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Kors Hoogwerksystemen is al meer dan
vijfendertig jaar specialist in hoogwerkers
en klimmaterialen. Ons gevarieerde
aanbod is geschikt voor bijna iedere klus.
We zijn flexibel, leveren snel, zijn 24/7
bereikbaar en voldoen aan alle huidige
veiligheidseisen.

Onze hoogwerksystemen en klimmaterialen
worden gebruikt in de bouw, constructie, installatietechniek en groenvoorziening door heel
Nederland en daarbuiten. Onze relaties bestaan
o.a. uit gemeenten, bouwbedrijven, glaszetters,
schoonmaakbedrijven, schilders en hoveniers.
Tevens leveren we aan diverse collega verhuurbedrijven. Ons aanbod is zeer breed en bevat
veel meer dan de standaard oplossingen.
U kunt bij ons zowel kopen als huren. Bovendien
verzorgen we inspecties, keuringen, onderhoud,
reparaties en opleidingen. Desgewenst op
locatie.
We beschikken over een ruime en modern ingerichte werkplaats, een eigen geautomatiseerd
magazijn met ruime voorraad aan onderdelen
van diverse merken en een eigen Arbo gecertificeerd training- en opleidingscentrum. In onze
showroom in Steenwijk zijn onze topmerken,
Ommelift, SkyJack en Petry te bewonderen.

Evie Kors-Van der Molen, Joop
Kors en Patricia Kors-Plat,
directie: “We zijn al meer dan
vijfendertig jaren specialist in
klimmaterialen en hoogwerkers.
Dat is alleen gelukt met kennis
van zaken én persoonlijke
aandacht voor de klant.”

MODERN
FAMILIEBEDRIJF

Gerrit Kuiper, verkoop manager: “Ons aanbod loopt uiteen van
een industrietrap van drie tredes tot een telescoophoogwerker
met een werkhoogte van 48 meter hoog. Voor alle klanten
geldt topkwaliteit producten én dienstverlening; iedere klant
staat centraal”
In 1983 begonnen we in Willemsoord met de verkoop van
ladders, trappen en rolsteigers. Bij de intrede van de mechanisch
aangedreven klimmaterialen, die veilig en economisch werken
aanzienlijk verbeterden, kon een investering hierin uiteraard niet
uitblijven.
Ons familiebedrijf groeide gestaag, van kantoor aan huis naar een
bedrijfslocatie in De Blesse (Friesland). In 2019 betrokken we onze
nieuwe locatie; een opvallend gebouw voorzien van alle moderne
technieken aan de A32 in Steenwijk.
Ondanks de groei behouden we de goede eigenschappen van een
klein bedrijf. Onze mentaliteit is in vijfendertig jaar tijd dan ook niet
veranderd. We zijn nog altijd een hecht familiebedrijf met korte
lijnen en een sterke band met onze klanten. Daar zijn we trots op.

WWW.OMMELIFT.COM

VERKOOP

Wij weten als geen ander hoe belangrijk
het is om op werkmaterialen te kunnen
vertrouwen. Ook bij huur. Of misschien
juist bij huur. Daarom controleren wij
de hoogwerkers, liften, kranen, glaszetmachines en klimmaterialen grondig na
elke klus. Daarnaast worden de machines en de materialen jaarlijks voorzien
van een inspectie, keuring en regelmatig
onderhoud.

Bij het sluiten van de koop is onze rol niet uitgespeeld. Met onze
after sales service, onderhoud, reparatie, inspectie, keuring en
training leveren we een compleet pakket, zodat de klant zich met
een gerust hart op zijn klus kan richten.

Martin de Jong, productmanager verhuur: “Ons
machinepark is heel veelzijdig en dat maakt kiezen
soms lastig. Daarom helpen we klanten graag
persoonlijk op weg door gericht te adviseren.”

TROTSE ADVISEURS KORS HOOGWERKSYSTEMEN
SCHAKEL ONS OOK IN VOOR JOUW NIEUWBOUWPROJECT:
Financieringsadvies

Subsidieadvies

Fiscaal- en juridisch advies

VERHUUR

De beste kwaliteit, daar staat Kors Hoogwerksystemen voor. We
hebben daarom dealerschappen van Ommelift, SkyJack en Petry.
Van deze merken zijn meerdere hoogwerkers en klimmaterialen in
onze showroom te bekijken en te beoordelen. Daarnaast voeren we
diverse subdealerschappen van gerenommeerde fabrikanten.
Naast nieuwe leveren we ook een ruim assortiment gebruikte
hoogwerkers, die stuk voor stuk in topconditie zijn. We helpen ook
graag bij het zoeken naar een specifieke hoogwerker, het regelen
van transport en wettelijk benodigde documentatie, zoals hoogwerkerboeken en/of CE certificaten.

ONDERHOUD EN INSPECTIE

Goed materiaal vereist goed onderhoud.
Veiligheid, kwaliteit en service staan ook
hier voorop. Onze hoog gekwalificeerde
technische medewerkers zorgen ervoor dat alle
hoogwerkers, kranen, liften, ladders, trappen
en steigermateralen worden onderhouden en
gerepareerd. Met onze werkplaats en mobiele
servicewagens staan we 24/7 klaar. Onze
medewerkers zijn VCA-gecertificeerd, zodat zij op
elke locatie veilig en verantwoord werken.
De jaarlijkse verplichte inspectie van het
materieel is bij ons in goede handen. We
bieden daarnaast ook een keuring door een
onafhankelijke keuringsinstantie, waarmee u de
veiligheidsrisico's tot een minimum terugbrengt.

Roel de Jonge, chef technische dienst:
“In zes van de tien gevallen kunnen we
storingen snel telefonisch verhelpen.
En anders lossen we het probleem
(veelal) dezelfde dag ter plaatse op.”

HOOGWERKER
TRAINING

Gerrit ten Veen, Instructeur
hoogwerkeropleidingen: “Bij al onze
trainingen geldt dat veiligheid boven
alles gaat.”

Om veilig, verantwoord en zelfverzekerd met een hoogwerker te kunnen
werken is specifieke deskundigheid
nodig. Voor particulieren en bedrijven
geven wij daarom hoogwerker cursussen.
In één dag, bestaande uit een theorie en praktijk gedeelte, is een TUV®
hoogwerker certificaat te behalen,
welke een geldigheid heeft van 5 jaar.
Na afloop bent u bekwaam om veilig en
zelfverzekerd aan de slag te gaan met
hoogwerkers.
Deze cursus is, wanneer vooraf aangegeven, ook geldig als 7 nascholingsuren
voor CODE95 bij het CVV.

úw adres voor:

» tanken en wassen
»
smeermiddelen
» traxx-diesel

Twee locaties
• Steenakkers 3
(met wasstraat)

• Dolderweg 10
OLIEHANDEL KREUZE BV · Steenakkers 3 8331 TZ Steenwijk · T: 0521 522669
info@oliehandelkreuze.nl · www.oliehandelkreuze.nl

AANDACHT VOOR U EN UW AUTO

Transport
We leveren onze hoogwerkers snel en
veilig af. Dat doen we door middel van
eigen transport. Onze chauffeurs kunnen à la minute met een vrachtwagen
en/of dieplader op weg en zijn uiteraard gekwalificeerd om op elke locatie
veilig te laden en lossen.

Oeveraseweg 12
7971 PA Havelte
Tel.: 0521-341828
Mail : info@struikhandel.nl
Website : www.struikhandel.nl

•

Damwandplaten op maat geleverd
(eigen productie).

* Damwandplaten op maat geleverd ( eigen productie ).
* Levering van schroeven , profielband en zetwerk op maat.
* Tevens uit voorraad leverbaar diverse soorten sandwichpanelen.
* Ook voor snelle levering van dakpanprofielplaten ( zowel geïsoleerd als ongeïsoleerd )

•

Levering van schroeven, profielband
en zetwerk op maat.

Openingstijden :

Maandag Tm vrijdag
Zaterdag

: van 8:00 uur - 12:30 uur en 13:00 uur - 17:00 uur
: van 9:00 uur - 12:00 uur

•

Tevens uit voorraad leverbaar diverse
soorten sandwichpanelen.

•

Ook voor snelle levering van
dakpanprofielplaten
(zowel geïsoleerd als ongeïsoleerd).

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag:
van 8:00 uur - 12:30 uur en 13:00 uur - 17:00 uur
Zaterdag:
van 9:00 uur - 12:00 uur
Oeveraseweg 12
7971 PA Havelte
Tel.: 0521-341828

Mail: info@struikhandel.nl
Website: www.struikhandel.nl

info@kors-hoogwerksystemen.nl

Tel. 0521 589066
Fax 0521 589535

www.kors-hoogwerksystemen.nl
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Oostermeentherand 12
8332 JZ STEENWIJK

EASY TO DO BUSINESS WITH.
www.skyjack.com

