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HUURWAVE verhuurt WAVE-machines met water als vitaal element ter bestrijding van onkruid. Huurders als gemeenten en groenaannemers behalen 

hiermee goede resultaten, en dat met lage kosten en nul komma nul risico. 
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Waarom kopen als huren zo 
veel voordelen heeft?
Flexibiliteit, geen afschrijvingen en totale ontzorging door middel van een full-
servicepakket
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ADVERTORIAL

HUURWAVE verhuurt WAVE-machines met heet 
water als vitaal element ter bestrijding van onkruid 
– de methode die steeds meer wordt ingezet sinds 
het verbod op chemie. De machine is efficiënt 
en werkt met sensortechniek in combinatie met 
heetwatertechniek. In totaal beschikt HUURWAVE 
over vijftien te verhuren machines van twee types: 
de WAVE Sensor 1.0 en de WAVE Sensor 2.0. De 
WAVE Sensor Serie 1.0-machine is gebouwd op een 
Holder C242-werktuigdrager met een hoge bewer-
kingscapaciteit van zo’n 30.000 m2 per dag; dit in 
combinatie met de sensorgestuurde doseerunit/
werkbak. De WAVE Sensor Serie 2.0-machine is 
gebouwd op een Holder C250-werktuigdrager 
met een hoge bewerkingscapaciteit van circa 400 
hectare per groeiseizoen, in combinatie met de 
sensorgestuurde werkbak.

Het huurconcept
De machines van HUURWAVE kunnen worden 
gehuurd voor de duur van een week tot een half-
jaar of nog langer, inclusief al het onderhoud. De 
weekhuur bedraagt € 2500 voor de WAVE 1.0 en € 
3500 voor de WAVE 2.0. Voor langere periodes gel-
den andere prijzen, die in overleg worden bepaald. 
HUURWAVE biedt een fullservicepackage, zodat de 
klant er verder niet naar om hoeft te kijken. Mocht 
de machine een storing krijgen, dan wordt die zo 
snel mogelijk opgelost, vaak zelfs binnen 24 uur. 
De Groot van HUURWAVE: ‘Wij hebben een samen-
werking met DEM BV uit Leeuwarden en ook nog 
een vestiging in Alblasserdam, dus in principe 
kan heel Nederland worden bediend. Als we een 
storing niet zelf kunnen oplossen, nemen wij 
contact op met een van de WAVE-dealers in het 
land. Huurders – gemeenten en bedrijven – die 
helemaal geen ervaring hebben met de WAVE-
machine, kunnen enkele dagen worden bijgestaan, 
zodat ze leren hoe de machine werkt. Dit zit bij 
de huur inbegrepen. De gehuurde machine wordt 
uiteraard op de locatie gebracht en aan het einde 
van de huurtermijn weer opgehaald. De huurder 
wordt hoe dan ook totaal ontzorgd.’

Kostenbesparend
Het huren van een WAVE-machine heeft nogal 
wat voordelen. Allereerst is het kostenbesparend. 
Doordat er geen sprake is van eigenaarschap, ben 
je voordeliger uit: er zijn immers geen afschrijvin-
gen, overige exploitatiekosten en risico’s. Het enige 
wat de afnemer hoeft te doen, is huur betalen. Ook 
de huurtermijn is flexibel. Doordat de machine kan 
worden ingezet naar behoefte, is er nooit sprake 
van onder- of overcapaciteit. 
WAVE-machines bieden volgens De Groot de hoog-
ste capaciteit vergeleken met andere heetwater-
machines. ‘De machines zijn in staat om zelfstandig 
oppervlaktewater te tanken, zodat er geen kost-
baar drinkwater verloren gaat. Na gebruik vloeit er 
weer schoon en onvervuild water terug naar het 
oppervlaktewater.’

Geen taboe op huren
Door het gebruik van heet water wordt er met 
relatief weinig water en weinig energieverbruik 
een zeer goed resultaat behaald. Dit blijkt ook uit 
diverse onderzoeken, zoals het onafhankelijke 
onderzoek van P. Kristoffersen aan de universiteit 
van Kopenhagen.
Voor sommigen zijn de WAVE-machines vrij prij-
zig in aanschaf; dan is huren een uitkomst. ‘Er 
hoeft geen taboe te rusten op huren’, meent De 
Groot. ‘Integendeel. Als je een machine maar vier 
maanden nodig hebt, waarom zou je hem dan 

zes maanden ongebruikt hebben staan? Wij zien 
het als een gat in de markt en voorzien ook in een 
vraag uit de markt.’

Service level agreement met WAVE
HUURWAVE heeft eveneens een service level 
agreement met WAVE (oftewel een SLA), waardoor 
HUURWAVE kennis met WAVE kan delen en input 
kan geven over verbeterpunten voor toekomstige 
ontwikkelingen. ‘Dat is een prettige samenwer-
king, want in de relatie producent-gebruiker heb 
je elkaar nodig om het product te verbeteren. De 
techniek gaat immers hard’, aldus De Groot.

Op de Groene Sector Vakbeurs in 
evenementenhal Hardenberg is 
HUURWAVE ook aanwezig, op stand 402. 
Wij maken graag kennis!
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