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Directeur-eigenaar Jos Jellesma 

Kwaliteit, flexibiliteit en een breed, 

hoogwaardig aanbod, zorgvuldig afgestemd 

op de vraag van zowel professional 

als particulier. Dicht bij de klant en het 

bouwproject, met twaalf vestigingen in 

heel Noord-Nederland, bemand door 

vakbekwaam personeel, dat professioneel 

advies en ondersteuning biedt. Dat is, 

kort samengevat, de kracht van Sijperda 

Verhuur. Dwars tegen alle economische 

trends in breidde de onderneming de 

afgelopen jaren haar activiteiten gestaag 

uit. Directeur-eigenaar Jos Jellesma staat 

sinds 2006 aan het roer van het bedrijf. Het 

aantal vestigingen is in deze periode ruim 

verdubbeld. "Wij willen dicht bij de klant 

zitten", verklaart Jellesma deze expansie. 

"Onze producten en diensten moeten 

snel beschikbaar zijn. Daar hebben de 

opdrachtgevers baat bij en dat is voor ons 

belangrijk". 
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BOUWEND NOORD-NEDERLAND 

De ontwikkelingen in de bouwbranche gaan snel. 

Zoals in vele sectoren, ligt ook hier de focus op 

de basisdiscipline. Door het just-in-time kunnen 

beschikken over de juiste equipment, zonder 

dure investeringen in (onder meer) aanschaf, 

beheer en opslag, kunnen bedrijven belangrijke 

besparingen realiseren en tegelijkertijd een hoge 

kwaliteit handhaven. Het assortiment van Sijperda 

Verhuur speelt daar op in. Het is niet alleen zeer 

breed en divers, het is ook jong en wordt optimaal 

onderhouden. 

Expertise 

"Sijperda Verhuur koppelt kennis van de bouwsector 

aan een uitgebreide expertise op het gebied van 

de verhuurde producten", zegt Jellesma. "Ons 

assortiment kun je indelen in de hoofdgroepen 

bouwmachines, steigers, betonbekisting, 

hangbruggen, toiletservice en evenementen. 

Onder de steigerverhuur valt ook het gecertificeerd 

monteren en demonteren van stalen systeemsteigers, 

compleet met transport en service. Het assortiment 

van Sijperda Verhuur omvat, naast deze 

hoofdactiviteiten, een groot aantal meer specifieke 

artikelen zoal bijvoorbeeld aggregaten, compressoren, 

hijs- en hefwerktuigen, pontons, bouwliften en 

hoogwerkers. Ook op installatietechnisch gebied is 

men bij Sijperda Verhuur aan het juiste adres. Voor 

onder meer apparatuur op het gebied van meet- en 

regeltechniek, klimaatbeheersing en pompen. 

Vakkundig 

"Dit is maar een greep uit ons aanbod", aldus 

Jellesma. "Het zou te ver voeren om alles hier op te 

sommen. Op onze website www.sijperdaverhuur.n1 

is een uitgebreid, steeds geactualiseerd overzicht van 

onze honderden verhuurartikelen beschikbaar. De 

goede positie van Sijperda Verhuur in de noordelijke 

markt is gebaseerd op een paar belangrijke 

elementen. In de eerste plaats is dat onze jonge 

verhuurvloot, waarbij ons aanbod zo naadloos 

mogelijk aansluit op de dagelijkse bouwpraktijk en 

inzetbaar is op elk project, van klein tot zeer groot 

en complex. Onze dienstverlening is niet alleen 'rond 

de klok' beschikbaar, ook inhoudelijk onderscheiden 

wij ons door zeer vakkundige advisering, waarbij 

onze be!angrijkste doelstelling is, de opdrachtgever 

te 'ontzorgen'. Dat is een populaire term die vaker 

wordt gebruikt, maar Sijperda Verhuur maakt dat 

elke dag waar. Met onze diensten en producten, die 

indien nodig met ons eigen transportmateriaal op 

de bouwplaats worden aangeleverd, hebben we een 

vitaal aandeel in de planning van bouwprojecten." 

Keurmeesters 

De know-how die bij Sijperda Verhuur in de loop 

der jaren is opgebouwd, loopt als een rode draad 

door de hele onderneming. "Goed opgeleide en 

vaktechnisch bekwame medewerkers staan aan 

de basis van elk succesvol bedrijf en dus ook van 

Sijperda Verhuur", vertelt Jellesma. "Voortvloeiend 
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uit dit professionalisme is onze keuringsbevoegdheid. 

Ons bedrijf beschikt — vanzelfsprekend - over alle 

relevante certificaten. Daarnaast werken wij met 

speciaal opgeleide keurmeesters die ladders, trappen 

en steigers volgens de strenge NEN normen mogen 

beoordelen. Dat is belangrijk voor de levensduur van 

het materiaal en natuurlijk voor de veiligheid van de 

mensen op het werk." 

Evenementen, hangbruginstallaties 

Een belangrijke activiteit van Sijperda Verhuur is het 

leveren van benodigdheden voor evenementen. 

"Dat is een snelgroeiende business", vertelt Jellesma. 

"Sijperda Verhuur is vaak partner bij de organisatie 

van evenementen, waarbij onze rol varieert van, zeg 

maar, het verhuren van een aggregaat tot en met het 

verzorgen van de hele bouw- en elektrotechnische 

inrichting. Dat kan heel complex zijn en daarvoor is 

men bij ons aan het goede adres". Ook het leveren en 

installeren van hangbruginstallaties is een belangrijk 

verhuurspecialisme van Sijperda Verhuur. "Dit wordt 

ingezet bij uitgebreide werkzaamheden — renovatie, 

onderhoud, schilderwerk - aan gevels, waarbij je moet 

denken aan hoogbouw, industrie, scheepsbouw, 

bruggen, torens en schoorstenen. Grootschalig, 

waarbij door onze modulaire werkwijze maatwerk 

kan worden geleverd op elk project. Ook hier is een 

gedegen keuring en inspectie de basis". 

Steigers en betonbekistingen 

Sijperda Verhuur heeft ruim twee decennia ervaring 

in het vakgebied steigerbouw. "Sijperda Verhuur 

levert ook op dit gebied maatwerk voor de bouw, 

de industrie, scheepsbouw en offshore, tribune- en 

podiumbouw. Wij leveren allround-steigers compleet 

met bijkomende zaken als windreductiegaas, 

overkapping en krimpfolie. Naast steigers hebben 

betonbekistingen een belangrijk aandeel in het 

verhuuraanbod van Sijperda Verhuur. Ook hier 

geldt, dat de opdrachtgever kan beschikken over 

hoogwaardige bekistingssystemen, die geheel op 

maat leverbaar zijn en gemakkelijk te koppelen. 
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Sijperda Verhuur levert onder meer Paschal 

Rasterbekisting en het Meva bekistingssysteem. Ook 

zijn kleinere deeloplossingen mogelijk. Begrippen in 

de bouwbranche, waarbij Sijperda Verhuur instaat 

voor de hoogste normen op het gebied van veiligheid 

en degelijkheid". 

Modern en traditioneel 

Naast de genoemde hoofdactiviteiten biedt 

Sijperda Verhuur een assortiment van honderden 

kwaliteitsproducten. "Onze goede naam in de 

branche is terug te voeren op onze hoogwaardige 

verhuurproducten, die op alle manieren inspelen op 

de marktvraag",zegt Jellesma. "Onze bedrijfsvoering 

is gebaseerd op korte lijnen. We staan dicht bij de 

aannemer, spreken de taal van de werkvloer en zijn 

up-to-date. Zo worden we meer dan eens betrokken 

bij projecten die volgens de BIM-bouwen procedures 

worden gerealiseerd, een werkmethodiek waarbij 

projecten digitaal in kaart worden gebracht en 

ondersteund. We zijn een moderne onderneming, 

maar met behoud van traditionele Friese waarden als 

nuchterheid, degelijkheid, afspraak is afspraak. Ons 

werkgebied is heel Noord-Nederland, zeg maar van 

Franeker tot Stadskanaal en van de Eemshaven tot 

Lelystad. Een grote regio, waarin we ons goed thuis 

voelen en door een hecht netwerk van vestigingen 

letterlijk en figuurlijk dicht bij de klant onze producten 

en diensten kunnen aanbieden, op strategische 

plekken i alle economische kerngebieden van het 

noorden." 

(Sijperdal  
verhuur 

Pieter Zeemanstraat 4 

Ind. terrein Houkesloot 

8606 JR Sneek 

Tel: 0515-745010 

vwwv.sijperdaverhuurn1 
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