
SERVICE CONCEPT

SCHAFTWAGEN



UW VOORZIENINGEN
 ONZE DIENST-

VERLENING.



Wij leveren de oplossing die aansluit bij uw behoefte. Naast uitstekende bouwplaats

voorzieningen kunt u ook rekenen op het transport, de reiniging, onderhoud en 

 opslag. Zo kunt u zich richten op de business en hoeft u zich niet druk te maken over 

het benodigde materieel op de bouwplaats.

U kunt naast een neutrale uitvoering voor uw schaftwagens en containers ook  kiezen 

voor een uitvoering in uw huisstijl. Een goede bijdrage aan uw uitstraling en zicht

baarheid! Zo beschikt u over 'eigen' materieel en voorzieningen, zonder te hoeven 

investeren in aanschaf en zonder te hoeven beschikken over eigen opslagruimte.

VOOR UW WENSEN 

de juiste oplossing

KEUZEVRIJHEID,  
GEBRUIKSGEMAK 
ÉN UITSTRALING.

Elk renovatie- en onderhoudsproject stelt weer andere eisen aan 

het voorzieningenpakket. Daarom bieden wij u meer dan alleen 

schaftwagens. Van transport tot opslagruimte, van slotbeveiliging 

tot reiniging van het sanitair: u kiest wat u nodig heeft. Wij zorgen 

er voor dat alles klaarstaat en u aan de slag kunt. Service op maat, 

maximale keuzevrijheid: daar staan we voor.

breed pakket aan 

mogelijkheden

service op maat

"Het is lekker om een eigen plek te hebben op de bouwplaats 

waar we rustig een kop koffie kunnen  drinken of een broodje 

kunnen eten. Voorheen zat ik met mijn  collega’s in de bus te 

schaften of zochten we een cafetaria op in de buurt. Met een 

schaftwagen is dat niet meer nodig. We hebben nu alles bij de 

hand:  toilet, stoelen, een koffiezetapparaatje, verwarming voor 

de koudere dagen… Het klinkt heel simpel, maar het maakt 

voor mij een groot verschil. Na een pauze in de keet kunnen we 

weer met nieuwe energie aan de slag!”

Warm en droog pauzeren in  
de keet
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ZICHTBAAR 
OP ELKE LOCATIE.

SCHAFTWAGENS IN UW EIGEN HUISSTIJL
Bij BUKO kunt u uw schaftwagens verkrijgen in uw eigen bedrijfs

kleuren en laten voorzien van uw logo. Schaftwagens in uw eigen 

huisstijl vormen een functioneel visitekaartje: uw medewerkers 

beschikken over goede voorzieningen en uw organisatie is zichtbaar 

op de locatie. Heeft u tijdelijk extra materieel nodig? Dan schakelt 

u bij met neutrale schaftwagens. Wij hebben altijd voldoende 

schaftwagens op voorraad.

TRANSPORT NAAR KEUZE
Wat betreft het transport heeft u een keuze. Wilt u de schafwagens 

zelf transporteren naar uw projectlocatie? Dat kan. Wilt u dat BUKO 

ze voor u transporteert? We regelen het graag voor u. Voor elke 

situatie de juiste oplossing.

VEILIG EN SCHOON MATERIEEL
Naar het onderhoud heeft u geen omkijken. Aan de hand van een 

inspectierapport worden schaftwagens vakkundig gecontroleerd 

door gecertificeerde mensen. De oplooprem, bandenspanning, 

scharnierpunten, kogelkoppeling, verlichting: ons onderhoudsteam 

zorgt ervoor dat alles piekfijn in orde is. Na de onderhoudsbeurt 

wordt de schaftwagen van een inspectiesticker voorzien en staan 

ze veilig en schoon klaar voor het volgende gebruik. Mocht u uw 

materiaal niet nodig hebben dan kunnen wij uw opslag verzorgen. 

Wij bieden u veilige opslagruimte op ons eigen bewaakte 

opslagterrein. 

EXTRA'S
Wij bieden een breed pakket aan opties, zodat u kunt kiezen wat 

u nodig heeft. Van dissel slot tot lekbak, van koffiezetapparaat tot 

magnetron en van transport tot opslag. Bij ons regelt u alles in één 

overeenkomst, met één contactpersoon en één factuur. Wij zorgen 

dat het klaarstaat zodat u meteen aan de slag kunt.

Bouwplaatsvoorzieningen in je eigen kleuren 
vormen een mooi visitekaartje. Je wilt toch 
graag dat je werk wordt opgemerkt.
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ALTIJD KLAAR VOOR 
HET VOLGENDE PROJECT.

SCHAFTMATE RIAALWAGEN MET INGEBOUWD TOILET.

De schaftwagen combineert kantine, opslagruimte en toiletvoorziening. Ideaal voor op de 

bouwplaats en in iedere openbare ruimte waar geen sanitaire voorzieningen beschikbaar zijn. 

Onze schaftwagens zijn voorzien van meubilair, verwarming, een elektrische installatie en 

geïsoleerde wanden. De schaftwagens zijn er in de uitvoeringen langzaam en snelverkeer.

De schaftmateriaalwagen is standaard uitgerust met:

  Elektrische installatie

  Elektrische kachel of gaskachel 

  Tafel met vijf stoelen 

  Gescheiden schaft- en materiaalruimte

 Ramen voorzien van luiken

Afmetingen 

Breedte materiaalgedeelte 2,10 m 

Breedte schaftgedeelte 2,10 m 

Lengte materiaalgedeelte 1,15 m 

Lengte schaftgedeelte 3,15 m

MAATWERKFORMULE.

U bepaalt wat u nodig heeft; BUKO biedt u een 

contract op maat. Uw keuzemenu omvat onder meer: 

 Service op locatie

 Opslagruimte voor uw materieel

 Onderhoud van uw materieel

 Opslagruimte op beveiligd terrein

 Transport door BUKO of zelf op te halen

 Snelverkeer uitvoering

 Uitvoering in bedrijfskleuren

 Ingebouwd ECO toilet (inclusief het wekelijks-

reinigen van het toilet)

 Disselslot compleet met discusslot

 Anti-inbraakstrip

 Driepuntssluiting

 Magnetron

 Gascomfort

 Klaptafel

 Uitvoering met stoelen of banken

 Keukenblok

 Opbergkastjes

 Koffieservice

 Poederblusser

 EHBO kit

 Verzekering

TWIJFELT U TUSSEN 
HUREN EN ZELF 
AANSCHAFFEN? 

Begrijpelijk. 

Vaak zijn de werkelijk kosten 

veel hoger dan u in eerste in

stantie zou inschatten. 

Een vrijblijvend gesprek met 

onze specialist kan u perfect 

inzage geven in de werkelijke 

kosten. Het is vervolgens aan 

u om te besluiten of u zelf een 

schaftwagen aanschaft of dat u 

de schaftwagen liever huurt.

hier komt uw 

bedrijfsnaam of logo 
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BUKO BIEDT MEER.

CONTAINERS.

Heeft u op uw bouwplaats extra 

opslagruimte nodig dan kan BUKO 

u hierin voorzien. De containers zijn 

naast opslagruimte ook bruikbaar 

als werkruimte. De containers zijn er 

in verschillende uitvoeringen: 8FT, 

10FT en 20FT. De containers kunnen 

voorzien worden van extra's zoals 

slotbeveiliging, lekbakken, stellingen 

en verlichting. Ook de uitvoering in 

de door u gewenste (huisstijl)kleuren 

en belettering behoort tot de opties. 

Dankzij onze logistieke mogelijkhe

den en onze auto kraanwagens is het 

transport en (ver)plaatsen van uw 

containers geen enkel probleem. TIJDELIJK SANITAIR.

Wanneer u op uw projectlocatie geen toegang heeft tot sanitair 

dan biedt een ECO toilet de oplossing. Dit toilet hoeft niet aan

gesloten te worden op de waterleiding of riolering en is daar

door gemakkelijk te plaatsen. Het ECO toilet is uitgerust met 

een comfortabele WC en een apart urinoir. Het toilet heeft een 

lichtdoorlatend dak en is standaard voorzien van een hangslot. 

Wij plaatsen en reinigen wekelijks het ECO toilet. U heeft er geen 

omkijken naar.

KOMBI CONTAINER. 

Werkt u op afgelegen locaties of open 

terreinen waardoor de schaftwagen niet 

onder toezicht staat dan biedt de kombi 

 container uitkomst. Deze robuuste 

container van 6 x 2,5 m heeft een 

stalen buitenzijde en biedt naast een 

schaftgedeelte ook opslagruimte.

HEKWERKEN.

Bouwhekken hebben een lengte van 3,5 m en zijn voor

zien van een kunststof voet. De bouwhekken zijn ideaal 

voor het afzetten van uw bouwlocatie. Naast normale 

bouwhekken levert BUKO ook gezeilde bouwhekken om 

locaties voor het oog geheel af te schermen.
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WE DOEN HET 
NETJES OF NIET.

WE NEMEN 
WELOVERWOGEN 
BESLISSINGEN.

LANGETERMIJN- 
RELATIES VORMEN 
DE BASIS.

WE ZIJN SERVICE- EN 
RESULTAATGERICHT.

We werken veilig, netjes en goed. Conform 

de regelgeving en conform de afspraken. 

Altijd en overal. Zonder uitzondering.

Onze horizon ligt verder dan de waan van 

de dag. We houden oog voor de lange 

termijn. We geloven in kansen pakken, 

maar nemen geen onnodige risico’s voor 

vluchtig gewin. BUKO staat voor een door

dachte bedrijfsvoering en een gezonde, 

gestage groei.

Stakeholder, klant, collega of leverancier: 

wij investeren in onze relaties. Wederzijds 

vertrouwen vormt in onze visie het beste 

funda ment om op voort te bouwen. In 

goede én in minder goede tijden. Boven

dien:  weten wat je aan elkaar hebt komt 

niet alleen de resultaten, maar ook het 

werkplezier ten goede.

Goede service en goede resultaten zijn on

losmakelijk met elkaar verbonden. Dankzij 

onze service behalen we goede resultaten 

en dankzij deze resultaten is ons bedrijf 

sterk en gezond. En als sterk en gezond 

bedrijf (her)investeren wij in onze diensten 

en  producten. Maar ook in onze medewer

kers blijven we  investeren. Zo blijven we 

aan de top in de branches waarin we actief 

zijn.

ONZE PRINCIPES.

Kennismaken met BUKO is kennismaken 

met onze principes. Ze beschrijven hoe we 

met elkaar en onze klanten omgaan. Hier 

staan we voor:
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BUKO is een deskundige en betrouwbare partner voor uw projecten. Alles via 

één aanspreekpunt geregeld. Netjes,  compleet en snel.

 één aanspreekpunt voor complete bouwplaatsinrichting

 keuzevrijheid

 zichtbaar op elke locatie

 geen omkijken naar onderhoud

 schoon en netjes

 transport naar keuze

 online bestellen en inzicht in facturen

 gegarandeerde levertijd

 veilige opslagruimte op afgesloten terrein

 eigen voorzieningen zonder investering

 op elke locatie licht en verwarming

info@buko.nl 

bukohuisvesting.nl

GESPECIALISEERD en betrouwbaar

MEER INFORMATIE.

BUKO is een servicegerichte organisatie die diensten, voorzieningen en materieel 

levert voor tijdelijke, permanente of spoedeisende situaties. Overal in Nederland 

rekenen opdrachtgevers dagelijks op onze dienstverlening in huisvesting, transport, 

materieel, infrasupport en veiligheid. In onze vestigingen door heel Nederland en in 

België werken circa 800 medewerkers. Het hoofdkantoor is gevestigd in het Noord 

Hollandse Beverwijk. 

Opdrachtgevers kiezen voor BUKO omdat ze

• zaken willen doen met een  financieel solide partner

• veel waarde hechten aan goede service

• het gemak van een compleet dienstenpakket willen

• de meest kostenefficiënte oplossing zoeken.
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info@buko.nl

bukohuisvesting.nl

PLUS
PUNTEN.

één aanspreekpunt voor 

complete bouwplaatsinrichting

keuzevrijheid 

zichtbaar op elke locatie 

geen omkijken naar onderhoud 

schoon en netjes 

eigen voorzieningen 

zonder investering 

transport naar keuze 

op elke locatie licht 

en verwarming 

online bestellen 

en inzicht in facturen 

gegarandeerde levertijd

veilige opslagruimte 

op afgesloten terrein 


