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Bouw samen met 1.2.3. Machineverhuur aan een duurzame 
toekomst 

Dronten –  De vraag van de klant naar duurzaam materieel neemt drastisch toe. Dat is reden voor 
1.2.3. Machineverhuur geweest om fors te investeren in elektrisch en hybride bouwmaterieel, maar 
ook in Stage-V materieel. Onder het motto “samen bouwen wij aan een duurzame toekomst” neemt 
het verhuurbedrijf zijn klanten mee in de nieuwe duurzame vloot en daarbij behorende 
mogelijkheden. 

De innovatie draait overuren 

Van generatoren tot hoogwerkers en handgereedschappen tot bouwmachines: de innovatie draait 
overuren. Alle pijlen zijn er op gericht om duurzamer te kunnen werken. Niet alleen het materieel 
maar ook de achterliggende m2m datacommunicatie is erop gericht om zowel de besparing als 
reductie van uitstoot helder in beeld te brengen. We beschikken over een assortiment aan volledig 
elektrisch aangedreven graafmachines, shovels, accu handgereedschap en batterypacks. Daarnaast 
beschikken wij over diverse hybride generatoren welke eventueel met windwokkels of zonnepanelen 
leverbaar zijn. 

Ervaar het met eigen ogen 

1.2.3. Machineverhuur organiseert dinsdag 19 en woensdag 20 oktober de 123 Greendays, 
opendagen waarbij klanten kennis kunnen maken met de duurzame vloot. Maak kennis met het 
duurzame aanbod en meld je aan via het inschrijfformulier op 
https://www.123machineverhuur.nl/123greendays/  

De kracht van de Inter-Rent groep 

1.2.3. Machineverhuur maakt deel uit van de Inter-Rent groep waar Inter-Techno en Gencom ook 
deel van uitmaken. Inter-Techno is importeur van merken als Bobcat en Weycor. Gencom is 
importeur van Doosan en Trime. 1.2.3. Machineverhuur weet mede hierdoor bij welke partijen zij 
terecht kunnen voor alle duurzame en maatwerk oplossingen. Bedrijven kunnen hierdoor bij ons ook 
terecht voor huurkoop, lease of koop. 

 
Over 1.2.3. Machineverhuur 
 
123 Machineverhuur BV is een dynamisch verhuurbedrijf dat zich richt op de professionele 
verhuurmarkt. Het bedrijf is al bijna 25 jaar actief in het verhuren van machines en materieel voor 
bouw, infra, GWW, industrie en evenement, in de breedste zin van het woord. 
Vanuit 12 vestigingen in Dronten, Apeldoorn, Breda, Eindhoven, Emmeloord, Genemuiden, Huizen, 
Meppel, Raalte, Rosmalen, Tilburg en Zwolle bedienen zij als jong en hecht team de opdrachtgevers, 
die net als henzelf veeleisende professionals zijn. 
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Noot voor de redactie: 

Journalisten zijn van harte uitgenodigd om de 123 Greendays Persdag bij te wonen 

Wat: 123 Greendays Persdag 

Wanneer: Maandag 18 oktober, 09:00 – 16.00u (vrije inloop) 

Waar: De Dommel 52, 8253 PL Dronten  

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met dhr. Berrie Boer 
telefoonnummer 06-41220336 of berrie@123machineverhuur.nl.  
Foto’s/Logo’s zijn te downloaden via www.123machineverhuur.nl/pers. 
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