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◆ Geen dure kraan ◆ Tijdsbesparing ◆ Goedkoper ◆ Minder sjouwen

Logistiek op hoog niveau
Al jouw materialen op de juiste tijd en plek,
tot 30 meter hoogte

Met de hoogteleveringen van Jongeneel bespaar je veel tijd, geld en gesjouw. Wij leveren precies waar
en wanneer jij dat wil.

De hoogteleveringen van Jongeneel zorgen ervoor dat jouw materialen direct op de juiste verdieping bij
de werkplek afgeleverd worden. Je medewerkers hoeven dus niet te sjouwen, maar kunnen meteen aan
het werk. Het huren van een dure bouwkraan is ook niet langer nodig. Wij regelen een autolaadkraan
voor je waarmee we kunnen leveren tot op een hoogte van 30 meter.

www.jongeneel.nl/services

Hoe werkt het?

De voordelen

◆ Neem contact op met jouw Jongeneel-contactpersoon en

◆ Tijdsbesparing

geef aan op welke verdieping je de materialen wilt hebben
(geef ons de verdiepingshoogte en afstand tot gevel door).

◆ Je geeft aan of we de materialen horizontaal of verticaal

◆ Goedkoper
◆ Minder sjouwen

moeten lossen.

◆ De inzet van het juiste kraantype gaat in overleg. Tevens zijn
er extra mogelijkheden t.a.v. leveringen op hoogte middels

◆ Geen dure kraan

een pallethaak, kantelhaak of jip.

◆ In overleg met onze planning geef je de gewenste lever-dag
en -tijd op. Levering is mogelijk op elke werkdag.

◆ Eventuele vergunningen/ontheffingen dien je zelf te regelen.
◆ Houd rekening met de ondergrond en de bereikbaarheid.
Is de grond verhard en kan de kraanwagen erbij?

Wat kost het?
Kraan tot 16 m.

gebruik tot 60 minuten

Kraan van 16 tot 30 m. gebruik tot 60 minuten

€ 99,- / uur
€ 175,- / uur

Per kwartier dat de kraan langer gebruikt wordt dan 60

minuten geldt (op basis van nacalculatie) het volgende tarief:
Kraan tot 16 m.

per 15 minuten

Kraan van 16 tot 30 m. per 15 minuten

€ 25,- / 15 min
€ 45,- / 15 min

Direct regelen?
Bel jouw
Jongeneelvestiging.

www.jongeneel.nl/services

