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1-2-3 Machineverhuur wil er
elk jaar een vestiging bij
Verhuurtak is
onderdeel van de
Inter-Rent Groep

1-2-3 Machineverhuur uit Dronten, dat
onlangs de achtste vestiging opende in
het Gooise Huizen, heeft niet de ambitie
om door één grote of een aantal snelle
acquisities een grote speler in verhuurland te worden. “Wij zijn ambitieus,
maar op een gecontroleerde manier”,
zegt directeur-eigenaar Bertus Boer.
“Als we elk jaar één of misschien twee
bedrijven kunnen overnemen, zijn we
tevreden. Ik ben niet uit op een landelijke dekking. En we moeten vooral niet
somberen: dit is een tijd van kansen”.
Door Frans Bos - 1-2-3 Machineverhuur is al
meer dan tien jaar actief in de verhuurmarkt en heeft vestigingen in Dronten,
Apeldoorn, Emmeloord, Genemuiden,
Meppel, Raalte, Zwolle en nu ook in Huizen. Het bedrijf richt zich vooral op de professionele verhuurmarkt.
“Maar”, zegt Boers rechterhand Jeroen
Perin, “ook particulieren kunnen bij ons
terecht. Zowel de particulier als de professional worden op een professionele manier
behandeld. Een kleine twintig procent van
onze klanten zijn particulieren”.
Inhoudelijk hetzelfde • Het bedrijf is lid
van de Verhuur Groep Nederland, een verzameling verhuurders, die nauw samenwerken. De leden hanteren naar elkaar toe
dezelfde prijzen, proberen eenheid te bieden in kwaliteit en service en verlenen
elkaar hand- en spandiensten. Hun uiting
in prijslijst en ander drukwerk oogt individueel, maar is inhoudelijk hetzelfde.
Beter voor klant en personeel • Bertus
Boer: “Zo is ook onze achtste vestiging tot
stand gekomen. De vorige eigenaar werd
ziek. In plaats van de business over te doen
aan een van de grote, dikwijls onpersoonlijker verhuurders, hebben wij de zaak
kunnen overnemen en voortzetten. Dat is
volgens ons beter voor het personeel en de
klant blijft vertrouwde gezichten zien.”
“Wij willen een platte onderneming zijn.
Met heel korte lijnen. Wij verwachten dat
onze mensen zelf kunnen nadenken en
dat niet alles hoeft worden voorgekauwd.

1-2-3 Machineverhuur met hoofdkantoor in Dronten is onderdeel van de
Inter-Rent Groep. Daartoe behoren ook
Inter-Techno in Apeldoorn en Gencom
in Zevenhuizen (ZH).
Inter-Techno is sinds de start in 1980 uitgegroeid tot de grootste leverancier van Bobcat in Nederland. De van oorsprong uit de
Verenigde Staten afkomstige fabrikant Bobcat is vooral bekend van de witte schrankladers, maar levert ook graafmachines, verreikers, knikladers en een zeer uitgebreide
serie aanbouwdelen. Het importeurschap
van de wielladers van Atlas uit het Duitse
Wildeshausen verkreeg het bedrijf in 1997.
De machines van 2,5 tot ruim acht ton hebben inmiddels gezelschap gekregen van
zandwalsen en tandemwalsen.
Wij zijn oplossers, geen doorschuivers van
problemen”, zegt Boer, die nadrukkelijk
in de meervoudsvorm praat.
Richting Randstad • Over de vestiging in
Huizen: “Met deze vestiging gaan we nu
voor het eerst richting Randstad, eigenlijk
een beetje buiten ons natuurlijke werkgebied in de kop van Overijssel en de Flevopolder. Wij kiezen er nadrukkelijk voor te
werken met een relatief groot achterland.
Wij regionale jongens weten wat er speelt
in een gebied en kunnen dichter bij de
gebruiker staan, anders dan de verhuurders van grote bedrijven in stedelijk
gebied, die meer naar aantallen kijken”.
Lastige periode • “Dat neemt niet weg”,
zegt Boer, “dat kleine bedrijven en eenmanszaken het momenteel lastig hebben.
Grote investeringen zitten er voor de meesten nu even niet in. De omzetten stijgen
niet, maar er is wel meer handling. De
recessie heeft ook de aannemer geleerd te
huren. In plaats van langere termijnen
aaneengesloten gaat men nu over tot

Bertus Boer (links) en Jeroen Perin: “Onze mensen kunnen zélf nadenken.”

Materieelmarkt januari 2012

gericht huren op momenten dat men spullen nodig heeft”.
Groot scala aan artikelen • De prijslijst
van 1-2-3 Machineverhuur meldt een groot
scala aan artikelen, van klim- en steigermaterieel via personenliften en heftrucks
tot shovels, schrank- en rupsladers, graafmachines tuin- en parkmachines en elektrisch handgereedschap.
Veiligheid voorop • Jeroen Perin licht
toe: “Verhuur voor en door professionalsmet-een-hoofdletter. Veiligheid staat bij
ons voorop. Bij complexe machines krijgt
men uitleg en een beknopte handleiding.
We hebben een bezorg- en ophaalservice
en men kan ook aan de balie komen. We
hebben in onze vestigingen in totaal meer
dan 120 graafmachines, shovels en dergelijke en meer dan 130 hoogwerkers. In het
algemeen gaan onze klanten – en zeker
niet in de laatste plaats de particulieren –
netjes met onze spullen om”.
Meer info: www.123machineverhuur.nl
en 0800- 53 53 123.

Gencom Ingersoll-Rand • Gencom uit het
Zuid-Hollandse Zevenhuizen is Nederlands
importeur van dieselmachines van Ingersoll-Rand. Er zijn drie takken: compressoren (met toebehoren als hamers, slangen en
drogers), lichtmasten en stroomgeneratoren. De lijn van de machines voor portable
power, die is overgenomen van Doosan
Infracore Nederland, is – net als die van de
bouwmachines - eigendom van het Koreaanse familiebedrijf Doosan.
Tractorpuller • Spin in het web van de
Inter-Rent Groep is nog altijd Bertus Boer,
directeur-eigenaar van de bedrijven.
Hij ontleent ook een deel van zijn bekendheid aan zijn hobby tractorpulling. Met de
‘Double Screamin’, een luidbrullende zelfgebouwde ‘kracht’machine, gooit hij sinds
2009 hoge ogen bij wedstrijden in binnenen buitenland.
Bertus Boer is niet alleen één van de monteurs, maar ook machinist/bestuurder van
het gevaarte, dat bij negenduizend toeren
een indrukwekkende 8000 pk levert.

Bertus Boer mag zelf ook graag een ritje maken in zijn ‘Double Screamin’.

