Omvangrijk, flexibel
en oplossingsgericht

Allround dienstverlener
voor kraanverhuur,
transport en interne
verhuizingen

‘Wij steken de handen
Jos Blom Kraanverhuur B.V. wordt gekenmerkt door een
heldere werkwijze; de inzet van goed kwaliteitsmaterieel,
gedegen vakkennis en een hardwerkende Hollandse
mentaliteit. Dat zijn de factoren die ten grondslag liggen
aan het succes van het familiebedrijf. ‘Wat zal ik zeggen?
Wij zijn echte aanpakkers en steken de handen uit de
mouwen. Verder denken we altijd in oplossingen.
Dat waarderen klanten en dat is denk ik onze kracht’,
vertelt Marco Blom, die samen met zijn broer Richard het
bedrijf runt.
Landelijke dekking, breed dienstenpakket
De afgelopen jaren is het bedrijf flink gegroeid; Jos Blom
Kraanverhuur telt inmiddels zes vestigingen verspreid
over Nederland met als kernactiviteiten hijswerkzaam
heden, transport en interne verhuizingen. ‘We richten
ons op horizontaal en verticaal transport zogezegd, maar
verzorgen ook interne verhuizingen voor bedrijven. Die
verscheidenheid maakt ons uniek en een echte allround
logistieke dienstverlener voor klanten.’

uit de mouwen’

Jos Blom in een notendop …
Zes vestigingen voor een
landelijke dekking
Omvangrijk machinepark;
tientallen mobiele telekranen
en torenkranen, verreikers,
trekkers, bakwagens en
vrachtwagencombinaties
Ruim vijftig vakkundige eigen
personeelsleden

Flexibele en korte
communicatielijnen; u kunt
altijd bij ons terecht!
Sterk in planning en het
realiseren van strakke
deadlines
Oplossingsgerichte mentaliteit
Van kleine tot complexe
klussen!

‘Hijskranen zijn onze
corebusiness. Het is
ons met de paplepel
ingegoten. Om samen
met je ouders, broer
en alle toegewijde
medewerkers zo’n
bedrijf te runnen is
heel bijzonder’
Richard Blom

Voor elke klus de

‘Ik ben in hart en nieren altijd al
een kranenman geweest en dat
zal nooit veranderen’
Jos Blom

juiste kraan en machinist
Van één kraan in de jaren 80 naar inmiddels bijna vijftig!
Jos Blom Kraanverhuur is synoniem aan kranen en biedt
opdrachtgevers een heel gevarieerd aanbod van telekranen,
torenkranen en vrachtwagens. Voor elke klus bieden wij de
juiste kraan en ervaren machinist.

‘We zijn als kraanbedrijf continu in
ontwikkeling. Wat kan beter of op
een andere wijze? Mijn broer en ik
houden echt van uitdagingen’
Marco Blom

Marco, Richard en Jos Blom

Transport

Volop in beweging!
Onze transportafdeling is volop in beweging;
wij bieden door een omvangrijk wagenpark
vele vormen van horizontaal transport aan
waarbij de zorgvuldigheid en veiligheid van
het vervoer altijd gegarandeerd is door
de inzet van onze eigen chauffeurs. ‘Onze
transportafdeling is echt een verlengstuk van
de logistieke dienstverlening met de kranen.
Naast het verticaal transport van materieel,
vervoeren we ladingen nu ook van a naar b.
We ontzorgen de klant daarmee en bieden
een totaalpakket!’, vertelt Marco Blom.

Interne verhuizingen

Precisiewerk
met loodzware
verhuizingen

Jos Blom Kraanverhuur is u ook graag van dienst bij
interne verhuizingen, waarbij geen klus te hoog, ver of te
complex is! Onze ervaren specialisten gaan graag een
uitdaging aan en realiseren met precisie en oog voor
detail de interne verplaatsing van uw vracht, bijvoorbeeld
een geavanceerde koelmachine of een complete
productielijn. Alles is mogelijk dankzij ons veelzijdige
wagenpark en interne transportmiddelen. Wilt u meer
informatie over alle mogelijkheden? U bent van harte
welkom op één van onze vestigingen of bel voor een
afspraak naar 085-8900189.
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