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SAS VAN DEN BOSCH BV, opgericht in 2006, is een jong en dynamisch bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in het verhuren van

machines, het detacheren van technisch personeel, technisch onderhoud van diverse installatie, calamiteitensupport en machine-

transport. Het bedrijf is in korte tijd uitgegroeid tot een zeer betrouwbare zakenpartner met een gevestigde naam in de markt.

Zowel nationaal als internationaal wordt SAS VAN DEN BOSCH ingeschakeld door grote installateurs en werkt zij onder meer voor

een aantal gerenommeerde bedrijven dat zich bezighoudt met technische reconditionering na calamiteiten. Ons team van

enthousiaste en gemotiveerde medewerkers kan bogen op jarenlange praktijkervaring en onze specialisten bezitten een ruime

kennis van electro- en installatietechniek, bouwkunde en werktuigbouw.

VERHUUR MACHINES

Wij hebben voor u een breed aanbod van machines/installaties die u voor zowel korte als lange tijd bij ons kunt huren waarbij

wij ook zorgdragen voor de plaatsing en installatie. Uiteraard worden onze machines goed onderhouden en voldoen aan de 

benodigde veiligheidsvoorschriften. In deze folder vindt u een overzicht van het materiaal dat u bij ons kunt huren.

DETACHERING TECHNISCH PERSONEEL

Bent u op zoek naar technische specialisten? Dan bent u bij SAS VAN DEN BOSCH BV aan het juiste adres. Wij zijn gespecialiseerd

in het detacheren van elektriciens, koeltechnisch monteurs, loodgieters en personeel voor diverse voorkomende werkzaamheden.

Voor de lange termijn of op projectbasis.
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TECHNISCH ONDERHOUD

Wij leveren ondersteuning aan installatiebedrijven door het onderhouden van ondermeer luchtbehandelingsinstallaties, leiding-

tracés en warmtekrachtkoppelingen. U kunt daarbij denken aan het vervangen van filters, het demonteren en afvoeren van

luchtbehandelingsinstallaties, het spannen en vervangen van V-snaren, leidingtracés en kabels. Door het leveren van deze onder-

steuning nemen wij uw technische dienst het routinematige werk uit handen waardoor zij zich volledig kunnen richten op uw

specialisme!

CALAMITEITEN SUPPORT

Wij leveren advies en ondersteuning bij calamiteiten zoals brandschade, wateroverlast, rioolterugslag en blikseminslag. Wij ver-

zorgen voor u noodstroomvoorzieningen, verdeelkasten en bekabeling, noodverlichting, ontvochtigingsapparatuur, ventilatoren,

noodkoelunits en verwarmingunits.

MACHINE TRANSPORT

Het komt regelmatig voor dat een gebouw moet worden ontruimd zodat reconditioneringswerkzaamheden kunnen worden uit-

gevoerd. Wij verzorgen hiervoor het totale transport (inclusief het gebruik van zwaar materieel zoals kranen) en de opslag van

machines. Onze activiteiten bestaan uit transport en opslag van machines bij brand- en waterschade, terugplaatsen en

aansluiten van machines, installeren van nieuwe machines, installeren van machines voor speciale evenementen zoals beurzen,

presentaties en open dagen en transport van eigen verhuurmateriaal.
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Sinds begin 2008 is het bedrijf in het bezit van het VCA* certificaat.


