief - maximale hoogte 3,70 m schijnwerper - -

Meer weten? Kijk op colle.eu Vragen? Bel 00800 - 3625 3625
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COMPRESSOREN & TOEBEHOREN
Compressoren tot 14 m³
Mobiele en geluidgedempte 
dieselcompressoren zijn geschikt voor 
diverse toepassingen waarvoor perslucht 
noodzakelijk is. Uiteraard kan bijbehorende 
hak-, breek- of sloophamer, net als diverse 
luchtslangen, meegeleverd worden.

Breekhamers
Bijbehorende hak-, breek- of sloophamers 
welke aangesloten kunnen worden op de 
compressoren.

Luchtslangen 
Diverse luchtslangen met verschillende 
koppelingen waarmee de accessoires 
aangesloten kunnen worden op de 
compressoren.

LICHTMASTEN & VERLICHTING

Meer weten? Kijk op www.colle.eu Vragen? Bel 00800 - 3625 3625

Artikel Nr. Omschrijving Brandstof Licht lumen Type Verm. lampen (w) Max. hoogte (m) Afmetingen (m)

556012 Mobiele lichtmast LED Elektrisch 230V 70.640 CTF10 4 x 150 8,5 1,15 x 1,15 x 2,55

556015 Mobiele lichtmast LED Diesel 152.656 V20 4 x 300 8,5 2,20 x 1,40 x 2,44

556020 Mobiele lichtmast (hydraulisch) Diesel 440.000 VT1 4 x 1.000 9,0 3,40 x 1,85 x 0,90

556025 Mobiele lichtmast LED Hybride 70.640 VT-Hybrid 4 x 150 8,5 3,25 x 1,40 x 2,40

556030 Hydro power cube Diesel 440.000 Cube 4 x 1.000 9,0 1,33 x 1,23 x 2,33

556035 LED Power Cube Diesel 154.000 Cube 4 x 350 8,0 1,16 x 1,16 x 2,57

556040 Hydro power box Diesel 440.000 Box 4 x 1.000 8,5 1,20 x 1,20 x 2,70

556050 Lichtmast Linktower 70.640 4 x 150 7,0 1,20 x 0,80 x 2,33

556080 Powermoon/Ledmoon 600 Ballon 65.000 Ballon 4,7 1,04 x 0,68

556045 Cube Hybrid Hybride 70.640 Cube Hybrid 4 x 150 8,4 1,22 x 1,15 x 2,42

556042 LED Power box Diesel 167.300 Box 4 x 320 8,3 1,20 x 1,20 x 2,70

556086 Statief t.b.v. powermoon

556088 Voet t.b.v. Powermoon

Artikel Nr. Omschrijving Brandstof Capaciteit m³

702010 Compressor Diesel 3

702020 Compressor Diesel 5

702025 Compressor Diesel 8

702030 Compressor Diesel 10

702035 Compressor Diesel 11

702040 Compressor Diesel 14

702075 Compressor Diesel 25

Artikel Nr. Omschrijving Lengte (m) Diameter Koppeling

709025 Luchtslang 20 1” Klauwkoppeling

709026 Persluchtslang 10 2” Camlock

709030 Drukvat 50 liter afgaand 6 x 3/4”

Artikel Nr. Omschrijving Gewicht

705010 Hakhamer 5 kg

705015 Breekhamer 9 kg

705017 Breekhamer 12 kg

705019 Breekhamer 15 kg

705021 Sloophamer 21 kg

STROOM, LICHT & LUCHT STROOM, LICHT & LUCHT
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Mobiele lichtmasten
Mobiele lichtmastaggregaten zijn ideaal voor het tijdelijk verlichten 
van (bouw)terreinen waar geen stroom beschikbaar is. De lichtmasten 
zijn makkelijk te vervoeren en te plaatsen en genereren een grote 
lichtopbrengst, handig als u veilig wilt doorwerken of tijdens drukke 

evenementen. Combineer de lichtmasten met externe brandstoftanks 
voor een langdurige tijdelijke verlichting. Ook kunt u bij ons terecht 
voor bouwlampen, looplampen en prikkabels.
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Artikel Nr. Omschrijving Specificaties

509426 Bouwlamp Halogeen Arm 42V / 300W met statief

509420 Bouwlamp PL Breedstr. 42V / 36W / 5m kabel

509421 Bouwlamp PL Breedstr. 24V / 36W / 5m kabel

509425 Bouwlamp Halogeen Arm 42V / 300W lamp in korf

509435 Looplamp Rubber schr. korf 42V / 60W

509436 Looplamp Rubber PL 42V / 32A / 11W

509440 Prikkabel / lichtstreng kunst 42V / 32W / 10 m

509441 Prikkabel / lichtstreng rubber 42V / 26W / 10 m

Artikel Nr. Omschrijving Specificaties

556002 Bouwlamp halogeen Arm 230V / 300W met statief

556003 Bouwlamp 500-1.000W

556005 Bouwlamp 500-1.000W Met statief

509430 Looplamp Rubber 230V / 60W

509428 Sondelamp 400W / 230V / 50hz
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Breekhamers

Compressoren Luchtslangen 

RUPSDUMPERS EN WIELDUMPERS BIEDEN UITKOMST
Kijk op pagina 61 voor het volledige assortiment.

Meer weten? Kijk op colle.eu Vragen? Bel 00800 - 3625 3625



Onmisbaar in elke tijdelijke accommodatie

KLIMAATBEHEERSING

ALTIJD DE JUISTE TEMPERATUUR
Of het nu gaat om verwarmen, drogen of koelen, dankzij 
het assortiment van Collé krijgt u elke ruimte perfect op 
temperatuur. Wij verzorgen de volledige installatie van uw 
tijdelijke verwarming of koeling. 
 
Uiteraard geven wij ook advies voor een correct en 
zuinig gebruik van onze verwarming. Naast verwarming 
verzorgen wij de installatie van de bijbehorende 
brandstoftanks.

78

79

79

HEATERS

AIRCO’S & VENTILATOREN

BOUWDROGERS



KLIMAATBEHEERSING

HEATERS
Diesel- en elektroheaters
Collé biedt u de oplossing voor het verwarmen van een werkplaats, 
kantoor of elke andere ruimte. Wij verzorgen voor u de volledige 
installatie van uw tijdelijke verwarming. Uiteraard geven wij u ook 

advies voor een correct en zuinig gebruik van de heaters. Naast heaters 
verzorgen wij ook de installatie van de bijbehorende brandstoftanks 
waarmee over een langere periode de verwarming gegarandeerd kan 
worden.

78

De te verwarmen ruimte is (l x b x h) 20 x 15 x 4 meter. 
De hal is slecht geïsoleerd. Momenteel is het 10°C en de 
gewenste temperatuur is 20°C.

Om de capaciteit per uur juist te berekenen past u deze 
formule toe:
Inhoud m3 x Isolatiefactor x temperatuurstijging = kcal 
per uur

Isolatiefactor:
Goede isolatie: 1
Gemiddelde isolatie: 2
Slechte isolatie: 3
Bijna geen isolatie: 4

De volgende berekening kan worden gemaakt:
Inhoud m3: 1.200 m3 (20 x 15 x 4m)
Isolatiefactor: 3
Temperatuurstijging: 10° (20°C -10°C)

Formule: 1200 x 3 x 10 = 36.000 kcal
kcal omrekenen naar kW: 
kcal / 860 = 36.000 / 860 = 41,87 kW per uur

CAPACITEITSBEREKENING HEATERS
Hoeveel kW heeft u nodig?

Artikel Nr. Omschrijving Brandstof Kcal/uur

802010 Heater 75kW - indirect gestookt Diesel / petroleum 64.500

802025 Heater 134kW  - indirect gestookt Diesel / petroleum 115.000

802030 Heater 140kW - indirect gestookt Diesel / petroleum 120.000

802035 Heater 175kW - indirect gestookt Diesel / petroleum 150.000

802045 Heater 220kW - indirect gestookt Diesel / petroleum 190.000

808010 Infraroodstraler 40kW Petroleum 35.000

Artikel Nr. Omschrijving Capaciteit (kW) Aansluiting

805005 Elektroheater 3 230V

805010 Elektroheater 5 400V

805015 Elektroheater 9 400V

805020 Elektroheater 15 400V

KLIMAATBEHEERSING

AIRCO’S, VENTILATOREN & BOUWDROGERS
Airco’s, ventilatoren & bouwdrogers
Airco’s gebruikt u voor het snel verkoelen van een of meerdere 
ruimtes. Hiermee creeërt u snel een prettig werkklimaat. Onze 
geluidsarme ventilatoren zijn geschikt voor het ventileren van 
fabrieks- ruimtes, garages, werkplaatsen en andere locaties. 

Bouwdrogers waarmee snel en efficiënt vochtige ruimtes gedroogd 
kunnen worden. Op deze manier voorkomt u schimmelvorming en 
rotting. Uitermate geschikt voor het ontvochtigen van een ruimte 
bij zowel nieuwbouw als een verbouwing. Ook in het geval van 
waterschade bieden deze bouwdrogers u snel uitkomst. 

79

Artikel Nr. Omschrijving Capaciteit (m³/uur) Specificaties

803010 Airco 320

803015 Airco 520

807005 Ventilator / afzuiging 3.360 Ø 300mm / slang 5m

807010 Ventilator centrifugaal 7.760

809015 Bouwdroger 82 230V

809020 Bouwdroger 125 230V

U ORGANISEERT EEN EVENEMENT?
De specialisten van Collé Events weten 
precies wat er speelt in uw branche! Meer 
informatie op pagina 7.

Meer weten? Kijk op colle.eu Vragen? Bel 00800 - 3625 3625



Oplossingen voor opslag & logistiek

OPSLAG & LOGISTIEK

SNEL & FLEXIBEL
Creëer snel een tijdelijke opslagruimte of een werkplaats 
op maat met ons assortiment. Daarnaast bieden wij u 
diverse mogelijkheden voor het (intern) transporteren 
van zware lasten. 

Ook voor het transport over golfbanen en kampeer-, 
recreatie- en evenemententerreinen bieden wij unieke 
oplossingen zoals een brandweer- of ambulancegator.

82
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ZWAARLASTTRAILERS & PLATEAUWAGENS

TERREINTRANSPORTERS & GOLFWAGENS

OPSLAG & LOGISTIEK



ZWAARLASTTRAILERS & PLATEAUWAGENS
Zwaarlasttrailers & plateauwagens 
Deze lichtrijdende zwaarlasttrailers, uitgevoerd met een 2- of 4-wiel-
besturing, zijn makkelijk koppelbaar aan zwaar industriële voertuigen. 
De 4-wielgestuurde trailers, voorzien van een afkoppelbare dissel 

welke aan beide zijden geplaatst kan worden, garanderen een 
compacte draaicirkel en optimale wendbaarheid. Deze trailers zijn 
uitermate geschikt voor compacte ruimtes. Wij adviseren u graag over 
het voor u best passende intern transportmiddel.

654008

OPSLAG & LOGISTIEK

654034

82

Artikel Nr. Omschrijving Laadverm. (kg) Specificaties

654005 Plateauwagen 8.000 2,50 x 6,00 m

654008 Plateauwagen 12.000 2,50 x 8,00 m

654009 Plateauwagen 12.000 2,50 x 10,00 m

654020 Plateauwagen - zwaarlast-trailer 20.000 4 x 2 4WS

654032 Plateauwagen - zwaarlast-trailer 30.000 4 x 2 2WS

654034 Plateauwagen - zwaarlast-trailer 30.000 4 x 2 4WS

654036 Plateauwagen - zwaarlast-trailer 30.000 5 x 2 2WS

654038 Plateauwagen - zwaarlast-trailer 30.000 5 x 2 4WS

657505 Aanhangwagen (enkelas) 750 -

657515 Aanhangwagen (dubbelas) 2.000 -

657530 Graafmachinetransporter (dubbelas) 2.000 -

659008

OPSLAG & LOGISTIEK

TERREINTRANSPORTERS & GOLFWAGENS
Terreintransporters & golfwagens
Voor snel transport op elke locatie biedt Collé diverse terreintransporters 
(gators) en golfkarren aan. Uitermate geschikt voor het transport op  kampeer-, 
recreatie-, evenemententerreinen en golfbanen.

Artikel Nr. Omschrijving Specificaties

659008 Terreintransporter HPX / 20pk dieselmotor John Deere Gator

659010 Terreintransporter / 6 x 4 / diesel John Deere Gator

658515 Terreintransporter met brandweeruitvoering John Deere Gator

659500 Golfkar / 2 personen / elektrisch Clubcar

659510 Golfkar / 4 personen / elektrisch Clubcar

659515 Golfkar / 6 personen / elektrisch Clubcar

659520 Golfkar / 8 personen / elektrisch Clubcar

658510 Aanhangwagen tbv terreintransporter (enkelas) -

301515 Landbouwtrekker 100pk / 4wd -

83

SNEL VAN A NAAR B
Met onze gators kunt u snel, veilig en 
eenvoudig spullen of personen van 
locatie naar locatie verplaatsen.

Meer weten? Kijk op colle.eu Vragen? Bel 00800 - 3625 3625



Afzetmateriaal & transportbenodigdheden 
Voor het afzetten van een terrein of route bieden wij diverse 
bouwhekken en dranghekken. Transporteer snel en efficiënt 
materialen met onze transportbenodigdheden. Onmisbaar op elke 
bouwplaats!

Schaftwagens 
Diverse schaftwagens waarmee u altijd een droge en comfortabele 
ruimte op de werkplek ter beschikking heeft. De schaftwagens zijn 
makkelijk te vervoeren dankzij de kogelkoppeling en geschikt voor 
snelverkeer. Ze beschikken over een uitgebreide standaarduitrusting 
zoals vaste banken, vaste tafel, verlichting, verwarming en stroom 
aansluiting. Dit maakt de schaftwagens direct inzetbaar.

Tekstkar 
Voor informatievoorzieningen over omleidingen, evenementen, 
verkeerscontroles en dergelijke is de tekstkar ideaal. Deze tekstkar is 
compact, snel en makkelijk te verplaatsen. Dankzij de zonnecollectoren 
en interne accu is een stroomaansluiting niet nodig.

Valbeveiliging (980020)
Dit valbeveiligingssysteem is ontworpen om op een veilige manier 
materieel te laden en te lossen van vlakke voertuigen (zoals een flatbed 
trailer). Het systeem is mobiel en demontabel en kan naast de laadvloer 
worden opgebouwd. Het syteem bestaat uit 2 contragewichten welke 
met een ballast van 3 ton de basis vormen van het systeem. Het frame 
is voorzien van een valstopblok.

OPSLAG & LOGISTIEK
Opslagcontainers
Creëer snel en makkelijk een tijdelijke opslagruimte met één of 
meerdere zeecontainers of een varianthal. Diverse extra opties zijn 

mogelijk zodat de zeecontainers ook ingericht kunnen worden als 
tijdelijke werkplaats voor diverse toepassingen in de bouw en industrie.

OPSLAG & LOGISTIEK

84

651005 652010

654000

Artikel Nr. Omschrijving Afmetingen (cm) Specificaties

650500 Zeecontainer 250 x 270 9V

651000 Zeecontainer 250 x 300 10V

651005 Zeecontainer 250 x 600 20V

651600 Opslagrek 400 x 200 t.b.v. container

650505 Slot t.b.v. container

651007 Verlichting t.b.v. container

651020 Werkplaatscontainer 20V Incl. verlichting, kolomboor, metaalafkortzaag, werkbank en opslagrek

652020 Schaftwagen 400 x 195 x 285 Snelwegverkeer

652015 Schaftwagen 400 x 195 x 285 Snelwegverkeer inclusief aparte opbergruimte

652010 Schaftwagen 400 x 195 x 285 Snelwegverkeer inclusief toilet en aparte opbergruimte

654000 Varianthal Diverse afmetingen / uitvoeringen op aanvraag leverbaar

651020

OPSLAG & LOGISTIEK
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Artikel Nr. Omschrijving Specificaties

654055 Terminal Tractor Mafi T230 Diesel (175 pk), Max. asbelasting (voor): 27,5t., Max.asbelasting (achter): 40t. 

551010 Bouwhekken (incl. stabiele voet) 3,50 x 2,00 m, enkel leverbaar per volle bok (28 stuks)

551015 Dranghekken 2,50 x 1,00 m, enkel leverbaar per volle bok 

657555 Haspelwagen met kogelkoppeling v130 Max. massa  1.900 kg, Laadvermogen  1.300 kg, Ledig gewicht  600 kg

657560 Haspelwagen met kogelkoppeling v250 Max. massa  3.500 kg, Laadvermogen  2.510 kg, Ledig gewicht  980 kg

503303 Transportband 3 meter 230V of 110V, Gewicht 100 kg, Bandbreedte 40 cm, Bandsnelheid 24 m/min, Capaciteit tot 50 ton/u

658000 Kunststof rijplaat Afmetingen: 3,00 x 0,75 m, Gewicht: 34 kg

605023 Tekstkar -

901018 Mobiele hogedrukreiniger 940 liter Werkdruk: 207 bar, wateropbrengst: 900 liter/uur

980020 Valbeveiliging 2 contragewichten, ballast van 3 ton, max. werkhoogte 5,00 m, actieradius 3,50, gewicht 3600 kg.

1363090 Stortkoker 1,06 x 0,50 m, mogelijk i.c.m. invoertrechter, steun invoertrechter, steun lier stortkoker, ketting met haak tbv stortkoker

605023605023

980020

657560

Meer weten? Kijk op colle.eu Vragen? Bel 00800 - 3625 3625



Volledige ontzorging van uw project

TIJDELIJKE
ACCOMMODATIES

VAN CONCEPT TOT REALISATIE
Met onze tijdelijke accommodaties creëert u een 
volledige facilitaire voorziening rondom grootschalige 
onderhoudsprojecten en/of shutdowns. 

Van concept tot en met realisatie, met de specialisten van 
Collé Project werkt u altijd met één aanspreekpunt voor 
de volledige coördinatie van uw project.
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EVENT-LINE UNIT

MEUBILAIR & INRICHTING



BASIC-LINE UNITS

De Collé Basic-Line unit is  verkrijgbaar als 2,44 m en 3,00 m breed, 
6,06 m lang en 2,67 mm hoog. Door zijn hoge kwaliteit kan deze 
Basic-Line unit eenvoudig gestapeld worden, in ieder gewenste 
opstelling, tevens zonder de tussenwanden. De isolatiewaarde zorgt 
het hele jaar door voor een prettig werkklimaat. Basic-Line units zijn 
standaard voorzien van een verwarming, airconditioning, dubbel-

glas met explosiefolie, rolluiken, jaloezieën en vliegenhor. Optioneel 
met tussenwanden en gescheiden sanitair. Basic-Line units kunnen 
eenvoudig worden geschakeld en gekoppeld. Creëer op deze manier 
één grote ruimte of verbind diverse losse eenheden met elkaar door 
een intern gangpad of koppelunit, de mogelijkheden zijn eindeloos.

TIJDELIJKE ACCOMMODATIES
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Basic-Line unit S04 - Keuken / toilet gescheiden

Basic-Line unit S05 - Keuken / toilet gescheiden

Basic-Line unit S05 - Mindervalide toilet

Basic-Line unit B02 - gedeeld, zonder ramen

Basic-Line unit B01 - gedeeld

Basic-Line  unit B05 - kwart open met interne hal

TIJDELIJKE ACCOMMODATIES
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Basic-Line unit B12 - half open

Basic-Line  unit B09 - kwart open

Basic-Line unit B10 -  half open Basic-Line unit B13 - drie-kwart open

Basic-Line unit B16 -  interne trap

Basic-Line unit K01 - met keukenblok

VOLLEDIGE ONTZORGING
Uw project volledig ontzorgd. Van concept 
tot en met realisatie. Meer info over Collé 
Project op pagina 8.

Standalone en schakelunits

Meer weten? Kijk op colle.eu Vragen? Bel 00800 - 3625 3625



TOP-LINE UNITS

De Collé Top-Line units zijn de luxe variant met een afmeting van 6 
x 3 meter. Volledig afgestemd op uw ruimte behoefte kunnen onze 
Top-Line-schakelunits worden gekoppeld aan Basic-Line en Special-
Line units. De Collé Top-Line units zijn standaard 30cm breder, dit 
resulteert in een meer efficiënt vloerplan en uiteindelijk in lagere 

exploitatiekosten per gebruiker. Daarnaast kunnen deze units 
eenvoudig en veilig gestapeld worden tot 3 hoog en uitgebreid 
worden met gangunits, trappen en bordessen. Dit maakt de 
Collé Top-Line units de beste keuze wanneer u op zoek bent naar 
comfortabele en kwalitatieve tijdelijke huisvesting.

TIJDELIJKE ACCOMMODATIES
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Artikel Nr. Omschrijving Afmetingen (m) Specificaties

655008 Top-line unit 6,00 x 3,00

655011 Top-line unit 3,00 x 3,00

655070 Top-line unit 6,00 x 3,00 Interne trap

655017 Top-line unit 6,00 x 3,00 Loopgang

655009 Top-line unit 6,00 x 3,00 Keuken / 2 toiletten

655005 Top-line unit 6,00 x 3,00 Standaard

655010 Top-line unit 6,00 x 3,00 Keukenblok / toilet

655012 Basic-line unit 6,00 x 2,50 Standaard

655016 Top-line unit 6,00 x 2,50 Interne hal / binnendeur

655075 Bordestrap 2,00 x 1,00 Aluminium

655076 Bordestrap 2,00 x 1,00 Staal

TRANSPORT OP LOCATIE
Veilig en efficiënt personenvervoer op 
de bouwplaats is mogelijk met onze 
terreintransporters. Kijk op pagina 83.

TIJDELIJKE ACCOMMODATIES
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Top-Line unit B12 - half open Top-Line  unit B15 - open

Top-Line  unit B09 - kwart open Top-Line unit B13 - drie-kwart open

Top-Line  unit B05 - kwart open met interne hal Top-Line unit B16 -  interne trap

Top-Line unit K01 - met keukenblok Top-Line unit B06 - half open met interne hal

Luxe geschakelde semi-permanente accommodaties

Meer weten? Kijk op colle.eu Vragen? Bel 00800 - 3625 3625



FOOD-LINE UNITS

Ook op het gebied van professionele grootkeukenvoorzieningen 
kunt u terecht bij Collé. Uiteraard worden de Food-line keukenunits 
volledig ingericht naar uw eisen en wensen. Verbouwing van de 
keuken, tijdelijk extra capaciteit nodig of een culinair evenement? 
De mobiele Food-line keukens van Collé bieden u een hoogwaardige 
oplossing waarin elke kok graag wil werken. De units zijn op maat in 

te richten met bijbehorende apparatuur. Uiteraard voldoen al onze 
producten aan de HACCP-normering en aan alle eisen op het gebied 
van hygiëne. Graag zoeken wij samen met u naar een geschikte 
oplossing voor uw project. Onze specialisten hebben een brede 
ervaring en denken graag met u mee!

TIJDELIJKE ACCOMMODATIES
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Artikel Nr. Omschrijving Specificaties

655035 Keukenunit (warm) Incl. afzuigkap

655036 Keukenunit (koud) Incl. 3 koelwerkbanken en koeling

655037 Koel- / vries unit Bestaande uit vriescel (2,50 x 2,50m) en koelcel (2,50 x 2,50m)

655038 Afwasunit Incl. afwasstraat

Artikel Nr. Omschrijving Specificaties

650042 Kookketel 60 l

650048 Magnetron 1800 W

650057 Friteuse 23 l

650080 Combisteamer SCC 101 RATIONAL

650041 Pastakoker

650056 Vaatwasser

650049 Magnetron 800 W

650044 Vrieskast Staand

650045 Vrieskist Liggend

VOLLEDIGE ONTZORGING
Dankzij Collé werkt u zorgeloos aan uw 
project. Onze specialisten nemen al het 
werk uit handen. Meer info op pagina 8.

TIJDELIJKE ACCOMMODATIES
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SPECIAL-LINE UNITS

Collé Special-line units zijn schakel en koppelbare units voorzien 
van was-, douche- en toilet gelegenheid in diverse verschillende 
opstellingen. De Special-line units zijn perfect in te zetten als 

tijdelijke was-,  kleed- en kantinegelegenheid tijdens fabriekstops 
of op momenten dat er een piekbelasting plaatsvind. Special-line 
units worden op maat en geheel naar wens samengesteld.

Special-Line unit S01 - Douche, toilet en keuken Special-Line unit S09 - Kleedruimte en toiletten gescheiden

Special-Line unit D01 - Douche / Kleedruimte gescheiden Special-Line unit D02 - Decontaminatie unit / handwas 

Special-Line unit S04 - Keuken / Dubbel toilet gescheiden Special-Line unit S05 - Keuken / Toilet Special

Professionele keukenunits, ingericht naar eigen wens Schakel- en koppelbare units

Keukenapparatuur

Meer weten? Kijk op colle.eu Vragen? Bel 00800 - 3625 3625



EVENT-LINE UNITS

De Collé Event-Line units zijn speciale units ingericht en uitgerust 
voor middel- en grote evenementen. Deze Event-Line sanitair 
units beschikken over alle benodigde faciliteiten en zijn daarnaast 
hoogwaardig afgewerkt. De Event-Line sanitair units zijn uitgerust 
met hangende toiletten (voor zowel mannen als vrouwen), 

wasbakken (met spiegels) en zeep- en handdoekdispensers. Ze zijn 
eenvoudig te reinigen en makkelijk te onderhouden. Dankzij de luxe 
en complete uitstraling kunnen de Event-line units ingezet worden 
voor vrijwel elk evenement.

TIJDELIJKE ACCOMMODATIES
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MATERIAALTRANSPORT OP LOCATIE
Veilig en efficiënt materiaal verplaatsen is 
mogelijk met onze heftrucks en verreikers. Kijk 
op pagina 38 voor meer informatie.

Artikel Nr. Omschrijving Afmetingen (m) Specificaties 

655025 Sanitairunit 6,00 x 2,50 Dames- en herentoilet; Dames: 3 toilet, 2 wasbak, boiler / Heren: 2 toilet, 2 wasbak, boiler

655026 Sanitairunit 6,00 x 2,50 3 Urinoir, 3 toilet, wastrog 2m, 4 tappunten, 100l boiler

655027 Sanitairunit 6,00 x 2,50 5 Hurktoilet, wastrog 2m, 4 tappunten, 100l boiler

655030 Douche-unit 6,00 x 2,50 5 Douches, wastrog 2m, 4 tappunten, 300l boiler

655029 Combi-unit 6,00 x 2,50 3 Toilet, 3 douches, wastrog 2m, 4 tappunten, 300l boiler

655031 Sanitairunit 6,00 x 3,00 2 Toilet, 2 urinoir, 2 wasbak

655032 Handwasunit 6,00 x 2,50 Wastrog 3m, 8 tappunten

655050 Sanitairunit 6,60 x 3,00 8 Toiletten, groot urinoir, wasbak

655052 Sanitairunit 6,60 x 3,00 14 Toiletten, wasbak

655005 Sanitairunit 6,00 x 3,00 1 Dames toilet, 1 heren toilet, 2 urinoir, 2 wasbak

655005 Sanitairunit 6,00 x 3,00 1 Douche, 1 toilet, boiler 80 liter

655005 Boilerunit 6,00 x 3,00 4 x 300 Liter

655021 Septictank 6,00 x 2,50 8 m3

655077 Bordestrap - Te gebruiken i.c.m. septictank

655022 Kassa unit 6,00 x 3,00 5x uitgifte loket

655005 Informatie kiosk - -

Event-Line unit S07 - Dames / Heren toilet

Event-Line unit S06 - Toilet / handwas

Event-Line unit CS07 - Dames / Heren Toilet 

Event-Line unit CW01 - Kleed / Wastrog dubbel

Event-Line unit CS08 - Sanitair / Handwas (warm)

Event-Line unit CD01 - Douche 

TIJDELIJKE ACCOMMODATIES

95

Hoogwaardige sanitair en evenement units

Meer weten? Kijk op colle.eu Vragen? Bel 00800 - 3625 3625



MEUBILAIR & INRICHTING
Accessoires voor het inrichten van uw units
Tijdelijke accommodaties richt u volledig in naar wens met ons 
meubilair. Collé bekijkt samen met u hoe de units het meest efficiënt 
ingericht kunnen worden voor de betreffende toepassing. Van 

een volledig ketenpark, een tijdelijke locatie voor een bepaalde 
periode tot en met enkele kantoorunits voor de coördinatie van 
uw bouwproject, Collé heeft een brede ervaring op het gebied van 
tijdelijke accommodaties.

TIJDELIJKE ACCOMMODATIES
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VOLLEDIGE ONTZORGING
Dankzij Collé werkt u zorgeloos aan uw 
project. Onze specialisten nemen al het 
werk uit handen. Meer info op pagina 8.

TIJDELIJKE ACCOMMODATIES
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Artikel Nr. Omschrijving Specificaties

650043 Koelkast 140 l

650046 Spoeltafel RVS / inclusief boiler

650047 Regaalwagen 1/1 GN tbv dienbladen

650050 Counter (verrijdbaar) RVS / Neutraal

650052 Kassa counter (verrijdbaar) RVS

650051 Warmhoudvitrine Au bain marie

650053 Warmhoudvitrine Opzet

650054 Koelvitrine Opzet

650055 Dienblad

655089 Koffieautomaat 2 kans / Bravilor

650095 Koffieautomaat (minicafé) Tafelmodel

650090 Koffieautomaat (volautomatisch) Staand model 500 bekers

979950 Frisdrankautomaat

650065 Broodjesautomaat Model: carroussel

650085 Waterkoeler 18,9 l

655087 Waterkoker 1,5 l

990010 Rolcontainer / kliko 240 l

990025 Brandblusser 6 kg / poeder

990030 Brandhaspel 20 m

990035 Noodverlichting

650035 Zeepdispenser T.b.v. sanitairunit

655037 Handpapier houder Staand model

Artikel Nr. Omschrijving

650000 Archiefkast 2-deurs afsluitbaar

650001 Archiefkast 2-deurs afsluitbaar / luxe

650005 Prullenbak - 30l / vlamdovend

650010 Bureautafel (1,60 x 0,80m)

650011 3-Ladenblok tbv bureautafel

650009 Ladenkast / hangmap / 4 lades

650012 Bureautafel (1,60 x 0,80m) luxe

650014 3-Ladenblok tbv bureautafel luxe

650015 Kachel tbv unit / staand model / 2kW

650020 Kachel tbv unit / wand model / 2kW

650024 Whiteboard (2,00 x 1,00m)

650025 Whiteboard (0,90 x 1,20m)

650027 Flipover

650028 Papierversnipperaar

650029 Beamer en scherm

652000 Kapstok staand

652001 Kapstok staand luxe

655000 Kantinestoel kuipmodel

656000 Omkleedkast dubbeldeurs

656002 Gatinglockers 10 deurs / 40 x 40cm

656003 Omkleedbankjes

656020 Bureaustoel / armleuningen / conform ARBO

656021 Bureaustoel luxe / armleuningen / conform ARBO

656030 Vergaderstoel

656025 Vergaderstoel luxe

656500 Koelkast tafelmodel 

657000 Kantinetafel (1,60 x 0,80m)

657002 Vergadertafel (1,60 x 0,80m)

657001 Vergadertafel (1,60 x 0,80m) luxe

655080 Opstaptrede

655028 Prikbord

Meer weten? Kijk op colle.eu Vragen? Bel 00800 - 3625 3625



ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN COLLÉ

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN COLLÉ,

I. ALGEMEEN GEDEELTE:

Artikel 1 - Opbouw Algemene Leveringsvoorwaarden
1.1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden bestaan uit een algemeen gedeelte en  
 een bijzonder gedeelte. Het bijzondere gedeelte bestaat uit verschillende  
	 hoofdstukken	waarin	de	specifieke	bepalingen	met	betrekking	tot	de	verschillende		
 ondernemingsactiviteiten zijn opgenomen. Aldus is het mogelijk dat er meerdere  
 hoofdstukken op de Overeenkomst van toepassing zijn.
1.2. Indien en voorzover enige bepaling uit het bijzondere gedeelte afwijkt van het  
 gestelde in het algemeen gedeelte, prevaleert het bepaalde in het bijzondere  
 gedeelte, voorzover er sprake is van toepasselijkheid van desbetreffende  
 bepaling uit het bijzondere gedeelte.
1.3. Indien en voorzover meerdere hoofdstukken uit het bijzondere gedeelte op een  
 Overeenkomst of Opdracht van toepassing zijn en enige bepalingen mochten  
	 conflicteren,	prevaleert	de	bepaling	welke	de	minste	beperking	oplevert	voor	Collé.

Artikel 2 - Definities
In deze Algemene Leveringsvoorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de 
navolgende betekenis:
Afnemer: onder Afnemer wordt verstaan iedere partij die (mede) de Opdracht geeft/geven 
tot dienstverlening, advisering of het uitbrengen van een Offerte.
Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden.
Atex materieel: alle ten behoeve van verhuuractiviteiten bestemde zaken welke voldoen 
aan de minimumeisen uit de ATEX-95 richtlijn (94/9/EG).
Begroting: Het geheel van geschatte inkomsten en voorziene uitgaven, opgesteld voor een 
bepaalde toekomstige periode.
Collé: alle rechtspersonen of diens rechtsopvolgers welke onderdeel uitmaken van of 
gelieerd	zijn	aan	Collé,	waarmee	onder	meer,	doch	niet	uitsluitend	bedoeld	worden:	Frits	
Collé	Holding	BV	-	Collé	Sittard	Beheer	BV	-	Brieselang	BV	-	Collé	Kleibergweg	BV	-	 
Collé	Sittard	-	Rental	BV	-	Collé	Sittard	Verhuur	BV	-	Collé	Rental	&	Sales	Projekt	BV	-	 
Collé	Sittard	Machinehandel	BV	-	Collé	Rental	&	Sales	BVBA	-	Collé	Safety	&	Training	BV.
Cursist: diegene die de training gaat of zou gaan volgen.
Diensten:	door	of	namens	Collé	(al	dan	niet	in	regie)	uitgevoerde	opdrachten,	 
Werkzaamheden en/of verstrekte adviezen.
Duurovereenkomst:	Overeenkomst	waarin	Partijen	zich	verbinden	om	op	
achtereenvolgende tijdstippen voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende 
prestaties te verrichten.
Gebrek(en): afwijking(en) aan een Zaak die reeds voor levering aanwezig waren en 
waardoor de Zaak niet (meer) aan de Overeenkomst beantwoordt, zoals defecten en 
mankementen, welke het gevolg zijn van fabricage- en/of materiaalfouten of het ontbreken 
van	de	(overeengekomen)	specifieke,	essentiële	vereisten	en/of	kenmerken.	Onder	
Gebreken wordt uitdrukkelijk niet verstaan: defecten en mankementen die na levering zijn 
ontstaan, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, valschade, defecten en mankementen 
veroorzaakt door onjuist gebruik of bewaring, Ondeskundig gebruik, onvoldoende 
onderhoud of door normale slijtage.
Gehuurde:	elke	door	Collé	aan	Afnemer	in	verhuur	gegeven	Zaak.
Installatie: het aanbrengen van alle toe- en afvoerleidingen, bedradingen en 
aansluitpunten, benodigd voor het juist monteren van de zaak.
Offerte:	het	doen	van	een	(Schriftelijke)	aanbieding.
Ondeskundig en/of Onzorgvuldig gebruik: Hieronder wordt mede, doch niet uitsluitend, 
verstaan gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het Gehuurde bestemd is,  
bediening	door	niet-gecertificeerde	of	(wettelijk)	niet	gekwalificeerde/onbevoegde	personen,	
niet tijdig bijvullen van olie of gebruik van onjuiste olie, smeermiddelen, brandstof, antivries, 
accuwater, onjuist of niet gebruiken van stempels, overbelasting of belading, vervoer van 
aanhangers en/of ander aan een motorvoertuig koppelbaar materieel door een bestuurder 
die met betrekking tot de voertuigcombinatie niet over de juiste rijbewijscategorie beschikt, 
verrichten van reparaties, uitschakelen van (veiligheids)voorzieningen en/of andere 
(deel)systemen,	kantelen	vanwege	een	te	grote	hellingshoek,	handelen	in	strijd	met	
de	aanwijzingen	van	Collé	en/of	fabrikant	en/of	handleiding	en/of	op	het	huurcontract	
afgedrukte aanwijzingen, onjuist of ongeschikt transport, het niet treffen van maatregelen ter 
voorkoming van schade in geval van aangekondigde extreme weersomstandigheden zoals 
storm en hagel, handelen in strijd met een wettelijke plicht of (plaatselijke en/of tijdelijke) 
verordening.
Opdrachtbevestiging:	Schriftelijke	bevestiging	van	de	Offerte	door	Collé.
Overeenkomst of Opdracht: onder Overeenkomst of Opdracht wordt verstaan de  
verbintenis	welke	Collé	met	haar	Afnemer(s)	aangaat.
Partijen:	Collé	en	Afnemer(s)	waartussen	een	(Duur)Overeenkomst	tot	stand	is	gekomen.
Schadeafkoopregeling of Regeling:	de	in	deze	Algemene	Voorwaarden	vervatte	Regeling	
tot	beperking	van	het	recht	van	Collé	op	vergoeding	door	Afnemer	van	schade	veroorzaakt	
door diefstal, verlies of beschadiging van het Gehuurde tot de hoogte van het van toepassing 
zijnde eigen risico.
Schriftelijk:	met	Schriftelijk	wordt	ook	per	e-mail,	per	fax	of	enige	andere	wijze	
van communicatie bedoeld, die met het oog op de stand ter techniek en de in het 
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk gesteld kunnen worden.
Training: bijeenkomst(en) met als doel het overbrengen van kennis en/of vaardigheden.
Trainingsmateriaal:	al	het	door	Collé	verstrekte	materiaal	zoals	een	trainingsboek,	
examentraining,	films,	software,	bestanden,	zakkaartjes,	landkaarten,	wetteksten,	
naslagwerken, losse opgaven enzovoorts.
Werkzaamheden:	alle	Werkzaamheden	waartoe	Opdracht	is	gegeven,	of	die	door	Collé	uit	
anderen hoofden, direct verband houdend, met de Overeenkomst of Offerte worden verricht.
Zaak: ieder stoffelijk object, roerend dan wel onroerend, welke onderdeel uitmaakt van de 
Overeenkomst.

Artikel 3 - Toepasselijkheid
3.1.	 Deze	Algemene	Voorwaarden	zijn	van	toepassing	op	iedere	en	alle	onderhandeling, 
 aanbieding, Offerte, Opdrachtbevestiging, Overeenkomst, Diensten, Werkzaam 
	 heden	of	overige	rechtsbetrekking	waarop	Collé	deze	voorwaarden	van	toepassing		
	 heeft	verklaard,	voorzover	van	deze	voorwaarden	niet	door	Partijen	uitdrukkelijk		
	 en	Schriftelijk	is	afgeweken.	
3.2. Het door Afnemer zonder commentaar aanvaarden en behouden van een  
 aanbieding, Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst waarin naar deze  
	 Algemene	Voorwaarden	is	verwezen,	geldt	als	instemming	met	de	toepassing	van		
	 deze	Algemene	Voorwaarden	in	volledigheid.	
3.3. Alle Opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard  
	 door	Collé.	In	afwijking	van	de	artikelen	7:404,	7:407	lid	2	en	7:409	van	het		
 Burgerlijk Wetboek zijn de partners, bestuurders, aandeelhouders alsmede  
	 degenen	die	voor	Collé	werkzaam	zijn	niet	persoonlijk	gebonden	of	aansprakelijk.
3.4.	 Eventuele	Algemene	Voorwaarden	of	andere	voorwaarden	van	Afnemer	zijn	niet		
	 geldig.	De	toepasselijkheid	daarvan	wordt	door	Collé	uitdrukkelijk	van	de	hand		
 gewezen. 
3.5.	 Slechts	indien	dat	Schriftelijk	bij	de	Overeenkomst	wordt	overeengekomen	kan,		
 zonder dat de overige voorwaarden worden aangetast of anderszins buiten  
 werking gesteld, uitsluitend terzake van een individueel bepaalde Opdracht,  
	 van	één	of	meer	van	de	bepalingen	van	deze	Algemene	Voorwaarden	op	verzoek		
 van Afnemer worden afgeweken.
3.6.	 Indien	één	of	meerdere	bepalingen	in	deze	Algemene	Voorwaarden	op	enig		
 moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijft de Over 
 eenkomst voor het overige in stand. Het betreffende beding zal in overleg tussen  
	 Collé	en	Afnemer	onverwijld	vervangen	worden	door	een	beding	dat	de	strekking		
 van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benaderd. 
3.7.	 Onduidelijkheden	over	de	uitleg	of	inhoud	van	één	of	meerder	bepalingen	van	de		
	 Algemene	Voorwaarden	of	situaties	welke	niet	in	deze	Algemene	Voorwaarden		
 voorzien zijn, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene  

	 Voorwaarden.	
3.8.	 Indien	Collé	niet	steeds	strikte	naleving	van	deze	Algemene	Voorwaarden		
	 verlangt,	dan	betekent	dit	niet	dat	de	bepalingen	van	deze	Algemene	Voorwaarden		
	 niet	van	toepassing	zijn,	of	dat	Collé	in	enigerlei	mate	het	recht	zou	verliezen	om		
 in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene  
	 Voorwaarden	te	verlangen.	
3.9. In geval van strijdigheid of interpretatieverschillen tussen vertalingen van de tekst  
	 van	de	Algemene	Voorwaarden,	prevaleert	telkens	de	in	de	Nederlandse	taal		
 opgestelde tekst.
3.10.	 In	geval	van	strijdigheid	tussen	de	Algemene	Voorwaarden	en	het	bepaalde	in		
 de Opdrachtbevestiging c.q. de (Duur)Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in  
 de Opdrachtbevestiging c.q. de (Duur)Overeenkomst.
3.11.	 Collé	heeft	het	recht	om	deze	Algemene	Voorwaarden	eenzijdig	te	wijzigen	of	aan		
 te vullen. Deze wijzigingen gelden ook voor de Overeenkomsten die lopen ten  
 tijde van de wijzigingen. Wijzigingen worden per e-mail bekend gemaakt aan  
 Afnemer en treden in werking 30 (dertig) dagen na de bekendmaking.

Artikel 4 -  Offerte en Begroting
4.1.	 Alle	aanbiedingen	van	Collé,	waaronder	Offerten	en	Begrotingen,	geschieden		
 vrijblijvend.
4.2. Acceptaties van aanbiedingen of Opdrachten in welke vorm dan ook (schriftelijk,  
 fax, mail, mondeling of anders) door Afnemer zijn onherroepelijk voor Afnemer.
4.3.	 Collé	heeft	het	recht	een	Opdracht	zonder	opgave	van	redenen	te	weigeren.
4.4.	 Indien	Afnemer	een	aanbieding	aanvaardt,	behoudt	Collé	het	recht	om	het	aanbod 
 binnen 2 werkdagen na aanvaarding te herroepen. 
4.5.	 Onjuistheden	in	de	orderbevestiging	van	Collé	dienen	binnen	drie	(3)	dagen		
	 na	datum	van	bevestiging	schriftelijk	aan	Collé	te	worden	bericht,	bij	gebreke		
 waarvan de orderbevestiging geacht wordt de Overeenkomst juist en volledig  
 weer te geven en Afnemer daaraan gebonden is.
4.6.	 Indien	Afnemer	een	aanbieding	niet	aanvaardt,	heeft	Collé	het	recht	alle	gemaak	
 te kosten die zijn gemaakt om de aanbieding te doen bij Afnemer in rekening te  
 brengen.
4.7.	 Voor	de	aanvaarding	van	de	aanbieding,	voor	mondelinge	toezeggingen,	voor	de		
 wijzigingen van en de aanvullingen op bestaande Overeenkomsten en voor de  
 inhoud van alle bij de aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere  
	 gegevens	geldt,	dat	Collé	hieraan	gebonden	geacht	mag	worden	pas	nadat	en		
	 voorzover	de	betreffende	stukken	Schriftelijk	door	Collé	zijn	bevestigd,	dan	wel		
	 dat	Collé	met	de	uitvoering	heeft	aangevangen.
4.8. De prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding hebben een geldigheids 
 duur van veertien (14) dagen na de aanbiedingsdatum. 
4.9.	 Elke	door	Collé	opgegeven	nieuwe	prijsberekening	en	voorwaarden	van	de		
 aanbieding treden in plaats van de voorgaande.
4.10.	 Een	samengestelde	prijsberekening	verplicht	Collé	niet	tot	nakoming	van	een	deel	 
 van het in de aanbieding vermeldde tegen een overeenkomstig deel van de  
 opgegeven prijs.
4.11.	 De	aanbiedingen	zijn	gebaseerd	op	de	bij	Collé	bekende	informatie	ten	tijde	van		
 de aanbieding en op eventuele gegevens verstrekt door Afnemer bij de aanvraag.
4.12. Indien diegene die de Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst ondertekent  
 namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de aansprakelijk 
	 heid	van	die	anderen,	tegenover	Collé	verantwoordelijk	en	aansprakelijk	als	ware		
 hij zelf Afnemer.

Artikel 5 -  Overeenkomst
5.1.	 De	Overeenkomst	tussen	Collé	en	Afnemer	is	voor	onbepaalde	tijd,	tenzij	uit	de		
	 aard	van	de	Overeenkomst	anders	voortvloeit	of	indien	Partijen	uitdrukkelijk	en		
	 Schriftelijk	anders	zijn	overeengekomen.	
5.2. De duur van de Opdracht kan behalve door de inspanning beïnvloed door allerlei  
	 factoren,	zoals	de	kwaliteit	van	de	informatie	die	Collé	verkrijgt	en	de	medewerking		
	 die	wordt	verleend.	Collé	kan	dan	ook	niet	van	tevoren	exact	aangeven	hoe	lang		
 de doorlooptijd voor het uitvoeren van de Opdracht zal zijn.
5.3. Is voor de uitvoering van bepaalde Werkzaamheden of voor de levering van  
 bepaalde diensten of Zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit  
	 nimmer	een	fatale	termijn.	Bij	overschrijding	van	een	termijn	dient	Afnemer	Collé 
	 Schriftelijk	in	gebreke	te	stellen.	Collé	dient	daarbij	een	redelijke	termijn	te		
 worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Deze  
 redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de oorspronkelijke levertermijn.  
 Overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding.
5.4.	 De	levertermijn	neemt	aanvang	nadat	Collé	de	door	Afnemer	ondertekende	Offerte,	 
 Opdrachtbevestiging of Overeenkomst evenals de eventueel verlangde aanbetaling  
 of vooruitbetaling heeft ontvangen.
5.5.	 Specificatie	van	de	te	leveren	Werkzaamheden	en	Zaken	worden	te	goede	trouw		
 gegeven.
5.6.	 Collé	is	gerechtigd	om	de	uitvoering	van	de	Overeenkomst	zonder	rechtelijke		
 tussenkomst op te schorten wanneer Afnemer niet of niet tijdig voldoet aan enige  
 verplichting uit de Overeenkomst en de bij de Overeenkomst behorende bepalingen  
	 en	Algemene	Voorwaarden.	Opschorting	zoals	hiervoor	bedoeld	geeft	nimmer		
 recht tot schadevergoeding.
5.7.	 Geringe	afwijkingen	van	de	Overeenkomst	door	Collé	zijn	toelaatbaar,	indien		
 en voorzover Afnemer vóór de totstandkoming van de Overeenkomst geen op  
	 schrift	gestelde	opgave	heeft	gedaan	van	voor	haar	essentiële	vereisten	en		
	 voorzover	de	door	Collé	te	leveren	prestatie	door	de	afwijkingen	niet	wezenlijk		
 anders wordt.
5.8.	 Slechts	indien	Afnemer	aantoont	dat	zodanig	afgeweken	wordt	van	de	Overeenkomst		
	 en/of	de	door	Collé	verstrekte	gegevens,	dat	Afnemer	in	redelijkheid	niet	meer		
 tot nakoming verplicht kan worden, heeft Afnemer het recht om de Overeenkomst  
	 te	ontbinden.	Collé	is	echter	in	geen	geval	tot	enige	schadevergoeding	gehouden.
5.9. Als Afnemer de Overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een  
	 tekortkoming	van	Collé	en	Collé	hiermee	instemt,	wordt	de	Overeenkomst	met		
	 wederzijds	goedvinden	beëindigd.	Collé	heeft	in	dat	geval	recht	op	vergoeding		
 van alle vermogensschade, zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte  
 kosten.

Artikel 6 -  Informatie en conformiteit
6.1.	 Alle	door	Collé	verstrekte	gegevens	dienen	slechts	als	voorbeeld,	waaraan	geen		
	 rechten	ontleend	kunnen	worden.	Vermeldingen	van	afmetingen,	kleuren,		
 kwaliteit, prestaties en andere eigenschappen worden met zorg gedaan, maar  
	 Collé	kan	er	niet	voor	instaan	dat	zich	geen	afwijkingen	zullen	voordoen.	Deze		
 vermeldingen gelden daarom bij benadering en zijn niet bindend. Afwijkingen  
 hiervan gelden aldus niet als tekortkomingen.
6.2.	 De	door	Collé	verstrekte	gegevens	blijven	eigendom	van	Collé	en	mogen	zonder		
	 uitdrukkelijke	schriftelijke	toestemming	van	Collé	niet	worden	verveelvoudigd	en/of	 
	 verstrekt	aan	derden.	Op	eerste	verzoek	van	Collé	dienen	de	verstrekte	gegevens		
	 onmiddellijk	aan	Collé	te	worden	geretourneerd.
6.3. Afnemer dient zich er van te vergewissen dat de door hem bestelde Zaken en  
 de eventueel daarbij behorende verpakking en andere informatie voldoen aan  
 de in het land van bestemming daaraan van overheidswege gestelde voorschriften.  
 Het gebruik van de Zaken en de conformiteit met de bepalingen van overheidswege  
 is voor risico van Afnemer.

Artikel 7 - Prijs
7.1.	 De	door	Collé	afgegeven	prijs	voor	de	door	haar	te	verrichten	Werkzaamheden		
	 geldt	uitsluitend	voor	de	prestatie	conform	de	overeengekomen	specificaties.
7.2.	 Collé	is	gerechtigd	gehele	of	gedeeltelijke	vooruitbetaling	te	vorderen.
7.3.	 Alle	opgegeven	prijzen	zijn	exclusief	eventuele	in	het	kader	van	de	Overeenkomst		
 te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, transportkosten,  
 porti, kleine materialen, reisuren, onderhoud, brandstof, olie, reiniging, verpakking,  

	 regelingen	ter	beperking	van	regres	(Schadeafkoopregeling),	omzetbelasting		
	 (btw)	en	andere	door	de	overheid	opgelegde	heffingen,	tenzij	anders	is	over-	
 eengekomen. Indien geen vaste vergoeding is overeengekomen, wordt de  
 vergoeding vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
7.4.	 Indien	Collé	geen	btw	in	rekening	heeft	gebracht,	terwijl	zij	daartoe	wel	verplicht		
	 blijkt	te	zijn,	is	Collé	gerechtigd	de	btw	alsnog	bij	Afnemer	in	rekening	te	brengen.		
 Afnemer zal de verschuldigde btw per ommegaande, na ontvangst van een  
	 (gecorrigeerde)	factuur,	aan	Collé	voldoen	en	vrijwaart	Collé	bovendien	voor		
	 iedere	schade	(waaronder	opgelegde	boetes)	welke	Collé	hierdoor	lijdt.
7.5.	 Indien	tussen	Partijen	geen	prijs	of	alleen	een	schatting	van	de	prijs	is	overeen- 
	 gekomen,	of	als	de	prijs	volgens	deze	Algemene	Voorwaarden	kan	worden		
	 gewijzigd,	wordt	afgerekend	op	basis	van	de	nacalculatie	van	Collé	met	een		
 redelijke winstopslag.
7.6.	 Wanneer	bij	het	opstellen	van	de	Begroting	bepaalde	kosten	of	kostenposten	niet 
 zijn te overzien, doordat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de  voortgang  
 van het project of van prijsopgaven van derden of anderszins niet met zekerheid  
 zijn te voorspellen, kunnen deze pro memorie worden opgenomen. De door- 
 berekening daarvan geschiedt dan achteraf op basis van nacalculatie en met een  
 redelijke winstopslag.
7.7.	 De	prijs	die	Collé	voor	de	door	haar	te	verrichten	Werkzaamheden	heeft		
 opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen  
	 specificaties.	Collé	is	gerechtigd	de	overeengekomen	prijs	te	verhogen	indien	er		
 na het sluiten van de Overeenkomst sprake is van onvoorziene extra Werkzaam- 
 heden, stijging van de kosten in verband met de uitvoering van de Overeenkomst  
 of als gevolg van (gewijzigde) wet- of regelgeving.
7.8.	 Indien	na	het	aanbod	en/of	het	tot	stand	komen	van	een	Overeenkomst	valuta-	
 wijzigingen plaatsvinden waardoor overeengekomen prijzen hoger uitvallen, is  
	 Collé	gerechtigd	die	verhoging	aan	Afnemer	door	te	berekenen.
7.9.	 Wanneer	de	briefing	van	Afnemer	daartoe	aanleiding	geeft	en	verschillende		
	 mogelijkheden	door	Collé	dienen	te	worden	verkend	alvorens	een	definitief		
 voorstel kan worden opgesteld, zullen deze Werkzaamheden mede zijn begrepen  
 onder de Overeenkomst, gebaseerd op het uiteindelijke voorstel. De kosten  
 hiervan zullen aan Afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 8 - Wijzigingen, meerwerk en prijs- en tariefsaanpassingen
8.1.	 Collé	zal	een	tijdig	verzoek	van	Afnemer	om	met	wijzigingen,	aanvullingen	en		
 correcties van de Overeenkomst in te stemmen steeds welwillend overwegen.  
	 Collé	is	tot	instemming	echter	op	geen	enkele	wijze	verplicht	en	kan	van	Afnemer		
	 verlangen	dat	hiervoor	een	afzonderlijke	Schriftelijke	overeenkomst	wordt		
 gesloten.
8.2.	 Wanneer	Collé	instemt	met	wijzigingen,	aanvullingen	en	correcties,	van	de		
 Overeenkomst, kan dit invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of op het  
	 overeengekomen	tijdstip	van	(op)levering.	Minderwerk	kan	weliswaar	tot	een		
	 vermindering	van	de	overeengekomen	prijs	leiden,	doch	Collé	behoudt	zich	het		
	 recht	voor	om	Afnemer	de	door	Collé	gemaakte	kosten	en	de	gederfde	winst	in		
 rekening te brengen.
8.3. Indien voor het uitvoeren van de Overeenkomst extra Werkzaamheden nodig zijn  
 die ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst niet voorzienbaar waren  
 of wanneer deze extra Werkzaamheden het gevolg zijn van gedragingen en/of  
 een verzwijging dan wel onjuiste of onduidelijke opgave van Afnemer, worden deze 
	 extra	Werkzaamheden	volgens	de	gebruikelijke	tarieven	van	Collé	doorberekend.		
 Onder de extra Werkzaamheden als bedoeld in dit Artikel vallen uitdrukkelijk doch  
 niet uitsluitend wachttijd, extra reistijd en andere aan Afnemer te wijten vertragingen.
 
8.4.	 Indien	in	de	Overeenkomst	een	vaste	prijs	is	overeengekomen	en	Partijen		
 voornemens zijn om met betrekking tot extra Werkzaamheden of prestaties een  
	 afzonderlijke	overeenkomst	te	sluiten,	zal	Collé	Afnemer	tevoren	informeren	over		
	 de	financiële	consequenties	van	die	extra	Werkzaamheden	of	prestaties.
8.5. Indien Afnemer eventuele meerkosten ten gevolge van de extra Werkzaamheden  
 of prestaties niet wil betalen, worden de gewenste extra Werkzaamheden of  
 prestaties niet uitgevoerd. Afnemer is en blijft echter gebonden aan de oorspron 
 kelijke Overeenkomst.
8.6.	 Jaarlijks,	per	1	januari,	kunnen	door	Collé	prijzen	en	tarieven	van	de	overeenge	
 komen Werkzaamheden worden aangepast.
8.7.	 Overschrijding	van	Offerten	en	Begrotingen	tot	10%	(exclusief	btw)	worden	als		
	 begrotingsrisico	door	Afnemer	geaccepteerd	en	behoeven	door	Collé	niet	vooraf		
 aan Afnemer te worden gemeld. Overschrijdingen als gevolg van verkoopcondities  
	 van	leveranciers	van	Collé	en	door	Collé	ingeschakelde	derden,	zoals	bijvoor-	
	 beeld	de	in	de	grafische	industrie	gebruikelijke	percentages	meer-	of	minderlevering,		
 worden geacht aan Afnemer bekend te zijn en gelden niet als overschrijding van  
 een begroting, ook niet wanneer deze kosten niet in een aparte begroting zijn  
 opgenomen.
8.8. Een overschrijding dan wel verhoging van de prijzen en tarieven van meer dan  
	 10%	zal	aan	Afnemer	worden	medegedeeld.	

Artikel 9 -  Uitvoering Werkzaamheden
9.1.	 Tenzij	resultaten	uitdrukkelijk	schriftelijk	zijn	overeengekomen,	zal	Collé	de		
 Dienstverlening en Werkzaamheden naar beste weten en kunnen, en in overeen- 
 stemming met de eisen van goede professionele praktijk uitvoeren, hetgeen  
 uitsluitend een verplichting tot het leveren van een zo goed mogelijke inspanning  
 inhoudt.
9.2.	 Afnemer	is	gehouden	volledige	medewerking	te	verlenen	en	Collé	al	datgene	dat		
 zij noodzakelijk en/of nuttig acht ter beschikking te stellen om de opgedragen  
 Werkzaamheden en leveringen goed te kunnen verrichten. Dit houdt onder  
 andere in: 
 a. dat medewerkers van en Afnemer zelf gedurende de overeengekomen tijd  
  beschikbaar zijn; 
	 b.	 dat	inzage	wordt	verleend	in	alle	door	Collé	relevant	geachte	documenten	en		
  gegevens; 
	 c.	 dat	tijdig	alle	gegevens	en	inlichtingen	worden	verschaft,	die	Collé	noodzake	
  lijk of nuttig acht; 
 d. dat desgevraagd (kantoor)faciliteiten beschikbaar zijn met passende  
  voorzieningen. 
9.3.	 Indien	Collé	ten	aanzien	van	het	vorige	lid	derden	dient	in	te	schakelen	komen	de		
	 hiermee	samenhangende	kosten	voor	rekening	van	Afnemer,	tenzij	Schriftelijk		
 anders overeengekomen.
9.4. Afnemer staat ervoor in dat de door hem aangereikte informatie juist, betrouwbaar  
	 en	volledig	is,	zonder	dat	Collé	tot	zelfstandige	controle	daarvan	gehouden	is,		
	 alsmede	dat	zij	gemachtigd	is	de	informatie	aan	Collé	te	verstrekken.	Afnemer		
	 vrijwaart	Collé	tegen	eventuele	aanspraken	van	derden	ter	zake.
9.5.	 Voor	de	uitvoering	van	al	haar	taken,	welke	voortkomen	uit	de	Overeenkomst,		
	 heeft	Collé	het	recht	om	derden	in	te	schakelen,	waarbij	Afnemer	naast	de		
	 Algemene	Voorwaarden	van	Collé	ook	gebonden	is	aan	de	leveringsvoorwaarden		
 van de betreffende derden.
9.6.	 Voorzover	door	Collé	bij	de	uitvoering	van	een	Opdracht	derden	worden		
 ingeschakeld, zal dat zoveel mogelijk in overleg met Afnemer en met inachtneming  
	 van	zorgvuldigheid	geschieden.	Collé	is	niet	aansprakelijk	voor	omissies,	fouten		
	 of	tekortkomingen	van	deze	derden.	Collé	is	gemachtigd	eventuele	aanspra-	
 kelijkheidsbeperkingen van deze derden namens Afnemer te aanvaarden.  
	 Niet	alleen	Collé,	maar	ook	alle	personen	die	bij	de	uitvoering	van	enige	Opdracht		
 zijn ingeschakeld, inclusief derden, kunnen ten aanzien van Afnemer op deze  
	 Algemene	Voorwaarden	een	beroep	doen.
9.7.	 Het	is	Afnemer	niet	toegestaan	om	zonder	Schriftelijke	toestemming	van	Collé	de		
	 rechten	en	verplichtingen	die	samenhangen	met	of	voortvloeien	uit	de	aan	Collé		
 gegeven Opdracht over te dragen aan derden.
9.8.	 Afnemer	vrijwaart	Collé	tegen	alle	aanspraken	van	derden	die	samenhangen	met		
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	 of	voortvloeien	uit	de	aan	Collé	gegeven	Opdracht.
9.9. Brengt een derde, door doen of nalaten, aan Afnemer, klant van Afnemer,  
 werknemer van Afnemer, overige personen welke in verband staan met de  
 uitvoering van de Opdracht, schade toe, dan is de derde zelf tegenover Afnemer,  
 klant, werknemer of overige persoon aansprakelijk. 
9.10.	 Collé	behoudt	zich	het	recht	voor	om,	zonder	dat	daarvoor	ingebrekestelling	of		
 mededeling nodig is, het uitvoeren van de Opdracht tijdelijk op te schorten of  
	 definitief	te	stoppen	wanneer	daarvoor	redelijke	termen	aanwezig	zijn.

Artikel 10 - Levering 
10.1.	 Collé	is	gerechtigd	de	Zaken	in	gedeelten	af	te	leveren.
10.2.	 Afnemer	is	gehouden	zijn	volledige	medewerking	te	verlenen	aan	de	aflevering		
	 van	krachtens	de	Overeenkomst	door	Collé	te	leveren	Zaken.	Afnemer	zal	ook		
 zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren  
	 Zaken	niet	na	eerste	verzoek	van	Collé	bij	deze	ophaalt	of,	indien	aflevering	aan		
 zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren Zaken in ontvangst te  
 nemen.
10.3. Afnemer dient ervoor te zorg te dragen dat een daartoe bevoegd persoon op  
 het overeengekomen moment van levering aanwezig is voor in ontvangstneming  
	 van	de	Zaken.	Indien	bij	levering	niemand	aanwezig	is,	heeft	Collé	het	recht,		
 maar niet de verplichting om de Zaken mee terug te nemen. Afnemer zal alsdan  
 toch de transportkosten verschuldigd zijn.
10.4.	 Collé	heeft	het	recht	van	degene	die	de	Zaak	komt	afhalen,	dan	wel	in	ontvangst		
 neemt, te verlangen dat hij zich legitimeert en verstrekking van de Zaak te weigeren  
	 indien	Collé	niet	ter	plaatse	kan	vaststellen	dat	het	een	bevoegde	vertegenwoordiger		
 van Afnemer betreft.
10.5. Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor  
 rekening van Afnemer, tenzij franco levering overeen is gekomen. Afnemer draagt  
 steeds het risico tijdens het vervoer. 
10.6. Afnemer dient de geleverde Zaken, het Gehuurde en Diensten meteen na  
 ontvangst nauwkeurig te controleren. Een eventuele reclame met betrekking  
 tot de Zaken, het Gehuurde en Diensten alsook (transport)schade dient bij  
	 aflevering	op	de	vrachtbrief	dan	wel	afleverbon	te	worden	aangetekend,	bij		
	 gebreke	waarvan	de	vrachtbrief	dan	wel	afleverbon	dwingend	bewijs	tegen	Afnemer		
 opleveren van het feit dat de juiste hoeveelheid en conforme Zaken zijn ontvangen 
 en dat deze Zaken vrij van transportschade zijn ontvangen.
10.7.	 Eventuele	Gebreken	aangaande	een	deel	van	de	geleverde	Zaken	geven	Afnemer		
 geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde Zaken.
10.8. Indien de in lid 3 of lid 4 bedoelde situatie zich voordoet, komt de omstandigheid  
 dat Afnemer de Zaak niet heeft kunnen inspecteren geheel voor rekening en  
 risico voor Afnemer, en wordt de Zaak geacht te zijn afgeleverd en aanvaard in de  
 staat die Afnemer mag verwachten van een goed onderhouden Zaak van de soort  
 waarop de Overeenkomst betrekking heeft.

Artikel 11 - Annulering Opdracht
11.1. Afnemer is gerechtigd tot 10 dagen vóór de overeengekomen afnamedatum een  
 overeengekomen Opdracht (gedeeltelijk) te annuleren tegen betaling van een  
 annuleringsvergoeding ten hoogte van:
	 a.	 60%	van	het	netto	orderbedrag	wanneer	de	annulering	plaatsvindt	tot	de	30e		
  dag voor het tijdstip waarop de prestatie zou worden geleverd;
	 b.	 70%	van	het	netto	orderbedrag	wanneer	de	annulering	plaatsvindt	tussen	de		
  29e dag en de 15e dag voor voornoemd tijdstip;
	 c.	 80%	van	het	netto	orderbedrag	wanneer	de	annulering	plaatsvindt	tussen	de		
  14e en de 10e dag voor voornoemd tijdstip.
11.2.	 Na	het	verstrijken	van	de	in	het	vorige	lid	genoemde	termijn	is	annulering	niet		
 meer mogelijk en is Afnemer derhalve de volledig overeengekomen prijs (tot de  
 einddatum) verschuldigd.
11.3.	 Annulering	door	Afnemer	dient	Schriftelijk	en	gedateerd	te	geschieden.	Aan	een		
 mondelinge annulering kan Afnemer geen rechten ontlenen. De annulering wordt  
 slechts van toepassing, wanneer deze getekend is door Afnemer en in bezit is van  
	 Collé.
11.4. Afnemer is gehouden zonder nadere ingebrekestelling de wettelijke rente over de  
	 in	lid	1	genoemde	vergoedingen	aan	Collé	te	voldoen.

Artikel 12 - Tussentijdse beëindiging Duurovereenkomst
12.1. Een Duurovereenkomst gesloten voor een bepaalde tijd is niet tussentijds  
 opzegbaar.
12.2.	 Een	Duurovereenkomst	voor	bepaalde	tijd	wordt	na	afloop	van	de	periode	vermeld 
 in het contract, steeds automatisch verlengd voor eenzelfde periode, maar  
 tenminste met 12 (twaalf) maanden, behoudens opzegging per aangetekend  
 schrijven tegen het eind van de (verlengde) contractduur en met inachtneming van  
 een opzeggingstermijn van 6 (zes) maanden.
12.3. Een Duurovereenkomst niet gesloten voor een bepaalde tijd is voor onbepaalde  
 tijd aangegaan en kan slechts door opzegging per aangetekende brief met  
 inachtneming van een opzeggingstermijn van 6 (zes) maanden worden opgezegd.
12.4.	 Indien	tot	voortijdige	beëindiging	is	overgegaan	door	Afnemer	op	grond	van		
	 wanprestatie,	heeft	Collé	vanwege	het	ontstane	bezettingsverlies	recht	op		
 compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag  
	 als	uitgangspunt	wordt	gehanteerd.	Afnemer	is	voorts	verplicht	Collé	te	vrijwaren		
	 tegen	vorderingen	van	derden	als	gevolg	van	de	annulering	of	voortijdige	beëindi	
 ging van de Duurovereenkomst.
12.5.	 Indien	de	Duurovereenkomst,	om	welke	reden	dan	ook,	voortijdig	wordt	beëindigd,		
 is het Afnemer niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde Zaken te  
 gebruiken en komt elke in het kader van de Opdracht aan Afnemer verstrekte  
 (gebruiks)licentie te vervallen.
12.6.	 Onverminderd	het	in	deze	Algemene	Voorwaarden	vermeldde	behoudt	Collé		
 zich alle rechten voor om volledige nakoming van de Duurovereenkomst en/of  
 volledige schadeloosstelling te vorderen.

Artikel 13 - Overmacht
13.1.	 Onder	overmacht	wordt	in	deze	Algemene	Voorwaarden	verstaan,	naast	hetgeen		
 daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende  
	 oorzaken,	voorzien	of	niet	voorzien,	waarop	Collé	geen	invloed	kan	uitoefenen,		
	 doch	waardoor	Collé	niet	in	staat	is	haar	verplichtingen	na	te	komen.	Onder		
 overmacht valt in ieder geval: staking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel,  
 een (tijdelijk) tekort van personeel, brand, bedrijfs- en technische storingen  
	 binnen	het	kantoor	of	bij	de	door	Collé	ingeschakelde	externe	Partijen,	het	ter		
 onzer beoordeling niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken  
 van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door  
 Afnemer.
13.2. Afnemer kan zich in geen geval op overmacht beroepen in geval van:
 a. betalingsonmacht aan de zijde van Afnemer of diens Afnemer(s);
 b. gewijzigde wet- en regelgeving alsmede overheidsvoorschriften en rechterlijke  
  uitspraken voorzover deze aan de zijde van Afnemer een beletsel doen  
  opkomen of er ten gevolge hiervan schade optreedt.
13.3.	 Indien	Collé	als	gevolg	van	overmacht	niet	in	staat	is	om	volledig	aan	zijn	verplich-	
	 tingen	te	voldoen,	dan	is	ieder	der	Partijen,	na	Schriftelijke	mededeling	van	de		
	 overmacht	door	Collé	en	indien	de	periode	langer	duurt	dan	45	(vijfenveertig)		
 dagen gerechtigd om de Overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte  
	 Schriftelijk	te	beëindigen.
13.4. In dit geval van overmacht is Afnemer niet gerechtigd tot enige vorm van schade 
 vergoeding.
13.5.	 In	geval	van	overmacht	behoudt	Collé	het	recht	op	betaling	van	het	eventueel		
 reeds geleverde.
13.6.	 Collé	is	zodra	de	overmacht	intreedt	bevoegd,	al	hetgeen	Afnemer	reeds		
 verschuldigd te factureren.

13.7.	 Indien	in	het	geval	van	overmacht	Afnemer	de	Overeenkomst	beëindigt	is		
	 Afnemer	verplicht	om	een	geldsom	te	betalen	aan	Collé	bestaande	uit	een		
	 redelijke	vergoeding	voor	de	door	Collé	gemaakte	kosten,	geleden	verlies	en		
 gederfde winst. 

Artikel 14 - Betaling
14.1.	 Tenzij	tussen	Afnemer	en	Collé	Schriftelijk	anders	is	overeengekomen	dient	betaling		
	 van	facturen	van	Collé	te	geschieden	binnen	14	(veertien)	dagen	na	factuurdatum.	
14.2.	 Collé	kan	haar	facturen	per	post	of	per	e-mail	versturen.	
14.3. Indien Afnemer het niet eens is met de hoogte van de factuur, dient Afnemer dit  
	 binnen	10	(tien)	dagen	na	factuurdatum	aan	Collé	Schriftelijk	kenbaar	te	maken,		
 na het verstrijken van deze termijn wordt Afnemer geacht de factuur te hebben  
 goedgekeurd. 
14.4. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 
14.5. Afnemer kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen. 
14.6.	 Collé	is	steeds	bevoegd	om	alles	wat	zij	aan	Afnemer	schuldig	is	te	verrekenen		
 met wat Afnemer en/of aan Afnemer gelieerde ondernemingen, al dan niet  
	 opeisbaar,	aan	Collé	schuldig	is/zijn.
14.7.	 Bij	langdurige	of	omvangrijke	Opdrachten	kan	Collé	betaling	in	termijnen	verlangen.
14.8.	 Collé	is	bevoegd	zijn	verbintenis	tot	afgifte	van	zaken	die	hij	voor	Afnemer	in		
 verband met de uitvoering van de Opdracht onder zich heeft, op te schorten,  
 totdat de opeisbare vorderingen ter zake van de Opdracht zijn voldaan. 
14.9. Afnemer is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities  
	 gehouden	op	eerste	verzoek	van	Collé	zekerheid	te	stellen,	in	de	vorm	van	te		
 vestigen zekerheidsrechten op dan wel inbetalinggeving van aan Afnemer  
 toebehorende goederen, voor de voldoening van de krachtens de Overeenkomst  
	 aan	Collé	te	betalen	bedragen.	De	aangeboden	zekerheid	zal	zodanig	moeten		
 zijn, dat de vordering met de eventueel daarop betrekking hebbende rente en  
	 kosten	behoorlijk	gedekt	is	en	dat	Collé	daarop	zonder	moeite	verhaal	zal	kunnen		
 nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op eerste  
	 verzoek	van	Collé	tot	een	voldoende	zekerheid	aangevuld	dienen	te	worden.
14.10. In geval van niet-nakoming van de Overeenkomst, faillissement, surseance van  
 betaling, onder curatelestelling van Afnemer of stillegging dan wel liquidatie van  
 zijn bedrijf en/of wanneer enig beslag op zaken en/of vorderingen van Afnemer  
 wordt gelegd wordt Afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn.
14.11.	 Collé	is	in	gevallen	als	bedoeld	in	het	vorige	lid	gerechtigd	om	zonder	ingebre-	
 kestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst of het niet uitgevoerde  
 gedeelte ervan ontbonden te verklaren of de uitvoering ervan op te schorten,  
 onverminderd zijn recht op schadevergoeding jegens Afnemer. Wat Afnemer op  
 basis van de Overeenkomst is verschuldigd, is direct opeisbaar.

Artikel 15 - Invordering
15.1.	 Indien	Afnemer	niet	binnen	de	in	deze	Algemene	Voorwaarden	bepaalde		
 betalingstermijn heeft betaald, is Afnemer van rechtswege in verzuim en heeft  
	 Collé,	zonder	dat	een	nadere	sommatie	of	ingebrekestelling	is	vereist,	het	recht		
 vanaf de vervaldag Afnemer over het gefactureerde bedrag de wettelijke rente  
 vermeerder met 2 (twee) procent per maand in rekening te brengen (waarbij een  
 gedeelte van de maand als een volledige maand wordt gezien) tot aan de dag van  
	 algehele	voldoening,	een	en	ander	onverminderd	de	verdere	rechten	van	Collé.	
15.2. Eventueel verleende of overeengekomen kortingen vervallen automatisch in geval  
 van verzuim.
15.3. Als Afnemer in gebreke is met de volledige betaling van een gefactureerd  
 bedrag, heeft het enkele feit van niet tijdig betalen, onverminderd de overigens  
	 aan	Collé	toekomende	rechten,	onder	meer	tot	gevolg	dat	alle	overige	bij	Afnemer		
 openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden.
15.4.	 Vanaf	het	moment	dat	Afnemer	zijn	betalingsverplichtingen	uit	hoofde	van	de		
 Overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het Afnemer  
 niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde Zaken te gebruiken en komt 
 elke in het kader van de Opdracht aan Afnemer verstrekte (gebruiks)licentie(s)  
 te vervallen, tenzij de tekortkoming van Afnemer in het licht van de gehele  
 Opdracht van ondergeschikte betekenis is.
15.5.	 Onverminderd	het	in	dit	Artikel	bepaalde	is	Collé	gerechtigd	om,	zonder	enige		
 ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst  
 op te schorten en/of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te  
 verklaren en betaling van een onmiddellijke opeisbare boete te vorderen van 10  
 (tien) procent van de totaal door Afnemer verschuldigde tegenprestatie.
15.6.	 Alle	gerechtelijke	en	buitengerechtelijke	(incasso)kosten,	die	Collé	moet	maken		
 als gevolg van de niet-nakoming door Afnemer van diens betalingsverplichting,  
 komen ten laste van Afnemer. Deze kosten bedragen tenminste 15 (vijftien)  
 procent van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,00.
15.7.	 Alle	in	redelijkheid	gemaakte	kosten,	ontstaan	ten	gevolg	van	buitengerechtelijke		
 of buitengerechtelijke incassering van de vordering zijn voor rekening van Afnemer.
15.8. Gedane betalingen door Afnemer strekken altijd ter afdoening van in de eerste  
 plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare  
	 facturen	die	het	langst	bij	Collé	open	staan.
15.9. Bij deelbetaling zal de invordering voortgezet worden totdat de hoofdsom plus  
 kosten en eventuele renten betaald zijn. 
15.10. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle Afnemers voor de  
 Werkzaamheden hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag. 

Artikel 16 - Buitengebruikstelling
16.1.	 Collé	heeft	het	recht	geleverde	Zaken	en	diensten	(tijdelijk)	buiten	gebruik	te 
 stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Afnemer ter zake van de  
	 Overeenkomst	een	verplichting	jegens	Collé	niet	nakomt	dan	wel	in	strijd	handelt		
	 met	deze	Algemene	Voorwaarden.	Collé	zal	Afnemer	hiervan	tevoren	in	kennis	 
	 stellen,	tenzij	zulks	in	redelijkheid	niet	van	Collé	kan	worden	verlangd.	De		
 verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de  
 buitengebruikstelling bestaan. 
16.2.	 Tot	indienststelling	wordt	weer	overgegaan	indien	Afnemer	binnen	een	door	Collé		
 gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld  
 bedrag voor herindienststelling heeft voldaan, groot € 1.000,00 ex. btw.
16.3.	 Collé	is	gerechtigd	de	toegang	tot	de	Zaken	en	diensten	van	Afnemer	onmogelijk		
	 maken.	Hierdoor	wordt	Collé	niet	schadeplichtig	jegens	Afnemer.

Artikel 17 - Retentierecht
17.1.	 Afnemer	en	Opdrachtnemer	komen	uitdrukkelijk	overeen	dat	Opdrachtnemer		
	 bevoegd	is	afgifte	van	alle	goederen,	welke	Collé	van	Afnemer	onder	zicht	heeft,		
 op te schorten totdat Afnemer aan zijn verplichting tot vergoeding van openstaande  
 declaraties, daaronder begrepen daarover verschuldigde rente en kosten,alsmede  
 aan zijn verplichting tot vergoeding van schade aan Opdrachtnemer in het kader  
 van de betrokken rechtsverhouding geleden heeft voldaan, dan wel daarvoor een  
 in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, bijvoorbeeld een onher- 
 roepelijke bankgarantie heeft gesteld.
17.2.	 Het	risico	van	de	onder	dit	retentierecht	vallende	zaken	blijft	berusten	bij	Afnemer.
17.3.	 Afnemer	komt	jegens	Collé	geen	retentierecht	toe.

Artikel 18 - Klachten en recht van reclame
18.1. Eventuele Gebreken in de levering van goederen of klachten over de  
	 Werkzaamheden	van	Collé	dienen	op	straffe	van	verval	van	alle	aanspraken		
	 onverwijld	na	constatering	door	Afnemer	aan	Collé	te	worden	doorgegeven.		
	 Voorts	dient	Afnemer	binnen	2	(twee)	dagen	na	de	constatering	Collé	eveneens		
	 Schriftelijk	in	kennis	te	stellen	van	het	Gebrek	c.q.	de	klacht	onder	nauwkeurige		
 opgave van de aard en de grond van het Gebrek c.q. de klacht alsmede wanneer  
 en op welke wijze het is geconstateerd.

18.2.	 Alle	door	Collé	in	verband	met	een	ongegronde	klacht	gemaakte	kosten	dienen		
	 door	Afnemer	aan	Collé	te	worden	vergoed.
18.3.	 Na	constatering	van	een	tekortkoming	aangaande	een	Zaak	is	Afnemer	verplicht		
 om al datgene te doen dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke  
 staking van gebruik daaronder uitdrukkelijk begrepen.
18.4. Afnemer is, op straffe van verval van alle aanspraken, verplicht om de Zaken  
	 waarover	tijdig	is	gereclameerd	ter	beschikking	van	Collé	te	houden	om	de		
 tekortkoming vast te stellen.
18.5.	 Indien	tijdig	wordt	gereclameerd	en	indien	de	reclames	naar	het	oordeel	van	Collé		
	 juist	zijn,	zal	Collé	de	tekorten	of	Gebreken	binnen	redelijke	termijn	herstellen.		
 Afnemer blijft echter onverminderd verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk  
 en de gekochte Zaken. Reclamaties schorten de betalingsverplichting van  
 Afnemer niet op.
18.6. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit,  
 aantal, maat, gewicht of afwerking kunnen geen grond voor klachten opleveren.
18.7.	 Indien	het	alsnog	verrichten	van	de	overeengekomen	Werkzaamheden	niet	meer		
	 mogelijk	of	zinvol	is,	zal	Collé	slechts	aansprakelijk	zijn	binnen	de	grenzen	van	het		
 in Artikel 22 bepaalde. 
18.8.	 Ieder	vorderingsrecht	jegens	Collé	vervalt	indien:
 a. de schade en/of de Gebreken niet binnen de gestelde termijnen en/of niet op  
	 	 de	daartoe	aangegeven	wijze	aan	Collé	ter	kennis	zijn	gebracht;
	 b.	 Afnemer	geen/onvoldoende	medewerking	aan	Collé	verleent	ter	zake	een		
  onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
 c. Afnemer de Zaken Ondeskundig en/of Onzorgvuldig heeft gebruikt of de Zaken  
  niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, bewaard, of onderhouden  
  of indien zij de Zaken heeft gebruikt of behandeld onder, voor de Zaken,  
  ongeschikte omstandigheden;
 d. Afnemer reparaties en/of wijzigingen aan de Zaken heeft uitgevoerd/doen  
  uitvoeren, tenzij deze een schadebeperkend doel dienen;
 e. de Zaak na ontdekking van de Gebreken in gebruik wordt genomen of indien  
  na ontdekking het gebruik van de Zaak wordt voortgezet;
	 f.	 aan	Collé	geen	mogelijkheid	tot	(contra/tegensprekelijke)	expertise	is	geboden.
18.9.	 De	prestatie	van	Collé	geldt	in	elk	geval	tussen	Partijen	als	deugdelijk,	indien	 
 Afnemer niet binnen de gestelde termijn gereclameerd heeft, het geleverde of  
 een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of  
 verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen,  
 heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij  
 Afnemer tijdig gereclameerd heeft.

Artikel 19 - Eigendom en eigendomsvoorbehoud
19.1. Zowel de eigendom als de intellectuele eigendom van alle geleverde Zaken,  
	 nog	te	leveren	Zaken	en/of	diensten	berust	en	blijft	te	allen	tijde	berusten	bij	Collé	 
	 tenzij	Schriftelijk	anders	overeengekomen.	Indien	Schriftelijk	anders	overeen-	
 gekomen gaat de eigendom van de geleverde Zaken en/of diensten pas over als  
	 de	aan	Collé	verschuldigde	vorderingen,	waaronder	begrepen	schade,	boetes		
	 alsook	vorderingen	wegens	tekortschieten	in	de	nakoming	van	één	of	meer	 
 Overeenkomsten, volledig zijn voldaan. Het risico terzake de geleverde Zaken en/of  
	 diensten	neemt	aanvang	bij	ophaling	of	aflevering.
19.2. In aanvulling op het hierboven genoemde eigendomsvoorbehoud en tot meerdere  
	 zekerheid	voor	de	betaling	van	al	hetgeen	door	Afnemer	aan	Collé	verschuldigd	is	 
 geworden dan wel verschuldigd zal worden, uit welke hoofde dan ook, verleent  
	 Afnemer	door	het	verstrekken	van	de	Opdracht	een	eerste	pandrecht	aan	Collé		
	 op	alle	door	Collé	aan	Afnemer	geleverde	Zaken.	De	aanvaarding	van	deze		
	 Algemene	Voorwaarden	door	Afnemer	leveren	bewijs	van	het	bestaan	van	dit		
	 pandrecht.	Afnemer	zal	op	eerste	verzoek	van	Collé	een	aanvullende	akte	tot		
	 vestiging	van	het	pandrecht	ondertekenen.	Collé	zal	gerechtigd	zijn	om	in	geval		
 van verzuim in betaling door Afnemer dit recht met medewerking en op kosten van  
 Afnemer in de betreffende registers in te schrijven. Het pandrecht vervalt door  
 betaling door Afnemer van al hetgeen, waaronder begrepen schade, boetes  
	 alsook	vorderingen	wegens	tekortschieten	in	de	nakoming	van	één	of	meer		
	 Overeenkomsten,	Afnemer	aan	Collé	verschuldigd	is.	Collé	zal	alsdan	op	kosten		
 van Afnemer een eventuele inschrijving van het pandrecht intrekken.
19.3.	 Als	Collé	geen	beroep	kan	doen	op	zijn	eigendomsvoorbehoud	omdat	de		
 geleverde Zaken zijn vermengd, vervormd, nagetrokken of op enige andere  
	 wijze	niet	meer	individueel	identificeerbaar	zijn	geworden,	is	Afnemer	verplicht	de		
	 nieuw	gevormde	Zaken	aan	Collé	te	verpanden.
19.4. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Zaken te  
 verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Afnemer is  
 verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken met de nodige  
	 zorgvuldigheid	goed	identificeerbaar	te	bewaren.
19.5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde  
 Zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Afnemer  
	 verplicht	Collé	daarvan	onverwijld	Schriftelijk	op	de	hoogte	te	stellen.
19.6.	 Bij	beslag	op	(een	deel	van)	de	Zaak,	(voorlopige)	surséance	van	betaling	of		
 faillissement van Afnemer, zal Afnemer de beslagleggende deurwaarder, bewind 
 voerder of curator onverwijld op de hoogte stellen van de (eigendoms-)rechten  
	 van	Collé.
19.7.	 Voor	het	geval	dat	Collé	zijn	in	dit	Artikel	aangeduide	eigendomsrechten	wil		
 uitoefenen, geeft Afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare  
	 toestemming	aan	Collé	of	door	deze	aan	te	wijzen	derden	om	al	die	plaatsen	te		
	 betreden	waar	de	eigendommen	van	Collé	zich	bevinden	en	die	zaken,	op	kosten		
 van Afnemer, mede terug te (laten) nemen.
19.8.	 Als	Afnemer,	nadat	Zaken	conform	de	Overeenkomst	door	Collé	zijn	geleverd,		
 aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aan 
 zien van deze Zaken indien Afnemer zijn verplichtingen uit enige andere Overeen 
 komst niet nakomt.

Artikel 20 - Intellectuele eigendom
20.1. Tenzij anders is overeengekomen, komen alle uit de Opdracht voortkomende  
 rechten van intellectuele eigendom inclusief persoonlijkheidsrechten– waaronder  
	 het	octrooirecht	en	het	auteursrecht	–	toe	aan	Collé	of	diens	licentiegevers.		
	 Voorzover	een	dergelijk	recht	slechts	verkregen	kan	worden	door	een	depot	of		
	 registratie,	is	uitsluitend	Collé	daartoe	bevoegd.
20.2.	 Afnemer	zal	niet	zonder	Schriftelijke	toestemming	van	Collé	door	Collé	aan	 
 Afnemer gepresenteerde voorstellen, Diensten of Zaken, geheel of gedeeltelijk,  
 gebruiken op enigerlei wijze anders dan is overeengekomen.
20.3.	 Afnemer	is	nimmer	gerechtigd	om	zonder	Schriftelijke	toestemming	van	Collé		
 diensten en Zaken te bewerken, aan te passen of anderszins afbreuk te doen  
	 aan	de	intellectuele	eigendomsrechten	van	Collé	en	mag	deze	uitsluitend		
	 gebruiken,	aanbieden,	verkopen	en	leveren	onder	het	merk	en	het	logo	die	Collé		
 of haar leverancier aan de Zaken heeft toegekend.
20.4.	 Collé	verleent	ter	zake	van	al	hetgeen	zij	ter	uitvoering	van	de	Overeenkomst	aan		
 Afnemer levert, aan Afnemer een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, opzegbare  
 licentie voor uitsluitend eigen gebruik. In geval van enige tekortkoming van  
	 Afnemer	is	Collé	tot	onmiddellijke	opzegging	van	de	licentie	bevoegd.	Daarnaast		
 verbeurt Afnemer bij overtreding van deze bepaling een onmiddellijk opeisbare  
 boete van € 10.000,00 alsmede een boete van € 1.000,00 voor iedere dag dat de  
	 overtreding	voortduurt,	onverminderd	het	recht	van	Collé	om	in	plaats	daarvan		
 volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voorzover de  
 werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat. 
20.5. Alle intellectuele eigendomsrechten die kunnen of zullen kunnen worden  
 uitgeoefend voor de uitvoering van de Opdracht en het advies – waar en wanneer  
	 dan	ook	–	berusten	bij	Collé.	Deze	rechten	worden	op	grond	van	deze	Algemene		
	 Voorwaarden	op	het	moment	van	het	ontstaan	daarvan	aan	Collé	overgedragen,		
	 welke	overdracht	door	Collé	reeds	nu	voor	alsdan	wordt	aanvaard.	
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20.6.	 Voorzover	voor	de	overdracht	van	de	rechten,	als	bedoeld	in	het	vorige	lid	van	dit		
	 Artikel	een	nadere	akte	zou	zijn	vereist,	machtigt	Afnemer	Collé	reeds	nu	voor		
 alsdan onherroepelijk om zodanige akte op te maken en namens Afnemer te  
 ondertekenen, onverminderd de verplichting van Afnemer om op eerste verzoek  
	 van	Collé	aan	de	overdracht	van	deze	rechten	medewerking	te	verlenen,	zonder		
	 daarbij	voorwaarden	te	kunnen	stellen.	Afnemer	machtigt	Collé	tevens	onherroepelijk		
 om de overdracht van deze intellectuele (eigendoms-) rechten in de desbetreffende  
 registers te doen inschrijven. Bij overtreding van deze bepaling verbeurt Afnemer  
 een onmiddellijk opeisbare boete van € 1.000,00 alsmede een boete van € 1.000,00  
	 voor	iedere	dag	dat	de	overtreding	voortduurt,	onverminderd	het	recht	van	Collé		
 om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te  
 vorderen voorzover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat.
20.7.	 Afnemer	doet	hierbij	afstand	jegens	Collé	van	alle	eventueel	aan	Afnemer	 
 toekomende zogenaamde persoonlijkheidsrechten als bedoeld in de Auteurswet  
 in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. Afnemer  
 doet, hiertoe gevolmachtigd, ook namens het betrokken personeel van Afnemer,  
	 afstand	jegens	Collé	van	alle	eventueel	aan	deze	personeelsleden	toekomende		
 persoonlijkheidsrechten, in de mate waarin de toepasselijke regelgeving zodanige  
 afstand toelaat. 

Artikel 21 - Geheimhouding
21.1.	 Partijen	verbinden	zich	tot	geheimhouding	omtrent	alle	vertrouwelijke	informatie		
 die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Afnemer is ermee  
 bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere  
	 materialen	vertrouwelijke	informatie	en	bedrijfsgeheimen	van	Collé	of	door	hem		
 ingeschakelde derden of diens licentiegevers kan bevatten. Afnemer verbindt  
 zich deze programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan  
 derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het  
	 doel	waarvoor	deze	hem	ter	beschikking	zijn	gesteld.	Partijen	leggen	deze	ver	
 plichting tevens op aan hun medewerkers alsmede aan door hen ingeschakelde  
	 derden	ter	uitvoering	van	de	overeenkomst	tussen	Partijen.
21.2.	 Informatie	geldt	als	vertrouwelijk,	tenzij	informatie	door	één	der	Partijen	als	niet		
	 vertrouwelijk	is	aangeduid	en/of	reeds	op	enige	manier	openbaar	was	voordat	één		
	 der	Partijen	de	informatie	naar	buiten	bracht.
21.3.	 Collé	zal	de	naam	van	Afnemer	in	zijn	uitlatingen	naar	derden	mogen	gebruiken,		
	 tenzij	Afnemer	Schriftelijk	aangeeft	dat	hij	dit	niet	wenst.
21.4.	 Afnemer	vrijwaart	Collé	voor	alle	schade	en/of	kosten	die	kunnen	voortvloeien	uit		
 schending van de verplichtingen als genoemd in dit Artikel. 
21.5. Indien Afnemer in strijd handelt met zijn verplichtingen uit hoofde van deze  
	 geheimhoudingsbepaling,	zal	hij	aan	Collé,	zonder	dat	enige	ingebrekestelling		
 is vereist, voor iedere overtreding een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren  
 van € 10.000,00 alsmede een boete van € 1.000,00 voor iedere dag dat de  
	 overtreding	voortduurt,	onverminderd	het	recht	van	Collé	om	in	plaats	daarvan		
 volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te vorderen voorzover de  
 werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat. 

Artikel 22 - Aansprakelijkheid 
22.1.	 Collé	is	voor	niet,	onjuiste	of	gedeeltelijk	onjuiste	uitvoering	van	de	Opdracht		
 slechts aansprakelijk indien en voorzover zulks het rechtstreeks gevolg is van  
	 opzet	of	bewuste	roekeloosheid	van	Collé.	
22.2.	 Bij	aansprakelijkheid	is	Collé	slechts	aansprakelijk	voor	directe	schade.	Collé	is		
 uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, winst- of  
 omzetderving, schade door bedrijfsstagnatie, aan derde verschuldigde boetes  
 en vergoedingen, verminderde goodwill of schade veroorzaakt door hulppersonen  
	 en/of	derden	die	Collé	bij	de	uitvoering	van	de	Overeenkomst	heeft	ingeschakeld,		
	 of	voor	het	niet	deugdelijk	functioneren	van	door	Collé	bij	de	uitvoering	van	de	 
 Opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of  
 andere zaken, geen uitgezonderd.
22.3.	 Collé	is	niet	aansprakelijk	voor	handelingen	van	haar	werknemers	of	andere		
 personen welke binnen haar risicosfeer vallen.
22.4.	 Indien	er	voor	Collé	op	enig	moment	aansprakelijkheid	ontstaat	voor	schade	die		
 Afnemer heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van  
	 de	verplichtingen	uit	deze	Overeenkomst	door	Collé,	is	deze	aansprakelijkheid	in		
 alle gevallen beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de bedrijfsaansprakelijk- 
	 heidsverzekering	van	Collé	in	het	betreffende	geval	zal	worden	uitgekeerd.
22.5.	 Indien	de	verzekeraar	Collé	niet	uitkeert,	is	de	aansprakelijkheid	van	Collé		
	 beperkt	tot	maximale	éénmaal	het	bedrag	dat	gefactureerd	is	voor	de	Werk-	
 zaamheden waar de schade uit voort gevloeid is, met een maximum van  
 € 50.000,00, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid  
 betrekking heeft en met uitzondering van de gemaakte kosten bij derden, van  
	 dat	specifieke	gedeelte	van	de	Overeenkomst	waarop	de	aansprakelijkheid		
 betrekking heeft. Bij Opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan drie  
 maanden, geldt een beperking van de in dit lid bedoelde aansprakelijkheid tot  
 maximaal het declaratiebedrag exclusief btw over de laatste drie maanden.
22.6.	 Schade	waarvoor	Collé	op	grond	van	het	vorige	lid	aansprakelijk	is,	komt	slechts		
 voor vergoeding in aanmerking, indien Afnemer deze maximaal heeft trachten te  
	 beperken	en	binnen	7	(zeven)	dagen	na	het	ontstaan	van	de	schade	Schriftelijk		
	 ter	kennis	heeft	gebracht	van	Collé,	tenzij	Afnemer	aannemelijk	kan	maken	dat	zij		
 deze schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden. 
22.7.	 Collé	is	niet	aansprakelijk	voor	schade	van	welke	aard	ook,	die	ontstaan	is		
	 doordat	Collé	is	uitgegaan	van	door	of	namens	Afnemer	verstrekte	onjuiste	of		
 onvolledige gegevens of informatie. 
22.8.	 Collé	is	niet	aansprakelijk	voor	schending	van	octrooien,	licenties	en/of	andere		
 rechten van derden door gebruik van door of namens Afnemer verstrekte  
 gegevens.
22.9.	 Collé	is	niet	aansprakelijk	voor	door	haar	aan	Afnemer	gegeven	adviezen	of		
	 aanbevelingen.	De	door	Collé	gegeven	adviezen,	aanbevelingen	en	informatie		
 zijn geheel vrijblijvend en worden zonder enige garantie gegeven.
22.10.	 Collé	is	niet	aansprakelijk	voor	aanspraken	voortvloeiend	uit	de	Wet	Ketenaan	
 sprakelijkheid.
22.11.	 Collé	is	niet	aansprakelijk	voor	opzichtschade.	Onder	opzichtschade	wordt	onder		
 andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het onderhoud wordt  
 toegebracht aan Zaken waaraan wordt gewerkt of aan Zaken die zich bevinden in  
 de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
22.12.	 Collé	is	niet	aansprakelijk	voor	zogenaamde	regiefouten,	waaronder	schade		
 welke voortvloeit uit door Afnemer gegeven aanwijzingen en/of instructies.
22.13.	 Collé	is	niet	aansprakelijk	voor	schade	aan	door	of	namens	Afnemer	aangeleverd		
 materiaal als gevolg van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.
22.14.	 Indien	Collé	op	basis	van	haar	op	dat	moment	bekende	feiten	en/of	 
 omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortings- of ontbindingsrecht,  
 terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van dit recht  
	 ten	onrechte	is	geschied,	is	Collé	niet	aansprakelijk	en	niet	gehouden	tot	enigerlei		
 vergoeding van schade over te gaan.
22.15.	 Collé	is	nooit	aansprakelijk	in	geval	van	overmacht	zoals	bepaald	in	Artikel	13	van		
	 deze	Algemene	Voorwaarden.
22.16.	 Iedere	vordering	jegens	Collé,	behalve	die	welke	door	Collé	is	erkend,	vervalt		
 door het enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering.
22.17.	 Een	eventuele	in	de	Overeenkomst	of	deze	Algemene	Voorwaarden	opgenomen		
 beperkte aansprakelijkheidsregeling geldt niet: 
 a. indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Afnemer  
  of door deze ingeschakeld (leidinggevend) personeel; of 
 b. ingeval van schending van intellectuele eigendomsrechten als in Artikel 20 van  
  deze Overeenkomst bedoeld. 

Artikel 23 - Verzekering en borg
23.1. Afnemer verklaart een, zo nodig op te vragen, verzekering te hebben afgesloten  
 voor Zaken waarvan de gehele eigendom nog niet geheel op Afnemer is overgegaan,  
 ter dekking van eventuele schade veroorzaakt door brand, diefstal, overige van  
 buiten komende onheilen en aanspraken van derden. De hiermee gepaard  
 gaande kosten komen voor rekening van Afnemer. Afnemer is verplicht zijn  
	 rechten	voortvloeiende	uit	bedoelde	verzekeringspolis	aan	Collé	over	te	dragen.
23.2.	 Collé	behoudt	zich	het	recht	voor	om	vooraf	een	(aanvullende)	borgstelling	te		
 verlangen.
23.3.	 Alle	kosten	door	Collé	gemaakt	in	verband	met	door	Afnemer	veroorzaakte	schade	 
 aan Zaken waarvan de gehele eigendom nog niet geheel op Afnemer is over- 
 gegaan, zijn voor rekening van Afnemer en dienen op diens eerste verzoek te  
 worden voldaan.

Artikel 24 - WAM-plichtige objecten
24.1.	 Met	WAM-plichtige	objecten	worden	objecten	in	de	zin	van	de	Wet	aansprakelijk-	
 heidsverzekering motorrijtuigen bedoeld.
24.2.	 Collé	verklaart	dat	er	ten	behoeve	van	WAM-plichtige	objecten	een	aansprakelijk-	
	 heidsverzekering	is	afgesloten,	welke	voldoet	aan	de	bij	of	krachtens	de	WAM		
	 gestelde	eisen.	Voor	rekening	van	Afnemer,	welke	Collé	dient	te	vrijwaren,	komt		
 evenwel:
	 a.	 Schade	aan	derden	welke	weliswaar	door	de	verzekeraar	op	grond	van	 
  voornoemde wet wordt vergoed, doch ter zake waarvan krachtens de polis- 
  voorwaarden geen dekking geldt. Dit doet zich bijvoorbeeld voor indien de  
  bestuurder onder invloed van alcohol of drugs heeft verkeerd ten tijde van het  
  ontstaan van de schade.
 b. Een eigen risico van € 1.500.00 per gebeurtenis. In geval van schade aan  
  bestrating en/of groenvoorziening, hieronder mede doch niet uitsluitend te  
  verstaan graszoden, bedraagt het eigen risico € 2.500,00.
	 c.	 Schade	aan	bovengrondse	en	ondergrondse	leidingen	of	kabels	en	de		
  daardoor veroorzaakte gevolgschade.
	 d.	 Schade	ten	gevolge	van	deelname	aan	races/rally’s,	snelheidswedstrijden	en		
  behendigheidsritten.
	 e.	 Voor	materiële	schade	en/of	letselschade	van	inzittenden/opzittenden	is		
  Afnemer niet verzekerd.
	 f.	 Schade	aan	eigendommen	van	Afnemer.
	 g.	 Schade	ontstaan	door	een	zogenaamd	werkrisico.
	 h.	 Schade	aan	de	last	of	lading.
	 i.	 Schade	die	onder	de	wettelijk	toegestane	uitsluitingen	valt.
	 j.	 Schade	hoger	dan	de	in	de	polis	opgenomen	verzekerde	bedragen.

Artikel 25 - Overlijden van Afnemer
25.1. In geval van overlijden van Afnemer gaan zijn rechten en verplichtingen over op  
 zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

Artikel 26 - Naamsvermelding en social media code
26.1.	 Collé	is	gerechtigd	om	haar	naam	op	of	bij	de	Zaken	of	diensten	te	(laten)	 
 vermelden of verwijderen. Het is Afnemer niet toegestaan zonder voorafgaande  
	 Schriftelijke	toestemming	de	naam	of	het	werk	van	Collé	openbaar	te	maken	of	te		
 verveelvoudigen in welke vorm dan ook.
26.2.	 Indien	Collé	dit	nodig	acht	zal	Afnemer	het	openbaar	te	maken	en/of	te	verveel- 
	 voudigen	werk	voorzien	van	het	copyright	symbool	met	de	naam	van	Collé	en	het		
 jaar van de eerste openbaarmaking.
26.3.	 Collé	mag	de	namen	van	haar	Afnemers	op	haar	website	vermelden,	tenzij	hiervan	 
	 Schriftelijk	wordt	afgeweken	of	Afnemer	hiertegen	principieel	bezwaar	heeft.
26.4.	 Indien	Afnemer	een	uiting	over	Collé	doet	in	of	op	een	publicatie,	website,	social		
 media of overige media dient Afnemer zich te houden aan de volgende richtlijnen  
	 van	Collé:
 a. Transparantie; Afnemer dient duidelijk bij zijn uiting te vermelden of hij op  
  persoonlijk titel of professionele titel publiceert. 
	 b.	 Respect;	indien	Afnemer	namens	of	over	Collé	publiceert	dient	hij	hiervoor		
	 	 uitdrukkelijke	voorafgaande	Schriftelijke	toestemming	van	Collé	verkregen	te		
  hebben.
	 c.	 Verantwoordelijk;	Afnemer	dient	zorg	te	dragen	voor	verantwoordelijk	gebruik		
  van de Informatiedrager, bijvoorbeeld dient deze geen gebruik te maken van  
	 	 excessief	gebruik	van	tracking	software,	adware,	malware	of	spyware.
	 d.	 Professioneel;	Afnemer	handelt	vanuit	het	bewustzijn	dat	haar	rol	als	Afnemer		
  behouden wordt.
	 e.	 Zekerheid;	bij	twijfel	dient	Afnemer	Collé	te	raadplegen.
 f. Bewustzijn; Afnemer dient zich ervan bewust te zijn dat uitingen voor onbepaalde  
  tijd en voor een groot publiek vindbaar zullen blijven. 

Artikel 27 - Communicatie via e-mail en social media
27.1.	 Afnemer	stemt	er	mee	in	dat	er,	in	het	kader	van	de	uitvoering	van	de	Opdracht,		
 mede per e-mail en social media gecommuniceerd wordt. 
27.2.	 Afnemer	is	er	mee	bekend	dat,	als	gevolg	van	de	beperkte	afscherming	van		
 gegevens via het internet, de vertrouwelijkheid van informatie welke via e-mail  
 wordt verzonden niet kan worden gegarandeerd. 

Artikel 28 - Kennisneming Algemene Voorwaarden
28.1.	 Deze	Algemene	Voorwaarden	gelden	met	ingang	van	een	januari	tweeduizend		
	 zestien	(01/01/2016)	en	liggen	ter	inzage	ten	kantore	van	Collé.	
28.2.	 Deze	Algemene	Voorwaarden	worden	met	de	Offerte	aan	Afnemer	toegestuurd		
 en/of aan deze ter hand gesteld, dan wel - indien dit redelijkerwijs niet mogelijk  
 is - op diens eerste verzoek kosteloos aan Afnemer toegezonden. 
28.3.	 Deze	Algemene	Voorwaarden	zijn	eveneens	te	raadplegen	via	de	website	van		
	 Collé	www.colle.eu.	

Artikel 29 - Toepasselijk recht
29.1.	 Op	de	rechtsverhouding	tussen	Collé	en	Afnemer	is	Nederlands	recht	van		
 toepassing.
29.2.	 In	afwijking	van	lid	1	van	dit	Artikel	is	naar	keuze	van	Collé	de	rechtbank	te		
	 Antwerpen	bevoegd	en	is	Belgisch	recht	van	toepassing	indien	Afnemer	in	België		
	 is	gevestigd	en	de	Overeenkomst	is	gesloten	met	Collé	in	de	hoedanigheid	van		
	 Collé	Rental	&	Sales	BVBA.
29.3. Ieder internationaal verdrag over de koop van roerende lichamelijke zaken,  
 waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing  
	 en	wordt	hierbij	uitdrukkelijk	uitgesloten.	Meer	in	het	bijzonder	wordt	de	 
	 toepasselijkheid	van	het	Weens	Koopverdrag	1980	(CISG	1980)	uitgesloten.
29.4. In geval van een geschil zal dit geschil worden voorgelegd aan de bevoegde  
	 rechter	in	het	Arrondissement	Maastricht,	tenzij	dwingende	competentieregels	dit		
 verhinderen.
29.5.	 Partijen	kunnen	een	andere	vorm	van	geschillenbeslechting	zoals	bijvoorbeeld		
 arbitrage of mediation overeenkomen.

II. BIJZONDER GEDEELTE:

II.A. Hoofdstuk 1: Verkoop
De	in	dit	hoofdstuk	“Verkoop”	vermelde	bepalingen	zijn,	naast	de	bepalingen	uit	het	 
Algemene	Gedeelte	van	deze	Algemene	Voorwaarden,	van	toepassing	indien	Collé	Zaken	
verkoopt aan Afnemer, waaronder, onder andere doch niet uitsluitend, wordt verstaan de 
verkoop van machines en onderdelen daarvan.

Artikel 30 - Betaling en levering
30.1. In geval van verkoop van machines dient de betaling voor levering te geschieden.
30.2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen vindt levering plaats Ex  

	 Works	(EXW)	Sittard,	Nederland	conform	Incoterms	2010.
30.3. Afnemer is verplicht om de Zaken op het overeengekomen tijdstip af te halen dan  
	 wel,	in	geval	van	bezorging	door	Collé,	meteen	na	aankomst	op	de	plaats	van		
 bestemming in ontvangst te nemen. Bij overtreden van het hiervoor bepaalde  
 verbeurt Afnemer een boete van € 250,00 voor iedere dag dat de overtreding  
	 voortduurt	met	een	maximum	van	€	25.000,00.,	onverminderd	het	recht	van	Collé		
 om in plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten te  
 vorderen voorzover de werkelijk geleden schade de bedongen boete te boven gaat.
30.4. Indien Afnemer de Zaken niet in ontvangst neemt dan wel deze niet of te laat  
	 komt	afhalen,	worden	deze,	voor	zolang	dat	door	Collé	wenselijk	wordt	geacht,		
	 voor	rekening	en	risico	van	Afnemer	opgeslagen.	Collé	heeft	in	het	vorenstaande		
 geval te allen tijde de bevoegdheid om hetzij nakoming van de Overeenkomst  
 te vorderen, hetzij de Overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en  
 ander onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en de  
 gederfde winst, de kosten van opslag daaronder inbegrepen.
30.5. Indien Afnemer wenst dat levering op een andere locatie plaats zal vinden, zal  
	 Collé	de	Zaken	voor	rekening	en	risico	van	Afnemer	(doen)	vervoeren	naar	de		
	 overeengekomen	plaats.	Collé	bepaalt	de	wijze	waarop	en	door	wie	de	Zaken		
 worden vervoerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
30.6. Indien Afnemer om een van de Overeenkomst afwijkende wijze van transport  
 verzoekt, komen de meerkosten verbonden aan deze wijze van transport voor  
 rekening van Afnemer.
30.7.	 Collé	is	niet	verplicht	om	een	verzoek	van	Afnemer	tot	her-	of	nabezorgen	te		
	 honoreren.	Gaat	Collé	daartoe	toch	over,	dan	zijn	de	daaraan	verbonden	kosten		
 voor rekening van Afnemer.
30.8.	 Collé	is	bevoegd	een	Overeenkomst	in	gedeelten	uit	te	voeren	en	betaling	te		
 vorderen van dat gedeelte van de Overeenkomst welke is uitgevoerd.
30.9.	 Tenzij	Schriftelijk	anders	overeengekomen	is	Afnemer	verantwoordelijk	voor		
 het risico van opslag, laden, transport, lossen alsook het sluiten van een passen 
 de transportverzekering.
30.10. De plaats waar de Zaken worden geleverd, dient goed toegankelijk te zijn.  
	 Afnemer	dient	ervoor	zorg	te	dragen	dat	door	de	bezorging/aflevering	van	de	Zaken		
 geen schade aan de Zaken zelf, zijn onroerende Zaak of andere Zaken kan ontstaan.

Artikel 31 - Retourzending, ruil en inruil
31.1.	 Retourzending	aan	Collé	van	Zaken	is	slechts	toegestaan	na	verkrijging	van	de 
	 uitdrukkelijke	Schriftelijke	toestemming	van	Collé.	Het	transport	en	alle	daaraan		
 verbonden kosten zijn voor rekening van Afnemer. De Zaken blijven te allen tijde  
 voor rekening en risico van Afnemer.
31.2. Ongebruikte onderdelen worden slechts omgeruild of teruggenomen na overleg  
	 vooraf,	binnen	7	dagen	na	levering	en	in	de	originele	verpakking.	Retourzending		
 geschiedt voor rekening en risico van Afnemer.
31.3. Gevoelige elektronische onderdelen, zoals onder andere doch niet uitsluitend,  
 printplaten kunnen uitsluitend omgeruild of geretourneerd worden in de ongeopende  
 originele verpakking.
31.4.	 Indien	retour	ontvangen	onderdelen	door	Collé	geaccepteerd	en	omgeruild	of		
	 gecrediteerd	worden,	geschiedt	dit	onder	aftrek	van	door	Collé	gemaakte	kosten.
31.5.	 Als	er	sprake	is	van	inruil	en	Afnemer	in	afwachting	van	aflevering	van	de	nieuwe		
 Zaak de in te ruilen Zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen Zaak  
	 bij	Afnemer	tot	het	moment	dat	hij	deze	in	het	bezit	heeft	gesteld	van	Collé.		
 Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke  
 oorzaak dan ook ontstaan. Als Afnemer de in te ruilen Zaak kan leveren in de  
	 staat	waarin	deze	verkeerde	toen	de	Overeenkomst	werd	gesloten,	kan	Collé		
 een aangepast inruilvoorstel voorleggen aan Afnemer, de inruil weigeren dan wel  
	 de	Overeenkomst	ontbinden.	Een	en	ander	geheel	naar	keuze	van	Collé.

Artikel 32 - Garantie
32.1. Garantie is beperkt tot de van toepassing zijnde fabrieksgarantie.
32.2. In alle andere gevallen komt Afnemer uitsluitend een beroep op garantie toe, voor  
	 zover	dit	uitdrukkelijk	en	schriftelijk	met	Collé	is	overeengekomen.
32.3. Een eventueel verlengde garantie is uitsluitend van toepassing op nieuwe  
 machines in de uitvoering zoals af fabriek geleverd. De verlengde garantie vangt  
	 aan	op	de	dag	van	aflevering	van	de	machine	en	kent	dezelfde	looptijd	als	het		
 bijbehorende servicecontract. 
32.4.	 Afnemer	moet	Collé	in	alle	gevallen	de	gelegenheid	bieden	een	eventueel	Gebrek		
 te herstellen en/of de bewerking opnieuw uit te voeren.
32.5. Afnemer kan slechts een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen  
	 ten	aanzien	van	Collé	heeft	voldaan.
32.6. Geen garantie wordt gegeven zodra Gebreken het gevolg zijn van:
 a. normale slijtage;
 b. gebruik in strijd met de bestemming van de Zaak;
 c. onoordeelkundig of Onzorgvuldig Gebruik;
 d. achterstallig, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
 e. weersinvloeden of andere externe invloeden na levering;
 f. beschadiging na levering;
	 g.	 installatie,	montage,	wijziging	of	reparatie	niet	door	Collé	uitgevoerd.
32.7.	 Geen	garantie	wordt	gegeven	op	geleverde	Zaken	die	niet	nieuw	waren	op	het		
 moment van levering of op Zaken welke door Afnemer zijn voorgeschreven of door 
 of namens hem zijn aangeleverd.
32.8. Geen garantie wordt gegeven op het keuren en/of repareren van Zaken van Afnemer.
32.9. Rechten verkregen uit hoofde van garantie zijn voor Afnemer niet overdraagbaar  
 aan derden.
32.10.	 Het	bepaalde	in	de	leden	4	t/m	7	van	dit	artikel	is	van	overeenkomstige	toepassing 
 bij eventuele aanspraken van Afnemer op grond van wanprestatie, non-conformiteit  
 of welke andere grondslag ook.

II.B. Hoofdstuk 2: Verhuur
De	in	dit	hoofdstuk	“Verhuur”	vermelde	bepalingen	zijn,	naast	de	bepalingen	uit	het	
Algemene	Gedeelte	van	deze	Algemene	Voorwaarden,	van	toepassing	indien	Collé	
diensten	op	het	gebied	van	Verhuur	verleent.

Artikel 33 - Huurperiode
33.1. De huurtermijn vangt aan op het moment dat Afnemer het Gehuurde in ontvangst  
 neemt.
33.2.	 De	huurtermijn	eindigt	op	het	moment	dat	het	Gehuurde	door	Collé	in	ontvangst	is		
 genomen.
33.3.	 De	minimale	huurperiode	bedraagt	één	dag	of	een	veelvoud	hiervan.	Voor		
 bepaald materieel geldt een minimale huurperiode.
33.4. Is in de Overeenkomst geen einddatum overeengekomen, dan eindigt de  
 huurovereenkomst van rechtswege na verloop van twee kalendermaanden.
33.5.	 Voor	iedere	kalenderdag	dat	de	einddatum	overschreden	wordt,	is	Afnemer	een		
 vergoeding gelijk aan de huurprijs per dag verschuldigd. Wordt het Gehuurde voor  
 de einddatum geretourneerd, dan is Afnemer niettemin de volledige huurprijs per  
 dag tot en met de einddatum verschuldigd.
33.6. In geval van een huurstop worden geen huurpenningen berekend. De Overeenkomst  
 en de voorwaarden blijven onverminderd van kracht.
33.7.	 Afnemer	dient	Collé	tenminste	één	werkdag	voor	de	datum	waarop	Afnemer	de		
	 huur	wil	beëindigen,	schriftelijk	van	deze	einddatum	op	de	hoogte	te	stellen.		
 Indien er sprake is van meerdere gehuurde Zaken via dezelfde Overeenkomst,  
 kan er ook per artikel worden afgemeld. De hiermee gepaard gaande aan- en  
 afvoerkosten per (extra) rit komen voor rekening van Afnemer. De afmelding dient  
 de volgende gegevens te bevatten: gegevens Afnemer, contractnummer,  
 omschrijving op te halen Zaken incl. artikelnummer, gewenste einddatum, ophaal- 
 locatie, naam en telefoonnummer van de contactpersoon van Afnemer en  
	 meldpunt	voor	de	chauffeur	van	Collé.
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Artikel 34 - Eigendom
34.1.	 Het	Gehuurde	blijft	te	allen	tijde	eigendom	van	Collé,	ongeacht	de	duur	van	de		
 Overeenkomst. Afnemer is niet gerechtigd het Gehuurde te vervreemden, te  
 verpanden of anderszins ten behoeve van derden te bezwaren.

Artikel 35 - Prijs
35.1.	 Collé	heeft	te	allen	tijde	het	recht	overeengekomen	prijzen	te	verhogen	indien		
 prijsbepalende factoren daartoe aanleiding geven.
35.2. De dagprijzen zijn gebaseerd op gebruik van 8 draaiuren, de weekendprijzen  
 op 12 draaiuren en de weekprijzen op 40 draaiuren, waarbij de draaiuren worden  
	 gerealiseerd	in	een	tijdsframe	tussen	08:00	en	17:00	uur.	In	geval	van	meer		
	 draaiuren	en/of	draaiuren	buiten	het	genoemde	tijdsframe	is	Collé	bevoegd	een		
	 door	Collé	vast	te	stellen	toeslag	in	rekening	te	brengen.
35.3.	 Indien	het	gehuurde	door	Collé	op	de	door	Afnemer	gewenste	locatie	wordt	ge	
	 monteerd	of	wordt	gedémonteerd,	komen	de	kosten	hiervan	voor	rekening	van		
 Afnemer. 

Artikel 36 -Transport 
36.1.	 Afnemer	draagt	de	kosten	van	transport	van	het	Gehuurde	van	en	naar	Collé,		
 inclusief laden en lossen.
36.2.	 Een	transporteur	die	in	opdracht	van	Collé	het	Gehuurde	komt	halen	of	brengen,		
	 is	niet	bevoegd	tot	inspectie	van	het	Gehuurde	namens	Collé.
36.3. De laad- en losplaats dienen goed bereikbaar te zijn voor vrachtwagens met  
 wettelijke maximale afmetingen. Bezorging en ophalen vinden uitsluitend plaats  
 op maximaal 10 meter afstand van de vrachtwagen, waarbij de verharde onder- 
 grond vlak is en voor rollend materieel geschikt.
36.4.	 Indien	de	plaats	van	aflevering	(gelet	op	de	omvang	van	het	Gehuurde	of	het		
 transportmiddel, dan wel om andere reden) niet goed te bereiken is, komen de  
 daardoor veroorzaakte meerkosten voor rekening van Afnemer.
36.5. Het Gehuurde wordt geacht te zijn afgeleverd en het risico hiervan overgegaan op  
	 Afnemer	op	het	moment	van	feitelijke	bezitsverschaffing	aan	Afnemer	of	achterlating		
	 van	het	Gehuurde	op	de	overeengekomen	plaats	van	aflevering.

Artikel 37 - Verplichtingen Afnemer
37.1.	 Afnemer	zal	het	Gehuurde	in	overeenstemming	met	de	gebruiksinstructies	van		
	 Collé	behandelen.	Afnemer	staat	ervoor	in	dat	alle	personen	die	het	Gehuurde		
 bedienen daartoe bekwaam zijn, voldoen aan de geldende leeftijdscriteria en  
	 beschikken	over	de	ter	zake	eventueel	(wettelijk)	verplichte	diploma’s,	certificaten,		
 rijbewijzen enzovoorts.
37.2.	 Afnemer	is	verantwoordelijk	voor	het	gebruik	van	de	juiste	brandstof	en	smering		
 van het Gehuurde. Ook dient het oliepeil op het juiste niveau gehouden te worden  
 met de daarvoor voorgeschreven olie, dit alles voor rekening van Afnemer.
37.3.	 Afnemer	zal	het	Gehuurde	niet	gebruiken	buiten	de	locatie	zoals	genoemd	in	de	 
 Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst, behoudens voorafgaande  
	 schriftelijke	toestemming	van	Collé.
37.4.	 Afnemer	verplicht	zich	ertoe	om	alle	lasten,	belastingen	(waaronder	precario- 
 belasting) en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het Gehuurde door hem  
	 of	derden,	te	zullen	betalen.	Collé	heeft	het	recht	administratiekosten	ten	bedrage		
 van € 100,00 per geval in rekening te brengen.
37.5.	 Afnemer	zal	het	Gehuurde	als	een	goed	huurder	beheren.
37.6.	 Afnemer	is	verplicht	zo	veel	mogelijk	preventieve	maatregelen	te	nemen	ter		
 voorkoming van schade en/of diefstal/vermissing, zoals het (correct) gebruiken  
 van sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht plaatsen en vastketenen van het  
 Gehuurde.
37.7.	 Afnemer	zal	het	Gehuurde	in	schone,	goede	en	direct	bruikbare	staat	retourneren		
	 aan	Collé,	behoudens	normale	slijtage.	Collé	kan	zo	nodig	de	kosten	voor		
 reiniging bij Afnemer in rekening brengen.
37.8.	 Afnemer	verplicht	zich	het	Gehuurde	op	eerste	verzoek	van	Collé	voor	inspectie		
	 ter	beschikking	te	stellen.	Afnemer	verplicht	zich	ertoe	Collé	te	allen	tijde	toegang		
 tot het Gehuurde te verschaffen.
37.9.	 Afnemer	is	niet	bevoegd	zijn	rechten	en	verplichtingen	uit	de	Overeenkomst	over		
 te dragen aan een derde of het Gehuurde aan een derde ter beschikking te stellen.

Artikel 38 - Detachering
38.1.	 Indien	Collé	een	medewerker	voor	één	of	meer	dagen	of	delen	daarvan	aan		
 Afnemer uitleent of ter beschikking stelt om het Gehuurde te bedienen of andere  
 werkzaamheden te verrichten, ofwel indien werknemers anderszins enige  
 werkzaamheid ten behoeve van Afnemer verricht, is Afnemer verantwoordelijk  
	 voor	de	nakoming	van	alle	uit	artikel	7:658	BW	en	andere	wettelijke	voorschriften		
 (waaronder ARBO-voorschriften) voortvloeiende verplichtingen ter bescherming  
 van de veiligheid en gezondheid van de werknemer. Werknemer werkt in opdracht  
 en regie van Afnemer.
38.2. Afnemer is aansprakelijk voor aanspraken van derden op grond van art. 6:162,  
	 6:170	BW	en	andere	wettelijke	voorschriften.	
38.3.	 Afnemer	vrijwaart	Collé	voor	alle	aanspraken	van	de	betrokken	werknemer	 
 en/of derden die voortvloeien uit of verband houden met enige tekortkoming van  
	 Afnemer	in	de	nakoming	van	deze	verplichtingen.	Afnemer	zal	de	door	Collé		
	 dientengevolge	geleden	schade	op	eerste	verzoek	aan	Collé	vergoeden.

Artikel 39 - Verzekeringen
39.1. Afnemer dient zelf zorg te dragen voor adequate verzekering van het werkrisico  
 en de hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid welke samenhangt met het gebruik  
	 van	het	Gehuurde.	Afnemer	dient	Collé	op	eerste	verzoek	een	kopie	van	de		
 betreffende verzekering en een bewijs van betaling van de premie te sturen.
39.2. Indien Afnemer een eigen verzekering wenst af te sluiten voor schade aan of  
	 verlies	van	de	Zaak,	is	Collé	uitdrukkelijk	gerechtigd	om	van	Afnemer	te	verlangen		
	 dat	zij	Collé	als	verzekerde	opneemt	en	een	dekkingsbevestiging	overlegt.
39.3.	 In	geval	er	bij	een	CAR-verzekering	van	Afnemer	sprake	is	van	een	toelatings-	
	 regeling,	verklaart	Afnemer	bij	voorbaat	dat	Collé	als	(mede)verzekerde	rechten		
	 aan	de	CAR-verzekering	kan	en	mag	ontlenen.
39.4. Eventuele eigen risico’s komen te allen tijde voor rekening van Afnemer.

Artikel 40 - Retournering en Risico
40.1. Afnemer zal het Gehuurde bij het einde van de Overeenkomst opleveren in de  
	 staat	die	Collé	mag	verwachten	van	een	goed	onderhouden	Zaak	van	de	soort		
 waarop de huurovereenkomst betrekking heeft, zonder Gebreken, tenzij  
 schriftelijk anders is overeengekomen.
40.2.	 Na	de	overeengekomen	einddatum	blijft	Afnemer	een	redelijke	termijn	van		
 tenminste 5 werkdagen verantwoordelijk voor het Gehuurde en aansprakelijk voor  
	 beschadiging	of	verlies,	tot	het	Gehuurde	zich	weer	bij	Collé	bevindt.
40.3. Afnemer dient ervoor zorg te dragen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende 
	 de	afgesproken	dag	van	ophalen	aanwezig	is.	Indien	Collé	bij	het	afhalen	van	het		
	 Gehuurde	niemand	aantreft,	is	Collé	bevoegd	het	Gehuurde	mee	te	nemen.
40.4.	 Tenzij	Schriftelijk	anders	overeengekomen	dient	het	Gehuurde	gesorteerd,		
 gereinigd, geordend en gestapeld, op de begane grond gereed te staan voor  
 transport, is het Gehuurde bij het afhalen niet in gereedheid gebracht voor  
 transport dan verbeurt Afnemer een onmiddellijk opeisbare boete van € 250,00,  
	 onverminderd	het	recht	van	Collé	om	in	plaats	daarvan	volledige	schadevergoeding 
 plus kosten en interesten te vorderen voorzover de werkelijk geleden schade de  
 bedongen boete te boven gaat. Zo zullen bijvoorbeeld van zogenaamde  
 elektromachines de accu’s in voldoende mate moeten zijn geladen en machines  
 met een dieselmotor zullen voldoende brandstof in de tank moeten hebben.
40.5.	 Het	Gehuurde	wordt	na	retournering	door	Collé	geïnspecteerd,	desgewenst	op		
 afspraak in aanwezigheid van Afnemer.
40.6. Indien bij voornoemde controle schade aan het Gehuurde wordt geconstateerd,  

 wordt Afnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In deze  
 schademelding zal een termijn worden gesteld voor eventuele contraexpertise  
 door of namens Afnemer. Indien Afnemer geen gebruik maakt van de mogelijkheid  
	 tot	contra-expertise,	is	de	schadevaststelling	door	Collé	bindend.

Artikel 41 - Aansprakelijkheid
41.1.	 Afnemer	is	aansprakelijk	voor	alle	schade	die	Collé	of	met	haar	contracterende		
 derden in verband met beschadiging, diefstal of verlies van het Gehuurde lijdt,  
 ongeacht of Afnemer schuld heeft aan de schade, diefstal of verlies, behoudens  
	 het	geval	dat	Collé	aantoonbaar	opzet	of	grove	roekeloosheid	te	verwijten	valt.
41.2. Afnemer zal schade aan of verlies van het Gehuurde onverwijld na ontdekking,  
	 doch	uiterlijk	binnen	24	uur	na	het	ontstaan	ervan	aan	Collé	melden.
41.3. In geval van diefstal en/of vermissing van het Gehuurde is Afnemer verplicht  
 aangifte te doen bij de daarvoor bestemde instantie en (een kopie van) het  
	 proces-verbaal	van	aangifte	aan	Collé	te	overleggen.
41.4.	 Schadevaststelling	geschiedt	door	de	Technische	Dienst	van	Collé	of	door	een		
	 door	Collé	aan	te	wijzen	expertisebureau.
41.5.	 Facturatie	en	betaling	van	de	schade	of	het	eigen	risico	behelst	nadrukkelijk	geen		
	 eigendomsoverdracht	en	geschiedt	tegen	finale	kwijting.
41.6.	 Om	Afnemer	te	behoeden	voor	onvoorziene	kosten,	biedt	Collé	Afnemer	in		
 vele gevallen de mogelijkheid haar risico grotendeels te beperken door deelname  
	 aan	de	Schadeafkoopregeling.	Wederverhuurders	zijn	uitgesloten	van	deelname		
	 aan	de	Schadeafkoopregeling.

Artikel 42 - Hoogte schadevergoedingsplicht
42.1. In geval herstel mogelijk is, verplicht Afnemer zich tot vergoeding van de  
 reparatiekosten welke hieruit voortvloeien.
42.2. In geval van diefstal en/of vermissing of (economisch) totaal verlies van het  
	 Gehuurde,	verplicht	Afnemer	zich	de	schade	aan	Collé	te	vergoeden	tegen	de		
 dagwaarde, verminderd met de waarde van de restanten, voor zover van  
 toepassing. Onder dagwaarde wordt verstaan de huidige nieuwprijs in een serie- 
	 grootte	van	één	stuks	minus	lineaire	afschrijvingen	over	120	maanden	met	in	acht		
	 name	van	een	restwaarde	van	10%	van	de	hierboven	genoemde	huidige	nieuwprijs.
42.3.	 Indien	er	sprake	is	van	totaal	verlies	van	niet-identificeerbare	Zaken	geldt	dat	75%		
	 van	de	huidige	inkoopwaarde	wordt	gezien	als	de	dagwaarde.	Niet-identificeerbare	 
 Zaken zijn massa Zaken waarvan de ouderdom niet met zekerheid is vast te  
	 stellen,	of	waarvan	de	aankoopfactuur	niet	specifiek	verwijst	naar	de	betreffende		
 zaak.
42.4.	 Voor	vermiste	zaken,	waarvoor	door	Collé	reeds	de	dagwaarde	aan	Afnemer	is		
 doorbelast en die later alsnog worden gevonden en geretourneerd, is Afnemer  
	 de	huurprijs	tot	aan	de	afgiftedatum	verschuldigd.	Deze	wordt	door	Collé	in		
 mindering gebracht op de aan Afnemer te retourneren vergoeding van de  
 dagwaarde.
42.5. Afnemer blijft daarnaast aansprakelijk voor alle overige dientengevolge door  
	 Collé	geleden	schade,	zoals	bijvoorbeeld,	maar	niet	uitsluitend	expertisekosten,		
	 repatriëringskosten,	opruimingskosten,	bereddingskosten,	omzet-	en/of	 
 winstderving, schadebehandelingskosten, buitengerechtelijke kosten, alsmede  
 wettelijke rente.

Artikel 43 - Onderhoud, reparatie, keuring, storing, telematrie en vergunningen
43.1. Alle kosten van dagelijks onderhoud welke tijdens de huurperiode wordt verricht,  
 zijn voor rekening van Afnemer. Het is Afnemer niet toegestaan enige verandering  
 aan het Gehuurde te doen aanbrengen, noch herstelwerkzaamheden aan het  
 Gehuurde te doen verrichten, tenzij deze herstelwerkzaamheden een schade- 
 beperkend doel dienen.
43.2. Onder dagelijks onderhoud wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan controle  
 van en zo nodig bijvullen van olie, koelvloeistof, smeermiddelen en/of accuwater,  
 eenvoudige technische reparaties zoals vervanging van lampen, schoonmaken  
	 van	de	luchtfilter	van	de	motor.
43.3. Afnemer dient alle defecten en/of Gebreken aan het Gehuurde binnen 24 uur na  
	 het	ontdekken	hiervan	te	melden	aan	Collé	op	straffe	van	verval	van	iedere		
 aanspraak in verband daarmee.
43.4.	 Indien	toch	reparaties	door	derden	zijn	verricht,	zullen	deze	niet	door	Collé		
 worden vergoed. Als daarbij niet originele onderdelen zijn gemonteerd, zullen  
	 deze	door	Collé	worden	vervangen,	dit	op	kosten	van	Afnemer.
43.5.	 Collé	zal	eventuele	storingen	aan	het	Gehuurde	zo	snel	mogelijk	proberen	op	te		
	 lossen.	Indien	de	storing	te	wijten	is	aan	het	Gehuurde,	zal	Collé	Afnemer	geen		
 kosten in rekening brengen. Indien de storing te wijten is aan het gebruik door  
	 Afnemer,	zal	Collé	de	kosten	welke	gepaard	gaan	met	het	verhelpen	van	de		
 storing en de eventueel hieruit voortvloeiende schade in rekening brengen bij  
	 Afnemer.	Voor	het	verhelpen	van	een	niet	aan	het	Gehuurde	te	wijten	storing		
	 buiten	het	tijdsframe	08:00	en	17:00	uur	alsook	op	niet	reguliere	werkdagen	of		
 feestdagen geldt een toeslag op het uurtarief.
43.6.	 Zaken	van	Collé	kunnen	uitgerust	zijn	met	een	Track	en	Trace	systeem.	Een	track		
	 en	trace	systeem	is	een	apparaat	dat	is	ingebouwd	in	de	Zaak	om	snel	en	 
	 eenvoudig	de	exacte	locatie	van	het	object	te	kunnen	bepalen.	Collé	gebruikt	de		
	 track	en	trace	systemen	in	beginsel	uitsluitend	om	de	Zaak	te	traceren	bij	diefstal,		
 vermissing of om de Zaak op te halen indien Afnemer niet aan haar verplichtingen  
	 voldoet	(zoals	wanbetaling).	De	data	afkomstig	van	het	track	en	tracé	systeem	kan	 
	 aan	derden	worden	verstrekt	en/of	door	Collé	worden	gebruikt	voor	zover	dit		
 nodig is om de Overeenkomst af te wikkelen.
43.7.	 Afnemer	is	verantwoordelijk	voor	(de	kosten	van)	tijdige	periodieke	wettelijke	en/of		
 lokale keuring van het Gehuurde.
43.8.	 Collé	is	niet	verantwoordelijk	of	aansprakelijk	voor	(de	kosten	van)	in	verband	met		
	 het	gebruik	van	het	Gehuurde	noodzakelijke	vergunningen	of	ontheffingen	en		
 andere toestemmingen die voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang zijn.

Artikel 44 - Waarborgsom
44.1.	 Afnemer	zal	per	Overeenkomst	een	door	Collé	vast	te	stellen,	voor	aflevering	van		
 het Gehuurde te betalen waarborgsom verschuldigd zijn.
44.2.	 Indien	Afnemer	de	te	betalen	waarborgsom	niet	tijdig	voldoet,	kan	Collé	de	 
	 Overeenkomst	eenzijdig	beëindigen,	onverminderd	het	recht	van	Collé	op	 
 schadevergoeding.
44.3. Bij verlenging van de Overeenkomst zal Afnemer uiterlijk op de dag van de  
 aanvang van de verlenging een nieuwe waarborgsom voldoen.
44.4.	 Collé	is	gerechtigd	om	onbetaalde	huurpenningen,	schadevergoedingen	en		
 overige kosten met de ontvangen waarborgsom te verrekenen.
44.5.	 De	waarborgsom	wordt	terugbetaald	indien	voor	Collé	vaststaat	dat	Afnemer	aan		
 al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 45 - Atex materieel
45.1.	 Collé	garandeert	dat	het	verhuurde	Atex	materieel	op	het	moment	van	levering		
	 voldoet	aan	de	minimumeisen	uit	de	ATEX-95	richtlijn	(94/9/EG).	Collé	voorziet		
	 Afnemer	van	de	benodigde	informatie	met	betrekking	tot	de	veiligheidskwalificatie		
 waaraan het gehuurde Atex materieel voldoet.
45.2. Afnemer is uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor de naleving van hetgeen  
	 is	bepaald	in	wet-	en	regelgeving	omtrent	plaatsen	waar	ontploffingsgevaar	kan		
 heersen. Hieronder wordt o.a. doch niet uitsluitend verstaan de ATEX-95 en  
	 ATEX-137	richtlijnen.
45.3. Afnemer is aansprakelijk voor de eventuele (in)directe gevolgen van het niet  
	 naleven	van	voornoemde	wet-	en	regelgeving	en	vrijwaart	Collé	van	alle	aanspraken.

Artikel 46 - Derdenbeding
46.1. Afnemer verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen  
 dat de eigendom van het Gehuurde bij een derde kan (komen te) berusten of dat  

 het Gehuurde kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de  
	 betaling	van	al	hetgeen	deze	derde	van	Collé	te	vorderen	heeft	of	mocht	hebben.
46.2.	 Niet	tegenstaande	het	bestaan	van	de	onderhavige	Overeenkomst	zal	Afnemer		
 het Gehuurde op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Afnemer  
 zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte  
 van het Gehuurde zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen  
	 van	Collé	jegens	de	derde.	Als	gevolg	van	deze	opeising	wordt	de	onderhavige		
 Overeenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte  
 als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die  
 derde aangewezen locatie.
46.3. Het in dit Artikel opgenomen derdenbeding kan noch door Afnemer, noch door  
	 Collé	worden	herroepen.
46.4.	 Partijen	sluiten	de	toepasselijkheid	van	de	artikelen	7:226	en	7:227	BW	geheel	uit.

II.C. Hoofdstuk 3: Diensten/Projekt
De	in	dit	hoofdstuk	“Diensten/Projekt”	vermelde	bepalingen	zijn,	naast	de	bepalingen	uit	
het	Algemene	Gedeelte	van	deze	Algemene	Voorwaarden,	van	toepassing	indien	Collé	
diensten verleent, waaronder onder andere doch niet uitsluitend wordt verstaan de- en 
montage, installatie, inbedrijfstelling en instandhouding, bouwen van verplaatsbare 
accommodaties, onderhoudswerkzaamheden, uitvoering van servicecontracten, uitvoering 
van verlengde garantiecontracten, advisering en facilitaire dienstverlening, alles in de 
breedste zin van het woord.

Artikel 47 - Levertijd en uitvoeringstermijn
47.1.	 Onder	levertijd	en/of	uitvoeringstermijn	wordt	verstaan	de	in	de	Overeenkomst		
	 bepaalde	termijn,	waarbinnen	de	prestatie	moet	zijn	verricht.	Partijen	kunnen	een	 
 vermoedelijke of een vast overeengekomen levertijd en/of uitvoeringstermijn  
 bepalen.
47.2.	 Bij	de	vaststelling	van	de	levertijd	en/of	uitvoeringstermijn	gaat	Collé	er	van		
 uit dat de Overeenkomst kan worden uitgevoerd onder de omstandigheden die  
 op dat moment bekend zijn. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die  
	 welke	Collé	bekend	waren	toen	de	levertijd	en/of	uitvoeringstermijn	werd		
	 vastgesteld,	kan	Collé	de	levertijd	en/of	uitvoeringstermijn	verlengen	met	de	tijd		
 nodig om de opdracht onder de nieuwe omstandigheden uit te voeren. De extra  
	 kosten	die	Collé	hierdoor	maakt	zijn	voor	rekening	van	Afnemer.
47.3.	 Als	er	sprake	is	van	meerwerk	wordt	de	levertijd	en/of	uitvoeringstermijn	verlengd		
 met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te laten leveren en om  
	 het	meerwerk	te	verrichten.	Als	het	meerwerk	niet	in	de	planning	van	Collé	kan		
 worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning  
 dit toelaat.
47.4.	 Als	er	sprake	is	van	onwerkbaar	weer	wordt	de	levertijd	en/of	uitvoeringsperiode		
 verlengd met de daardoor ontstane vertraging.
47.5.	 Als	er	sprake	is	van	opschorting	van	verplichtingen	door	Collé	worden	de	levertijd		
 en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting  
	 van	de	werkzaamheden	niet	in	de	planning	van	Collé	kan	worden	ingepast,	zullen		
 de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
47.6.	 Vermoedelijke	levertijden	en/of	uitvoeringstermijnen	zijn	bij	benadering	vastgesteld		
 en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn  
	 dient	Afnemer	Collé	Schriftelijk	in	gebreke	te	stellen.	Collé	dient	daarbij	een		
 redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de  
 Overeenkomst. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de oorspronkelijke 
 levertermijn. Overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op  
 schadevergoeding.
47.7.	 De	levertijd	en/of	uitvoeringstermijn	gaat	in	nadat	Collé	de	door	Afnemer	 
 ondertekende Offerte, Opdrachtbevestiging of Overeenkomst evenals de  
 eventueel verlangde aanbetaling of vooruitbetaling heeft ontvangen.

Artikel 48 - Uitvoering
48.1.	 Collé	bepaalt	de	wijze	waarop	en	door	welke	perso(o)n(en)	de	Diensten	worden		
 uitgevoerd.
48.2. Afnemer dient op zijn kosten zorg te dragen voor de tijdige verkrijging van alle  
	 vergunningen,	ontheffingen	en	andere	toestemmingen	en/of	goedkeuringen	die		
 voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang zijn.
48.3.	 In	de	door	Collé	opgegeven	of	met	Collé	overeengekomen	prijs	is,	tenzij	expliciet		
 aangegeven, niet inbegrepen: kosten ter voorkoming of beperking van schade aan  
 zaken; de kosten voor teken-, ontwerp-, herstel- of ander bouwkundig werk, de  
 kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen en afval; reis- en verblijfskosten.
48.4. Wijzigingen in de Opdracht resulteren in ieder geval in meerwerk, indien: er  
 sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek; de door Afnemer verstrekte  
 informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid; van geschatte hoeveelheden of  
	 maten	met	meer	dan	5%	wordt	afgeweken.
48.5.	 Meerwerk	wordt	berekend	op	basis	van	de	waarde	van	de	prijsbepalende	factoren		
	 die	gelden	op	het	moment	dat	het	meerwerk	wordt	verricht.	Minderwerk	wordt		
 verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het  
 moment van het sluiten van de Overeenkomst. Als het saldo van het minderwerk  
	 dat	van	het	meerwerk	overtreft,	mag	Collé	bij	de	eindafrekening	10%	van	het		
 verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt  
	 niet	voor	minderwerk	dat	het	gevolg	is	van	een	verzoek	van	Collé.
48.6. Afnemer is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen  
 en berekeningen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem  
 voorgeschreven materialen.
48.7.	 Afnemer	zorgt	ervoor	dat	de	medewerkers	van	Collé,	zodra	zij	op	de	plaats	van		
 montage/installatie zijn aangekomen, hun werkzaamheden kunnen aanvangen en  
 blijven verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien, indien Afnemer  
	 en/of	Collé	dit	noodzakelijk	acht,	buiten	de	normale	werkuren.
48.8.	 Afnemer	draagt	ervoor	zorg	dat	de	medewerkers	van	Collé	de	werkzaamheden		
 ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kunnen verrichten en dat de door  
	 de	medewerkers	van	Collé	in	redelijkheid	gewenste	faciliteiten	kosteloos	ter		
 beschikking worden gesteld. In ieder geval zal Afnemer zorgdragen voor de  
 kosteloze terbeschikkingstelling van energie, water, verwarming, afsluitbare droge  
 opslagruimte en op grond van de Arbowet en –regelgeving voorgeschreven  
 voorzieningen.
48.9.	 Afnemer	is	verplicht	ten	aanzien	van	de	medewerkers	van	Collé	alle	vereiste	of		
 nodige veiligheidsmaatregelen te treffen.
48.10.	 Collé	kan	de	uitvoering	van	de	Overeenkomst	met	onmiddellijke	ingang	 
 opschorten indien:
 a. personeel of andere hulppersonen (dreigen te) worden blootgesteld aan voor 
 de  gezondheid schadelijke stoffen;
 b. de situatie op de arbeidsplek niet voldoet aan de geldende arbeidsomstandig- 
  hedenwet.
48.11. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade, o.a. als gevolg van verlies, diefstal,  
	 verbranding	of	beschadiging	aan	Zaken	van	Collé	en/of	derden,	zoals	gereed	
 schappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats  
 waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.

Artikel 49 - Verplaatsbare accommodaties
49.1.	 Collé	of	een	door	haar	aangewezen	derde	partij	zal	zorgdragen	voor	het	 
 installeren c.q. construeren en indien van toepassing het ontmantelen van de  
 accommodatie(s), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
49.2. Installatie-, constructie- en ontmantelingskosten komen voor rekening van Afnemer.
49.3. Afnemer zal ervoor zorgdragen dat de transportvoertuigen waarmee de  
 accommodatie(s) dienen te worden afgeleverd of dienen te worden opgehaald de  
 vrije en onbelemmerde toegang hebben tot de gebruikslocatie.
49.4. Afnemer is verantwoordelijk voor de keuze van de gebruikslocatie waarop de  
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 accommodatie(s) goed en veilig kunnen worden opgesteld en dient er voor zorg te  
 dragen dat de ondergrond voldoende stabiel en stevig is om de accommodatie(s),  
 al dan niet in combinatie met andere toebehoren, te dragen.
49.5. Afnemer zal ervoor zorgdragen dat de hellingsgraad van de ondergrond van de  
 gebruikslocatie niet meer bedraagt dan 20 cm van de ene zijde naar de andere zijde.
49.6. Afnemer is verantwoordelijk voor de aansluitingen op nutsvoorzieningen,  
 waaronder mede begrepen telefoon- en kabelaansluitingen, alsook riolering  
 alsmede het weer loskoppelen daarvan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
49.7.	 Bij	vorst	en	sneeuw	moet	Afnemer	alle	maatregelen	nemen,	waardoor	bevriezen		
 van verwarmingsinstallaties en/of leidingen wordt voorkomen.
49.8. Gedurende de huurperiode respectievelijk in geval van verkoop zolang de  
	 accommodatie(s)	nog	onder	het	eigendomsvoorbehoud	van	Collé	vallen,	is	het		
 Afnemer verboden de accommodatie(s) aard- en nagelvast te verbinden aan  
 onroerende zaken, de bodem daaronder begrepen. Indien in geval van huur  
 Afnemer in strijd hiermee handelt, ontstaat hierdoor geen eigendom van  
 accommodatie(s) voor de eigenaar dan wel bezitter van de grond, aangezien  
 partijen met de huurovereenkomst slechts het tijdelijk gebruik van accommodatie(s)  
 beogen.

Artikel 50 - Onderhoudswerkzaamheden
50.1.	 Collé	verricht	inspectie-,	onderhouds-,	reparatie-,	revisie-	en/of	schadeherstel-	
 werkzaamheden op regulieren werkdagen binnen het tijdsframe van 08:00 tot  
	 17:00.	Tegen	een	overeen	te	komen	extra	vergoeding	ten	laste	van	Afnemer		
 kunnen deze werkzaamheden buiten deze dagen of tijden worden verricht.
50.2.	 Werkzaamheden	door	Collé	met	betrekking	tot	onderzoek	naar	en/of	herstel		
 van Gebreken of storingen, die veroorzaakt zijn door normale slijtage,  
	 onoordeelkundig	gebruik	of	door	het	niet	naleven	van	de	door	Collé	gegeven		
 aanwijzingen, voorschriften of (vervangings)adviezen, of die veroorzaakt zijn door  
 (het Gebrekkig functioneren van) Zaken van Afnemer of derden, door vandalisme  
	 of	door	andere	niet	aan	Collé	toe	te	rekenen	oorzaken,	zullen	door	Afnemer		
	 worden	vergoed	op	basis	van	de	op	dat	moment	bij	Collé	geldende	tarieven.
50.3.	 Werkzaamheden	door	Collé	in	verband	met	het	verhelpen	van	(achterstallig)		
 onderhoud aan Zaken zullen door Afnemer worden vergoed op basis van de op  
	 dat	moment	bij	Collé	geldende	tarieven.

Artikel 51 - Oplevering
51.1. De Overeenkomst wordt als uitgevoerd/opgeleverd beschouwd, indien: 
 a. Afnemer de Werkzaamheden heeft goedgekeurd;
 b. het object, waaraan de Werkzaamheden zijn uitgevoerd, door Afnemer in  
 gebruik is genomen, waarbij geldt dat, indien Afnemer een gedeelte van het  
 object  in gebruik neemt, dat gedeelte van de Werkzaamheden als  
 uitgevoerd/opgeleverd wordt beschouwd;
c.	 Collé	Schriftelijk	aan	Afnemer	heeft	medegedeeld	dat	de	Werkzaamheden	zijn		
 voltooid en Afnemer niet binnen 5 werkdagen na die mededeling daartegen  
	 Schriftelijk	protesteert;
d. Afnemer de Werkzaamheden niet goedkeurt op grond van kleine Gebreken of  
 ontbrekende onderdelen, die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of  
 nageleverd en die ingebruikname niet in de weg staan.
51.2. Indien Afnemer het werk niet goedkeurt, is hij verplicht dit onder opgave van  
	 redenen	schriftelijk	kenbaar	te	maken.	Afnemer	stelt	Collé	vervolgens	in	de		
 gelegenheid het werk opnieuw op te leveren.
51.3.	 Na	oplevering	van	een	installatie	draagt	Afnemer	het	risico	voor	alle	directe	 
 en/of indirecte schade, die aan of door (het werken met) de installatie mocht  
 ontstaan, behoudens de schade die aan opzet of bewuste roekeloosheid van  
	 Collé	te	wijten	is.

II.D. Hoofdstuk 4: Safety & Training
De	in	dit	hoofdstuk	“Safety	&	Training”	vermelde	bepalingen	zijn,	naast	de	bepalingen	uit	
het	Algemene	Gedeelte	van	deze	Algemene	Voorwaarden,	van	toepassing	indien	Collé	
diensten	op	het	gebied	van	Safety	&	Training	verleent.

Artikel 52 - Inschrijving
52.1. De inschrijving wordt na ontvangst van de Opdrachtbevestiging aanvaard, tenzij  
 het tegendeel schriftelijk aan Afnemer wordt medegedeeld.
52.2.	 Collé	behoudt	zich	het	recht	voor	om	wegens	voor	haar	moverende	redenen		
 toelating tot een training te weigeren.
52.3.	 De	trainingsplaatsen	worden	door	Collé	vastgesteld.	Collé	behoudt	zich	het	recht		
 voor de indeling van alle trainingen voor wat betreft plaats, datum en tijd te  
	 wijzigen.	Collé	is	niet	aansprakelijk	voor	enig	financieel	nadeel	van	Afnemer	of	de		
	 Cursist,	voortvloeiende	uit	een	wijziging	van	de	trainingslocatie.
52.4.	 Een	training	vindt	doorgang	wanneer	naar	het	oordeel	van	Collé	voldoende		
	 cursisten	deelnemen.	Ingeschreven	Cursisten	ontvangen	hiervan	schriftelijk	bericht.

Artikel 53 - Auteursrecht en eigendomsvoorbehoud
53.1.	 Zonder	voorafgaande	schriftelijke	toestemming	van	Collé	mag	niets	uit	het		
 trainingsmateriaal worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd  
 gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enigerlei vorm of wijze, hetzij  
	 elektronisch,	mechanisch,	door	fotokopieën,	opnamen	of	op	enige	andere	manier.
53.2. Het is niet toegestaan het trainingsmateriaal aan derden ter beschikking te stellen  
 of te verkopen.
53.3. Al het (op maat) gemaakte (trainings)materiaal blijft te allen tijde en volledig  
	 intellectueel	eigendom	van	Collé.
53.4.	 Het	door	Collé	verstrekte	trainingsmateriaal	blijft	eigendom	van	Collé	totdat		
	 Afnemer	alle	verplichtingen	uit	alle	met	Collé	gesloten	overeenkomsten	is		
 nagekomen.
53.5.	 Bewijzen	van	deelname,	(deel)certificaten	en	diploma’s	worden	pas	verstrekt		
	 nadat	Afnemer	alle	verplichtingen	uit	alle	met	Collé	gesloten	overeenkomsten	is		
 nagekomen.

Artikel 54 - Uitvoeringstermijn
54.1. De met Afnemer overeengekomen uitvoeringstermijnen zijn bij benadering  
 vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn.
54.2.	 Bij	overschrijding	van	een	vermoedelijke	uitvoeringstermijn	dient	Afnemer	Collé		
	 Schriftelijk	in	gebreke	te	stellen.	Collé	dient	daarbij	een	redelijke	termijn	te		
 worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Deze  
 redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de oorspronkelijke levertermijn.  
 Overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding.
54.3.	 Bij	de	vaststelling	van	de	uitvoeringstermijn	gaat	Collé	er	van	uit	dat	de	training		
 kan worden gegeven onder de omstandigheden die op dat moment bekend zijn.  
	 Als	er	sprake	is	van	andere	omstandigheden	dan	die	welke	Collé	bekend	waren		
	 toen	de	uitvoerings-termijn	werd	vastgesteld,	kan	Collé	de	uitvoeringstijd	verlengen		
 met de tijd nodig om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren.
54.4. Als er sprake is van meerwerk wordt de uitvoeringstermijn verlengd met de tijd  
 nodig om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van  
	 Collé	kan	worden	ingepast,	zullen	de	trainingen	worden	uitgevoerd	zodra	de		
 planning dit toelaat.
54.5. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de uitvoeringstermijn verlengd met de  
 daardoor ontstane vertraging.
54.6.	 Als	er	sprake	is	van	opschorting	van	verplichtingen	door	Collé	wordt	de	 
 uitvoeringstermijn verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van  
	 de	trainingen	niet	in	de	planning	van	Collé	kan	worden	ingepast,	zullen	de		
 werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
54.7.	 De	uitvoeringstermijn	gaat	in	nadat	Collé	de	door	Afnemer	ondertekende	Offerte		
 Opdrachtbevestiging of Overeenkomst evenals de eventueel verlangde aanbetaling  
 of vooruitbetaling heeft ontvangen.

Artikel 55 - Uitvoering
55.1.	 Collé	bepaalt	de	wijze	waarop	en	door	welke	perso(o)n(en)	de	trainingen	worden		
	 uitgevoerd,	waarbij	Collé	bevoegd	is	derden	in	te	schakelen.
55.2.	 Trainingen	vinden	in	de	regel	plaats	in	het	trainingscentrum	van	Collé	in	Sittard.		
	 In	geval	van	incompanytrainingen	zorgt	Afnemer	ervoor	dat	de	medewerkers		
	 van	Collé	de	werkzaamheden	ongestoord	en	op	het	overeengekomen	tijdstip		
	 kunnen	verrichten	en	dat	de	door	de	medewerkers	van	Collé	in	redelijkheid	 
 gewenste faciliteiten kosteloos ter beschikking worden gesteld. In ieder geval  
 zal Afnemer zorgdragen voor de kosteloze terbeschikkingstelling van energie,  
 water, verwarming, afsluitbare droge opslagruimte en op grond van de Arbowet en  
 -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
55.3.	 Afnemer	is	verplicht	ten	aanzien	van	de	medewerkers	van	Collé	alle	vereiste	of		
 nodige veiligheidsmaatregelen te treffen.
55.4.	 Collé	kan	de	uitvoering	van	de	Overeenkomst	met	onmiddellijke	ingang	 
 opschorten indien:
 a. haar medewerkers of andere hulppersonen (dreigen te) worden blootgesteld  
  aan voor de gezondheid schadelijke stoffen;
 b. de situatie op de arbeidsplek niet voldoet aan de geldende arbeidsomstandig- 
  hedenwet.
55.5. Afwijkingen van het trainingsprogramma ten gevolge van wijzigingen in (Arbo) 
	 wetgeving	evenals	door	certificeringsinstanties	opgelegde	wijzigingen	kunnen		
 geen grond voor klachten opleveren.

Artikel 56 - Betaling, benodigdheden en verplichtingen 
56.1. Betaling dient voor aanvang van de Training en/of examinering te geschieden.  
 Zolang de betreffende factu(u)r(en) niet zijn voldaan, worden geen (praktijk) 
 examens afgenomen.
56.2.	 Verzendkosten	van	trainingsmateriaal	en	examengeld	zijn,	tenzij	uitdrukkelijk		
 anders vermeld, niet in de prijzen van Trainingen inbegrepen.
56.3.	 De	Cursist	dient	op	de	trainingsdagen	een	geldig	legitimatiebewijs	bij	zich	te		
 dragen en in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
56.4. Tijdens het praktijkdeel van de Training is het dragen van veiligheidsschoenen  
 vereist. Bij de hoogwerkertraining wordt ook het dragen van een valgordel  
	 verplicht	gesteld.	Cursisten	kunnen	hun	eigen	gordel	gebruiken	of	een	leen- 
	 exem	plaar	van	Collé.
56.5. Afhankelijk van de te verwachten weersomstandigheden dient gepaste werk- en/ 
 of veiligheidskleding te worden gedragen.
56.6.	 Voor	zover	nodig	verstrekt	Collé	beveiligingsmiddelen	zoals	gebruikerscode(s)	en	 
 wachtwoorden om gebruik te maken van applicaties en e-learning. Een  
 gebruikerscode en wachtwoord is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De  
	 Cursist	is	ten	aanzien	van	de	hem	of	haar	toegekende	gebruikerscode	en/of		
 wachtwoord verplicht geheimhouding ten opzichte van een ieder te betrachten.  
	 Indien	de	Cursist	weet	of	vermoedt	dat	zijn	gebruikerscode	en/of	wachtwoord	bij		
	 derden	bekend	is,	is	hij	verplicht	dit	onverwijld	aan	Collé	mede	te	delen.
56.7.	 De	Cursist	is	niet	gerechtigd	om	gebruikerscode	en/of	wachtwoord	te	gebruiken	of		
 te laten gebruiken voor andere doeleinden dan de Training.
56.8.	 De	Cursisten	zullen	vanwege	de	veiligheid	tijdens	de	Trainingen	altijd	de	 
 instructies van hun instructeur dienen op te volgen.
56.9.	 De	Cursisten	zijn	gebonden	aan	het	huishoudelijk	reglement	welke	geldt	tijdens		
	 (en	in	de	pauzes	tussen)	de	Trainingen.	Indien	Cursisten	zich	niet	houden	aan	het	 
	 geldende	huishoudelijke	reglement,	is	Collé	bevoegd	passende	maatregelen	te		
 nemen in het kader van de overtreding. Deze maatregelen zijn eenzijdig op te  
	 leggen	en	kunnen	inhouden	dat	de	Cursisten	worden	uitgesloten	van	verdere		
 deelname aan de Training.

Artikel 57 - Wet Bescherming Persoonsgegevens
57.1.	 Alle	door	Afnemer	en	de	Cursist	verstrekte	gegevens	worden	opgenomen	in	onze		
 geautomatiseerde administratie. De gegevens zullen worden gebruikt voor  
 verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering zoals het kunnen inschrijven  
	 van	Cursisten,	het	toesturen	van	Trainingsmateriaal	en	het	herinneren	aan	een		
	 tijdige	hernieuwing	respectievelijk	verlenging	van	aflopende	certificaten	en/of		
 diploma’s.
57.2.	 Zonder	uitdrukkelijke	toestemming	van	Afnemer	en/of	de	Cursist	zullen	deze		
 gegevens niet aan derden worden verstrekt.

Artikel 58 - Aansprakelijkheden en vrijwaringen
58.1.	 Afnemer	vrijwaart	Collé	voor	schade	of	aanspraken	van	derden	als	gevolg	van		
	 opzet	of	bewuste	roekeloosheid	van	de	kant	van	de	Cursist,	 
 alsmede het gebruik van alcohol, verdovende middelen en geneesmiddelen die  
 de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
58.2.	 Collé	is	niet	aansprakelijk	voor	enige	schade	ontstaan	in	verband	met	de	 
	 uitvoering	van	de	gegeven	Trainingen.	Collé	is	derhalve	niet	aansprakelijk	voor		
 directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen personen- en zaakschade,  
	 immateriële	schade,	gevolgschade	(bedrijfs-	en/of	stagnatieschade)	en	iedere		
 andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, behoudens in geval van opzet  
 of grove nalatigheid harerzijds.
58.3.	 Indien	de	Cursist,	ondanks	zijn	verklaring,	dat	hem	bij	rechterlijke	uitspraak	niet		
 de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen, noch zijn rijbewijs is  
 ingevorderd, welke verklaring onjuist zou zijn, toch aan de Training deelneemt,  
	 vrijwaart	Afnemer	Collé	volledig	en	zal	Afnemer	de	eventuele	ter	zake	opgelegde		
	 boetes	geheel	vergoeden,	alsmede	alle	andere	financiële	consequenties	geheel		
 overnemen. Dit geldt eveneens indien enige andere onwaarachtige opgave  
	 door	de	Cursist	is	verstrekt,	waarbij	Collé	de	Cursist	niet	zou	hebben	toegelaten		
	 aan	de	trainingen	te	laten	deelnemen	indien	Collé	van	de	werkelijke	situatie	op	de		
 hoogte zou zijn geweest.
58.4. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade, o.a. als gevolg van verlies, diefstal,  
	 verbranding	of	beschadiging	aan	Zaken	van	Collé	en/of	derden,	zoals	gereed-	
 schappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats  
 waar de trainingen worden gegeven.
58.5. Deelname aan de Training geschiedt geheel voor eigen risico van Afnemer en/of  
	 de	Cursist.

II.E. Hoofdstuk 5: Schadeafkoopregeling
De	in	dit	hoofdstuk	“Schadeafkoopregeling”	vermelde	bepalingen	zijn,	naast	de	
bepalingen	uit	het	Algemene	Gedeelte	van	deze	Algemene	Voorwaarden,	van	toepassing	
indien	Afnemer	uitdrukkelijk	en	Schriftelijk	een	Schadeafkoopregeling,	met	Collé	is	
overeengekomen. 

Artikel 59 - Toepasselijkheid
59.1.	 Collé	doet	afstand	van	haar	recht	op	vergoeding	door	Afnemer	van	schade		
 als gevolg van diefstal, verlies of beschadiging van de Zaak tot de hoogte van  
 het van toepassing zijnde eigen risico, indien en voor zover aan de voorwaarden  
 en beperkingen van de Regeling is voldaan.
59.2.	 De	Regeling	is	alleen	van	toepassing	voor	zover	dit	uitdrukkelijk	en	Schriftelijk		
	 met	Collé	is	overeengekomen.	Afnemer	kan	slechts	aanspraak	maken	op	de		
	 Regeling	indien	hij	de	hiervoor	verschuldigde	vergoedingen	aan	Collé	heeft		
 voldaan en overigens al zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst  
 nakomt.
59.3.	 De	Regeling	is	uitsluitend	van	toepassing	op	materiële	schade	aan	of	dagwaarde		
 van de Zaak door verlies of beschadiging van de Zaak of een deel daarvan  
	 (alsmede	in	verband	gemaakte	kosten	van	maatregelen	die	Collé	vooraf		
 heeft goedgekeurd) voor zover veroorzaakt door van buiten komend onheil  
	 dat	heeft	plaatsgevonden	in	de	Benelux	en	Duitsland.	In	Frankrijk	is	de	Regeling		
 van toepassing op schadevoorvallen ontstaan binnen een straal van 250  
	 kilometers	van	de	grens	met	één	van	de	Benelux	landen.

59.4.	 Alleen	Afnemer	kan	rechten	aan	de	Regeling	ontlenen.	Afnemer	vrijwaart	Collé		
 voor aanspraken van derden, waaronder gesubrogeerde verzekeraars.
59.5. De Regeling is niet van kracht indien huurder ter zake van een schadevoorval  
 rechten kan ontlenen aan enige verzekering of andere voorziening of daaraan  
 rechten had kunnen ontlenen indien de Regeling niet bestond.
59.6.	 De	Regeling	is	niet	van	toepassing	op	door	Collé	bij	collega	verhuurbedrijven		
 ingehuurde artikelen.
59.7.	 Regres	van	kosten	ter	vaststelling	van	de	schade	wordt	uitsluitend	beperkt	voor		
	 zover	de	schadevaststelling	door	de	Technische	Dienst	van	Collé	of	een	door		
	 Collé	aangewezen	expertisebureau	wordt	verricht.

Artikel 60 - Eigendom
60.1.	 Alle	Zaken	blijven	eigendom	van	Collé,	ongeacht	de	eventuele	toepassing	van	de		
 Regeling.
60.2.	 Facturatie	en/of	betaling	van	de	schade	of	een	eigen	risico	behelst	nadrukkelijk		
 geen eigendomsoverdracht.

Artikel 61 - Uitsluitingen
61.1.	 Van	de	Regeling	is	uitgesloten	schade	aan,	veroorzaakt	door,	optredende	bij	of		
 voortvloeiende uit:
 a. opzet of door bewuste roekeloosheid van Afnemer en/of diens personeel en/of  
  hulppersonen;
 b. onvoldoende zorg en/of Ondeskundig en/of Onzorgvuldig gebruik, handelen  
  of nalaten van Afnemer en/of diens personeel en/of hulppersonen, hieronder is  
  in elk geval begrepen gebruik zonder bezit van het daarvoor vereiste vaardig 
	 	 heidsbewijs	of	certificaat;
 c. gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor de Zaak bestemd is;
 d. schade door (beton)vervuiling;
	 e.	 schade	waarbij	niet	aan	het	onzekerheidsvereiste	uit	art.	7:925	BW	is	voldaan;
 f. schade aan (lucht)banden, tenzij door dezelfde oorzaak behalve deze schade  
  ook andere schade aan de Zaak is ontstaan;
	 g.	 gewapend	conflict,	burgeroorlog,	opstand,	binnenlandse	onlusten,	staking,		
  oproer of muiterij, dan wel atoomkernreacties, onverschillig hoe deze zijn  
  ontstaan;
 h. doorverhuur van de Zaak of anderszins ter beschikking van derden gesteld van 
  de Zaak;
 i. het niet opvolgen van preventieve maatregelen en/of andere aanwijzingen  
  afgedrukt op de Overeenkomst of (product)handleiding.
61.2.	 Naast	bovengenoemde	uitsluitingen	wordt	het	regres	op	Afnemer	niet	beperkt		
 indien niet aantoonbaar aan alle onderstaande voorwaarden en omstandighede 
 is voldaan:
 a. de Zaak is waar mogelijk beveiligd met een (dissel)slot, buiten werktijd  
	 	 opgeslagen	of	geplaatst	in	een	afgesloten	ruimte	of,	indien	dat	fysiek	 
  onmogelijk is, op een beveiligd dan wel op een door middel van degelijk  
  afgesloten hekwerk omheind buitenterrein of bouwplaats;
 b. er is sprake van braak aan pand, container, keet of hekwerk. Braak zal slechts  
  worden aangenomen indien er uiterlijk waarneembare sporen van braak zijn.

Artikel 62 - Verplichtingen in geval van schade
62.1. Zodra Afnemer van een schadevoorval kennis draagt of redelijkerwijs had kunnen  
 dragen, is, op straffe van verval van iedere aanspraak op beperking van het  
 regresrecht, verplicht om:
	 a.	 de	gebeurtenis	onmiddellijk	aan	Collé	te	melden;
 b. alle medewerking te verlenen aan de afwikkeling van de schade, meer in het  
	 	 bijzonder	de	aanwijzingen	van	Collé	op	te	volgen,	de	gevraagde	inlichtingen		
  en documenten (waaronder een volledig ingevuld en ondertekend schade 
  formulier met toedrachtsomschrijving) te verstrekken resp. overleggen en zich  
	 	 te	onthouden	van	handelingen	die	de	belangen	van	Collé	kunnen	schaden;
 c. In geval van diefstal en/of vermissing van de Zaak aangifte te doen bij de daar 
  voor bestemde instantie en (een kopie van) het proces-verbaal van aangifte  
	 	 aan	Collé	te	overleggen.

Artikel 63 - Kosten, vergoedingen en eigen risico
63.1.	 Voor	toepasselijkheid	van	de	Regeling	is	Afnemer	aan	Collé	een	vergoeding,	uit		
 te drukken in een percentage van de huurprijs verschuldigd.
63.2. De Regeling geeft geen recht op enige vergoeding of restitutie aan Afnemer.
63.3. Bij elke schadeveroorzakende gebeurtenis is per Zaak het navolgende eigen  
	 risicobedrag	van	toepassing,	dat	door	Afnemer	aan	Collé	dient	te	worden		
 vergoed:
 a. in geval van beschadiging van de Zaak Euro 2.500; 
 b. in geval van diefstal/vermissing van de Zaak is het eigen risico afhankelijk van  
  de nieuwwaarde van de Zaak:
 1. bij een nieuwwaarde hoger dan € 5.000,00 bedraagt het eigen risico € 5.000,00;
 2. bij een nieuwwaarde lager dan € 5.000,00 bedraagt het eigen risico € 1.250,00.

AANTEKENINGEN & NOTITIESALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN COLLÉ

SERVICE
Voor onderhoud en reparatie kunt u bij 
ons terecht. Onze monteurs staan altijd 
voor u klaar!
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Werkplaatskranen    53
Werkplatform uitfschuifbaar   41
Wieldumpers    61
Wielladers    60
Wielladers Aanbouwdelen 65
Work Safe Access  16
Z 
Zeecontainer    84
Zelfrijdende trilwals    62
Zwaarlasttrailers    82
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COLLÉ RENTAL & SALES

Collé Rental & Sales, met vestigingen in Nederland, Duitsland, België en Luxemburg, is 
dé specialist bij uitstek op het gebied van verhuur, verkoop en service van machines. 
Collé Rental & Sales biedt u een omvangrijk assortiment van machines voor bouw, 
industrie, grondverzet, reiniging, intern transport, tuin & park en evenementen. Meer 
dan 120 jaar ervaring staat bij Collé garant voor een uitgebreid assortiment, scherpe 
prijzen en een uitstekende service. Het hoofdkantoor van Collé Rental & Sales, met 
een oppervlakte van meer dan 100.000 m2, is gevestigd in Sittard. Hier zijn ook de 
divisies Collé Machinehandel, Collé Verhuur, Collé Project, Collé Industrie, Collé Events 
en Collé Safety & Training gevestigd.

Collé Machinehandel 
Tel. +31 (0)46 - 4574 102  
machinehandel@colle.eu 

Collé Verhuur
Tel. +31 (0)46 - 4574 103 
verhuur@colle.eu 

Collé Project 
Tel. +31 (0)46 - 4574 104 
project@colle.eu
 
Collé Industrie
Tel. +31 (0)46 - 4574 104
industrie@colle.eu

Collé Events
Tel. +31 (0)46 - 4574 141
events@colle.eu

Collé Safety & Training
Tel. +31 (0)46 - 4574 108  
training@colle.eu

Hoofdvestiging Sittard
Sittard (NL)  Hoofdkantoor
Nusterweg 100 - 102
6136 KV  Sittard
Tel. +31 (0)46 - 457 4100
sittard@colle.eu 
 
Eemshaven (NL)
Schildweg 6
9979 XR  Eemshaven
Tel. +31 (0)50 - 751 7860
eemshaven@colle.eu 

Eindhoven (NL)
De Witbogt 21
5652 AG Eindhoven 
Tel. +31 (0)40 - 303 4020  
eindhoven@colle.eu

Vestigingen

Algemeen 00800 - 3625 3625

Groningen (NL)
A.B. Nobellaan 1
9615 TM  Kolham
Tel. +31 (0)50 - 751 7860
groningen@colle.eu

Rotterdam (NL) 
Moezelweg 148
3198 LS Rotterdam
Tel. +31 (0)10 - 313 3410
rotterdam@colle.eu

Utrecht (NL)
Lakerveld 43
4128 LE Lexmond
Tel. +31 (0)30 - 240 9060
utrecht@colle.eu 

Berlijn (DE)
Gewerbering 9A
14656 Brieselang
Tel. +49 (0)332 - 342 4240
berlin@colle.eu 

Bremen (DE)
Heinz-Kerneck-Strasse 18
28307  Bremen
Tel. +49 (0)421 - 9440 2010
bremen@colle.eu
 
Hamburg (DE)
Billwerder Ring 14
21035  Hamburg
Tel. +49 (0)40 - 558 969 120
hamburg@colle.eu 
 

Leer (DE)
Borgwardring 10A
26802 Moormerland 
Tel. +49 (0)49 - 549 233 895 
leer@colle.eu 

Osnabrück (DE)
Karmannstrasse 1
49084 Osnabrück  
Tel. +49 (0)5222 - 807 670
osnabrueck@colle.eu 

Ostwestfalen (DE)
Schötmarsche Strasse 22
32107 Bad Salzuflen
Tel.  +49 (0)5222 - 80 7 670
ostwestfalen@colle.eu
 

Philippsburg (DE)
Bruchstücker 87
76661 Philippsburg 
Tel. +49 (0)7256 - 2023 880
philippsburg@colle.eu 
 
België (BE) 
Tel. 00800 - 3625 3625
info@colle.eu 

Luxemburg (LU)
Tel. 00800 - 3625 3625
luxembourg@colle.eu
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Voor elk project uw partner
Vestigingen in Nederland, Duitsland, België en Luxemburg.

Collé Rental & Sales 
Nusterweg 100 - 102
6136 KV  Sittard
Nederland
Tel. 00800 - 3625 3625
info@colle.eu
www.colle.eu

00800 - 3625 3625


