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AANBOD 

ISOPROC SOLUTIONS biedt 3 types inblaastoestellen aan voor verhuur.  

Elke machine is geschikt voor (een) specifieke toepassing(en).  

Machine Prijs per dag 

M95 3,6kW (zellofant) met toebehoren 70,00 € 

M95 3,6kW (zellofant) en VS28 versterkerstation met toebehoren 100,00 € 

EM320 met toebehoren 115,00 € 

EM400 met toebehoren 130,00 € 

 

Extra kosten Prijs 

Eenmalige handelingskost 125,00 € 

Reinigingskost1 100,00 € 

Meerkost per draaiuur > 7 draaiuren/dag 20,00 € 

 

Naast de inblaasmachines zelf, stelt ISOPROC heel wat andere inblaasapparatuur ter beschikking voor verhuur. 

Andere apparatuur Prijs per dag Eenmalige kost 

CSO apparatuur 30,00 € 30,00 €2 

Versterkerstation 30,00 € 30,00 €² 

Afstandsbediening 30,00 € 30,00 €² 

Pneumatische switch voor werken met meerdere slangen 30,00 € 30,00 €² 

Andere apparatuur (slangen, inblaasnaalden, koppen, …) 10,00 €² 30,00 €² 

Voorbeeld: u huurt 3 dagen een zellofant met versterkerstation: 3x100€ + 1x125€ = 425€ 

 

Indien men een machine huurt gedurende langere tijd worden volgende kortingen in rekening gebracht: 10% vanaf 
1 week huur, 20% vanaf 2 weken huur en 30% van 3 weken huur. 

De M95, EM320, versterkerstation en meest courante accessoires zijn zowel bij ISOPROC in Hombeek (bij 
Mechelen) als bij PCIM in Achêne (bij Ciney) beschikbaar. De EM400 en minder courante accessoires zijn 
standaard enkel beschikbaar bij PCIM in Achêne. 

Indien u binnen de 3 maanden na de huur beslist een gelijkaardig toestel aan te kopen, dan wordt uw huurgeld 
van maximum 3 dagen + eenmaal de eenmalige handelingskost in mindering gebracht. 

Bij gebruik van vervangapparatuur tijdens de herstelling van jullie machine door ISOPROC, wordt de éénmalige 
handelingskost aangerekend. Indien de vervangapparatuur niet binnen de 5 werkdagen na melding van 
herstelling aan ISOPROC terugbezorgd wordt, wordt vanaf de 6de werkdag de reguliere huurprijs in rekening 
gebracht. 

                                            
1  Minimaal bedrag dat aangerekend wordt indien de apparatuur niet voldoende proper teruggebracht wordt. 
2 Wordt enkel aangerekend indien de apparatuur niet samen met een inblaasmachine gehuurd wordt. 

Overzicht verhuurprijzen 
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Herstellingen worden aangerekend aan 60 EUR/uur + catalogusprijs van de 
wisselstukken. 

 

EM320  7,0kW / 2x230V / 2x16A 

Materiaal verwerking   tot 1050kg/u 
Gewicht     200kg 
Afmetingen     990x830x1740mm 

 

Geschikt voor: Cellulose (O, C, V) - Houtvezel (O,C,V) – Minerale vezel              
(O,C,V) – mineraal granulaat (O, S) - EPS granulaat (S)                                                                                                            
O: Open blazen 
C: Droog inblazen compartiment 
V: Droog inblazen met geventileerde inblaaskop/-lans 
S: Spouwmuur 

  

 

Bij de huur van een toestel voorzien wij standaard de onderstaande elementen: 

 EM320 met 2 aansluitkabels 2x230V/16A  
 Koffer met afstandsbediening FFB2000 met externe batterij / batterijlader / 2 antennes / zender. 
 Haspel met 50m zenderkabel 
 Slangenset: 1 transportslang 75mm / 2 inblaasslangen 75mm (rood en blauw) / 1 inblaasslang 63mm 
 Koffer met koppelingen: 2xmof 75mm / mof 75-63mm / klemringen 1x90mm, 6x75mm, 2x63mm / 1 

snelkoppeling 75mm / reserve dichtingsflappen / siliconenspray / drukmeter / sleutel elektrisch bord / 2 
steeksleutels / 1 potschroevendraaier / gebruikshandleidingen. 

 Koffer met densiteitscontroleset: Wortel met geel deksel / Weegschaal / densiteits berekeningsblad 
Nederlands, Frans / densiteistsberekeningstabel 

 

Dit pakket volstaat doorgaans voor het gebruik van het toestel. Indien u andere toebehoren nodig heeft zoals 
extra slangen, inblaasnaalden, dan kan dit op simpele vraag voorzien worden. Voor het gebruik van bepaalde 
duurdere accessoires wordt een meerkost gerekend (zie elders). 

 

HUURVOORWAARDEN 
 Prijs 

Dagprijs voor de volledige set Inbegrepen maximum 7 draaiuren 115,00 € 

Meerkost per draaiuur > 7 draaiuren 20,00 € 

Eenmalige handelingskost 125,00 € 

Reinigingskost 100,00 € 

Het toestel en de slangen dienen volledig leeg te zijn. De filter en de koffertjes moeten gereinigd zijn. Daarnaast 
meldt de klant zelf alle mankementen of mogelijke schade aan het toestel.  

  
 

  

EM320 (2x230V/16A) 
+ toebehoren 
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M95 3,6kW/230V/16A 
Materiaal verwerking   tot 650kg/u 
Gewicht     155kg (relatief licht) 
Afmetingen     Ø 880x1500mm 
Max. hoogte    25m 
 

Geschikt voor: Cellulose (O, C, V) - Houtvezel (O) ) – Mineraal 
vezel(O,C,V) - Mineraal granulaat (O) - EPS granulaat (S) 
O: Open blazen 
C:  Droog inblazen compartiment 
V:  Droog inblazen met geventileerde inblaaskop/-lans 
S:  Spouwmuur 

 

Bij de huur van een toestel voorzien wij standaard de onderstaande elementen: 

 Toestel M95 met 10m aansluitkabel 1x230V/16A 
 Koffer met: afstandsbediening FFB2000 met externe batterij / batterijlader  / 2 antennes / zender. 
 Haspel met 50m zenderkabel 
 Slangenset: 1 transportslang 75mm / 2 inblaasslangen 75mm (rood en blauw) / 1 inblaasslang 63mm 
 Koffer met koppelingen: 1xmof 75mm / mof 75>63mm /klemringen, 4x75mm, 2x63mm / 1 snelkoppeling 

75mm / 6 reserve dichtingsflappen / siliconenspray / drukmeter / sleutel elektrisch bord / 2 steeksleutels / 
1 potschroevendraaier / gebruikshandleidingen. 

 Koffer met densiteitscontroleset: Wortel met geel deksel / Weegschaal / densiteits berekeningsblad 
Nederlands, Frans / densiteistsberekeningstabel 

 

Dit pakket volstaat doorgaans voor het gebruik van het toestel. Indien u andere toebehoren nodig heeft zoals 
extra slangen, inblaasnaalden, dan kan dit op simpele vraag voorzien worden. Voor het gebruik van bepaalde 
duurdere accessoires wordt een meerkost gerekend (zie elders). 

 

HUURVOORWAARDEN 
 Prijs 

Dagprijs voor de volledige set Inbegrepen maximum 7 draaiuren 70,00 € 

Meerkost per draaiuur > 7 draaiuren 20,00 € 

Eenmalige handelingskost 125,00 € 

Reinigingskost 100,00 € 

Het toestel en de slangen dienen volledig leeg te zijn. De filter en de koffertjes moeten gereinigd zijn. Daarnaast 
meldt de klant zelf alle mankementen of mogelijke schade aan het toestel.  
  

M95 (1x230V/16A)  
+ toebehoren 



 

ISOPROC cvba    BOUWOPLOSSINGEN VOOR MORGEN 
Boterstraat 23A  T. +32 15 62 39 35  info@isoproc.be  BTW: BE 0474.142.631 

2811 Hombeek (Mechelen)  F. +32 15 62 39 36  www.isoproc.be  IBAN: BE66 0016 4827 
6843 

 

 

 

VS28 versterkerstation voor hoger luchtdebiet  
Ideaal voor bredere en diepere compartimenten. 

 

M95 3,6kW/230V/16A 
Materiaal verwerking   tot 650kg/u 
Gewicht     155kg 
Afmetingen     Ø 880x1500mm 
Max. hoogte    25m 
 
VS 28 2,8kW/230V/16A en afzuigvat 115l 
Gewicht    23kg 
Afmetingen     560 × 370 × 325 mm 
 
Geschikt voor: Cellulose (C, V) - Houtvezel (C, V)  
C:   Droog inblazen compartiment 
V:   Droog inblazen met geventileerde inblaaskop/-lans 

 
Bij de huur van een toestel voorzien wij standaard de onderstaande elementen: 

 M95 met aansluitkabel 1x230V/16A  
 VS28 met aansluitkabel, sturingskabel, dubbele aansluitslang en Y-stuk 
 Koffer met afstandsbediening FFB2000 met externe batterij / batterijlader / 2 antennes / zender. 
 Haspel met 50m zenderkabel 
 Slangenset: 1 transportslang 75mm / 1 inblaasslang 75mm / 1 inblaasslang 63mm 
 Koffer met koppelingen: mof 63mm / mof 75>63mm / klemringen 4x75mm, 2x63mm / reserve 

dichtingsflappen / siliconenspray / drukmeter / sleutel elektrisch bord / 2 steeksleutels / 1 
potschroevendraaier / gebruikshandleidingen. 

 Koffer met densiteitscontroleset: Wortel met geel deksel / Weegschaal / densiteits berekeningsblad 
Nederlands, Frans / densiteistsberekeningstabel 

 

Dit pakket volstaat doorgaans voor het gebruik van het toestel. Indien u andere toebehoren nodig heeft zoals 
extra slangen, inblaasnaalden, dan kan dit op simpele vraag voorzien worden. Voor het gebruik van bepaalde 
duurdere accessoires wordt een meerkost gerekend (zie elders). 

 

HUURVOORWAARDEN 
 Prijs 

Dagprijs voor de volledige set Inbegrepen maximum 7 draaiuren 100,00 € 

Meerkost per draaiuur > 7 draaiuren 20,00 € 

Eenmalige handelingskost 125,00 € 

Reinigingskost 100,00 € 

Het toestel en de slangen dienen volledig leeg te zijn. De filter en de koffertjes moeten gereinigd zijn. Daarnaast 
meldt de klant zelf alle mankementen of mogelijke schade aan het toestel.  

M95 (2x230V/16A) + VS28  
+ toebehoren 
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EM400 7,5kW/1x400V+N/16A & 1x230V/16A 
Materiaal verwerking   tot 1400kg/u 

Gewicht      410kg 
Afmetingen     1300x1020x1800mm 
 
Geschikt voor: Cellulose (O, C, V) - Houtvezel (O, C, V) – Mineraal 
vezel(O, C, V) – mineraal granulaat (O, S) - EPS granulaat (S)                                                                                                            
O: Open blazen 
C: Droog inblazen compartiment 
V: Droog inblazen met geventileerde inblaaskop/-lans 
S: Spouwmuur 

 
 

Bij de huur van een toestel voorzien wij standaard de onderstaande elementen: 

 EM400 met aansluitkabel 1x400V + N en  1x230V, beide 16A  
 Koffer met afstandsbediening FFB2000 met externe batterij / batterijlader / 2 antennes / zender. 
 Haspel met 50m zenderkabel 
 Slangenset: 1 transportslang 75mm / 1 inblaasslang 75mm rood/ 1 inblaasslang 63mm 
 Koffer met koppelingen: 1xmof 75mm / mof 75>63mm / klemringen 4x75mm, 2x63mm / 6 reserve 

dichtingsflappen / siliconenspray / drukmeter / sleutel elektrisch bord / 2 steeksleutels / 1 
potschroevendraaier / gebruikshandleidingen. 

 Koffer met densiteitscontroleset: Wortel met geel deksel / Weegschaal / densiteits berekeningsblad 
Nederlands, Frans / densiteistsberekeningstabel 

 

Dit pakket volstaat doorgaans voor het gebruik van het toestel. Indien u andere toebehoren nodig heeft zoals 
extra slangen, inblaasnaalden, dan kan dit op simpele vraag voorzien worden. Voor het gebruik van bepaalde 
duurdere accessoires wordt een meerkost gerekend (zie elders). 

 

HUURVOORWAARDEN 
 Prijs 

Dagprijs voor de volledige set Inbegrepen maximum 7 draaiuren 130,00 € 

Meerkost per draaiuur > 7 draaiuren 20,00 € 

Eenmalige handelingskost 125,00 € 

Reinigingskost 100,00 € 

Het toestel en de slangen dienen volledig leeg te zijn. De filter en de koffertjes moeten gereinigd zijn. Daarnaast 
meldt de klant zelf alle mankementen of mogelijke schade aan het toestel.  
  

EM400 (1x400V/16A & 1x230V/16A) 
+ toebehoren 
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Naam contactpersoon:               

Facturatiegegevens:               

Gehuurde apparatuur:               

                  

                  

                  

Aangekochte apparatuur:               

                  

                  

                  

 

AFHALING       TERUGGAVE 

Geholpen door:        Geholpen door:      

Draaiuren:        Draaiuren:        

Afhaaldatum + uur:       Teruggavedatum + uur:      

Startdatum huur:        Einddatum huur:       

 

Te blazen materiaal      

 

Aantal dagen aangerekend     

Staat van het toestel               

                  

 

Handtekening klant (afhaling)     Handtekening klant (teruggave) 

 

                 

         Handtekening ISOPROC (teruggave) 

 

              

De klant verklaart zich akkoord met de verhuurvoorwaarden en  dat verborgen gebreken nog aangerekend 
kunnen worden. 

Factuur:      

 

Verhuurformulier 
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VOORAF 
De huur wordt aangegaan onder de hierna vermelde voorwaarden, behoudens schriftelijk door ons aanvaarde aanvullingen en/of afwijkingen. 
De hier beschreven voorwaarden zijn een aanvulling op de algeme verkoopsvoorwaarden van ISOPROC cvba.

DUUR VAN DE HUUR 
a : de huurtermijn is minimaal 1 dag 
b : de huur gaat in op het ogenblik dat de huurder de materialen komt afhalen. 
c : de huur eindigt op de door partijen overeengekomen datum en wordt van kracht op het moment dat de goederen terug bij ISOPROC 
worden afgeleverd en geregistreerd op het huurdocument. 
d : De huurder kan de goederen afhalen vanaf 15u de dag voor de huurperiode ingaat en dient de goederen terug te brengen voor 10u de dag 
nadat de aangevraagde huurperiode is afgelopen. Indien hieraan niet is voldaan, kan ISOPROC voor elke dag een extra dag aanrekenen. 

RISICO’S 
a : de verhuurder levert de goederen af in perfecte staat van onderhoud. Bij in ontvangst name dient de huurder dit desgewenst te controleren. 
De in ontvangstname door hem geldt als onwederroepelijke aanvaarding. 
b : de huurder verplicht zich het gehuurde systeem te gebruiken conform de voorschriften (handleiding) van het systeem. 
c : de huurder draagt gedurende de hele huurperiode (dus ook tijdens het vervoer heen en terug) het risico voor verlies of beschadiging van 
het gehuurde; hij zal de verhuurder binnen de 24 uur op de hoogte brengen van volgende feiten : 
1. diefstal 2. beschadiging door derden 3. beslag en/of faling 
Hij blijft aansprakelijk voor de teruggave van het goed in de zelfde goede staat als hij het heeft ontvangen en blijft aansprakelijk voor ieder 
verlies, schade, verschil, minderwaarde enz. in de ruimste zin. 
d : de huurder is ook over de gehele huurperiode aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde goed of het gebruik ervan aan 
derden of zichzelf zou veroorzaken. Hij zal de verhuurder vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zou worden op grond van schade 
aangericht met of door het gehuurde systeem. 
e : ingeval de huurder bij het einde van de huurperiode het gehuurde niet kan terugbezorgen wegens verlies, diefstal of totale vernieling, is 
hij ISOPROC de nieuwwaarde verschuldigd zoals opgegeven in de catalogus van X-Floc. 
f : ISOPROC behoudt zich het recht voor om na terugname en ondanks het ondertekenen van de bon, de machine grondig te controleren op 
beschadigingen en deze alsnog in rekening te brengen op de factuur 

HUURPRIJS EN BETALINGSVOORWAARDEN 
a : De factuur wordt opgemaakt nadat de machine een interne controle heeft ondergaan en volgens de voorwaarden aangegeven op onze 
prijslijsten. 
b : transportkosten : Indien het toestel door ons dient geleverd of teruggehaald te worden, dan dienen deze kosten samen met 50% van de 
huurprijs op voorhand gestort te worden aan ISOPROC. 
C: alle vernoemde prijzen zijn excl. BTW. 
c  zie algemene verkoopsvoorwaarden ISOPROC voor betalingsvoorwaarden. 

DIVERSE BEPALINGEN 
Zonder uitdrukkelijke toestemming van ISOPROC is het de huurder verboden het gehuurde onder te verhuren of aan derden te overhandigen.  
Buiten een beperkte uitleg over het gebruik van het toestel kan ISOPROC niet instaan voor de juiste toepassingen van het toestel. De klant 
dient zelf op de hoogte te zijn van de nodige vereisten nodig voor de toepassing van het te verwerken isolatie materiaal. 
Wanneer het apparaat defect is zal de huurder ISOPROC hiervan onmiddellijk in kennis stellen. Voor zover het om herstelwerkzaamheden ten 
gevolge van normale slijtage gaat, zal de verhuurder deze onverwijld laten uitvoeren. De huurder heeft gedurende de herstelperiode geen 
recht op schadevergoeding uit hoofde van de onderbreking van de huur. 
De huurder dient het toestel te gebruiken zoals wordt aangegeven op de handleiding. Elke schade ten gevolge van verkeerd gebruik is ten 
koste van de huurder. 

REINIGING 
De machine en accesoires (incl. de materiaalkoffers) dienen prober terugbezorgd te worden aan ISOPROC. Eventueel tijdelijk aangebrachte 
markeringen op slangen en andere accesoires dienen verwijderd te worden. Indien de reiniging onvoldoende werd uitgevoerd dan zal er een 
extra kost van minimaal 100€ gerekend worden. 

ONTBINDING VAN DE HUUR 
a : Indien de huurder niet minstens 12u voor het ingaan van de huurperiode ISOPROC verwittigd dat de huur door omstandigheden niet kan 
doorgaan, dan zal ISOPROC 1 dag in rekening brengen (dagtarief en handelingskosten) 
b : indien de huurovereenkomst ontbonden wordt ten gevolge van een ernstige tekortkoming van de huurder,  zoals verkeerd gebruik, 
verplaatsing naar het buitenland, niet betaling van verschuldigde huur of waarborg, afstand aan derden enz., is de huurder ten minste verplicht, 
onverminderd het recht van de verhuurder op vergoeding van bewijsbare schade, de overeengekomen huursom te betalen voor de 
overeengekomen huurperiode vermeerderd met een schadeloosstelling gelijk aan een huur van minimaal twee weken. 

BEVOEGDHEID 
Beide partijen aanvaarden dat de verbintenissen dienen te worden uitgevoerd in de zetel van de verhuurder te Mechelen en dat de 
overeenkomst verder valt onder het Belgische recht. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de handelsrechtbank van Mechelen. 
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Algemene huurvoorwaarden 


