
 

rolsteiger werkhoogte.                   per week extra dag borg 

4 meter, platformhoogte 2 meter.     € 65,-   € 12,-  300,-  

6 meter, platformhoogte 4 meter.     € 70,-    € 14,-    350,- 

8 meter, platformhoogte 6 meter.   € 90,-   € 18,-     400,- 

10 meter, platformhoogte 8 meter.     € 105,-   € 22,-  450,- 

12 meter, platformhoogte 10 meter.     € 120,-   € 25,-  500,- 

14 meter, platformhoogte 12 meter.     € 145,-   € 30,-  550,- 

16 meter, platformhoogte 14 meter.     € 165,-  € 35,-   600,- 

Indien u kiest voor de haal- en brengservice word er geen borg gevraagt. 

Voor professionele gebruikers gelden nieuwe regels voor het opbouwen en afbreken, per 1 Januari 

2018. Onze rolsteigers zijn volgens die normen uitgevoerd, voor professionele huurders. Ons 

steigermateriaal is nooit ouder dan 3 jaar oud, omdat wij voortdurend onze huurvloot vernieuwen.  

Bovengenoemde prijzen zijn exclusief BTW. 

Schades: Voor beschadigde, en / of vermiste materialen zal de voor die materialen geldende 

vervangingswaarde aan u worden doorberekend. In geval van schades bij ingang controle in magazijn 

worden deze terzijde gelegd en wordt opdrachtgever in kennis gesteld van de schade. Schades 

veroorzaakt door storm (boven windkracht 6 )en eventuele herstelwerkzaamheden zijn voor 

rekening opdrachtgever. Bij ernstig vervuild materiaal, worden schoonmaakkosten door berekend. 

Plaats uw huuropdracht via info@steigerhuren.online 

Uitwijkconsole ( dakkapelsteiger ) € 44 ,- per week.  

Bestaande uit 2 beugels, 2 platformen en 2 leuningframes. 

Plaats uw huuropdracht via info@steigerhuren.online 

Kamersteiger 3 mtr werkhoogte, platformhoogte 1 meter. € 45,- per week 

Kamersteiger 4 meter werkhoogte, platformhoogte 2 meter. € 55,- per week 

Kamersteiger 5 meter werkhoogte, platformhoogte 3 meter. € 70 ,-  per week 

Plaats uw huuropdracht via info@steigerhuren.online 

Loopbruggen aluminium, lengtes 3, 4, 5, 6 en 8 meter. € 5,- per meter per week. 

Plaats uw opdracht via info@steigerhuren.online 

Schoorsteensteiger, enkelzijdig. 60 ,- per week.  Plaats uw opdracht via info@steigerhuren.online 
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