
 

COXX MOBILE SYSTEMS B.V.  Provinciënbaan 11, 5121 DK Rijen, The Netherlands, I www.coxx.nl  

T +31 85 30 30 205, F +31 84 73 08 702, E info@coxx.nl, KVK 65374029, BTW NL8560.86.162.B01 
1 

Eenvoudig statisch wegen tot 10.000 kg per 
wiel, of 20 ton per as.  
 
De mobiele weegsystemen van Haenni worden 
gebruikt om de asbelasting in het verkeer te 
meten. De weegplaten van Zwitserse kwaliteit 
zijn eenvoudig in gebruik op iedere locatie. 
 
De mobiele weegbrugsets bestaan uit:  

 2 weegplaten Haenni 17 mm dik  
 1 oplader  
 1 instructieboek  

 
Afhaalprijzen 10 tons platen 2 tons platen  

1. Dag of dagdeel tarief €    175,00   €    125,00  
2. Week tarief  €    500,00   €    400,00  
3. Maand tarief  € 1.250,00   € 1.000,00  

 
Opties & services 

1. Service engineer per uur  €   95,00   €   95,00  
2. Km vergoeding per km €      1,00   €      1,00  
3. Laptop / printer configuratie in overleg  in overleg  

 
 
Reserveren 
Tel.  +31 85 30 30 205 
E-mail info@coxx.nl 
 

Afhaal- en retouradres 
Coxx Mobile Systems B.V. 
Provinciënbaan 11 
5121 DK  Rijen

 
Voorwaarden 

 Altijd vooraf reserveren 
 Alle getoonde prijzen zijn netto en excl. BTW 
 Vooruitbetaling en borg bij afhalen van de weegplaten 
 Hoogte van de borgstelling in overleg  

 
De huurder is volledig verantwoordelijk voor iedere schade, verlies en/of diefstal die 
tijdens de huurperiode ontstaat. Alle kosten zullen dan ook volledig op de huurder worden 
verhaald. Ook op al onze verhuur activiteiten zijn de Metaalunievoorwaarden van kracht.  
 

 

Verhuur prijslijst 
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