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DE SPECIALIST 
IN BOILER-
VERHUUR

BOILEROPLOSSINGEN VOOR 
ELKE SITUATIE
Andrews Sykes Boiler Verhuur levert betrouwbare 
apparatuur op het gebied van warmwater-voorziening 
en verwarming. We zijn gespecialiseerd in de volgende 
producten:

- Mobiele ketelhuizen - Vloerverwarming
- All-in boilerpakketten - Accessoires
- Luchtbehandelingssystemen - Leidingwerk

ONZE KLANTEN
Andrews Sykes Boiler Verhuur heeft brede ervaring 
opge-daan in diverse sectoren van de zakelijke markt, 
zoals:
- Woningbouw  - Utiliteitsbouw 
- Beurzen en evenementen  - Hotels 
- Ziekenhuizen  - Industrie 
- Overheidsinstanties - Facilities Management
- Vloerverwarmingsbedrijven - Installatietechniek
 
DE KRACHT VAN 
ANDREWS SYKES
Als marktleider is het ons doel om onze klanten zo snel, 
kostenbesparend en professioneel mogelijk te helpen bij 
het vinden van het optimale cv ketelsysteem. 

DE SPECIALIST IN DE BENELUX
Andrews Sykes Boiler Verhuur is de nummer één op het 
gebied van boilerverhuur in de Benelux. Als onderdeel 
van de Andrews Sykes Group, één van de grootste 
verhuurbedrijven van Europa, zijn wij in staat u de beste 
apparatuur en het beste advies te leveren voor uw 
specifieke situatie.

BOILEROPLOSSINGEN VOOR 
ELKE SITUATIE
Andrews Sykes zorgt al ruim 40 jaar voor warm water 
en verwarming bij gemeenten, woningbouwcorporaties, 
installateurs, bouwbedrijven, ziekenhuizen en hotels. 
Duizenden klanten gingen u al voor en hebben gebruik 
gemaakt van onze eersteklas apparatuur en onze 
uitgebreide dienstverlening. 

WIE
ZIJN WIJ ?

DESKUNDIGHEID 
EN ERVARING, 
24 UUR PER 
DAG, 7 DAGEN 
PER WEEK, 
365 DAGEN 
PER JAAR
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WIJ HOUDEN REKENING MET 
DE LANGE TERMIJN
Voordat we een boiler bij u installeren, analyseren we 
of deze op zowel de korte als lange termijn voldoet 
aan uw behoeften. We garanderen dat alle systemen 
die wij bij u installeren, krachtig genoeg of aanpasbaar 
zijn om eventuele toekomstige wijzigingen in uw 
omstandigheden het hoofd te bieden.

WIJ STAAN KLAAR OM U TE 
HELPEN
In noodgevallen staan er 24 uur per dag, 7 dagen per 
week en 365 dagen per jaar specialisten
tot uw beschikking die hun uiterste best zullen doen 
om een oplossing te vinden. U kunt ook voor meer 
algemene zaken op ieder moment contact met ons 
opnemen, bijvoorbeeld als u advies wilt over de keuze 
voor het juiste systeem of als u technische vragen heeft.

MEER DAN ALLEEN VERHUUR
Bij Andrews Sykes Boiler verhuur werken professionals die 
hun sporen in de branche ruimschoots hebben verdiend. 
Wij weten waar we het over hebben en kunnen u dan ook 
meer bieden dan alleen het verhuren van boilers. Bij ons 
kunt u rekenen op een totaalpakket, met onder andere 
een advies over welk systeem voor u de beste keuze is, de 
volledige installatie, het onderhoud en een klantenservice 
die 24 uur per dag voor u klaar staat.

ONS TOEGEWIJDE TEAM 
STAAT GRAAG VOOR U KLAAR
Al onze mensen zijn opgeleid in alle onderdelen van 
de boilerverhuur. Zowel technici als de medewerkers 
van de klantenservice werken allemaal samen aan één 
gemeenschappelijk doel: u een uitstekende service te 
verlenen.

TOEGEWIJDE 
MEDEWERKERS 
MET ERVARING 
OP HET 
VAKGEBIED
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DE KLANTENSERVICE STAAT 
DAG EN NACHT VOOR U KLAAR
Alle boilers krijgen regelmatig een onderhoudsbeurt. 
Hierdoor is de kans zeer klein dat er tijdens de 
verhuurperiode storingen optreden. Mocht er toch wat 
gebeuren of heeft u een noodsituatie waardoor u acuut 
een boiler nodig heeft? Dan staan onze deskundige 
medewerkers 24 uur per dag, 7 dagen per week voor 
u klaar. Maar ook voor een goed huuradvies of een 
technische vraag mag u ons altijd bellen.

ONLINE SERVICE
Uiteraard kunt u voor de meeste informatie ook terecht 
op onze website. Deze wordt regelmatig geactualiseerd 
en biedt u een uitgebreid overzicht van ons aanbod, de 
technische mogelijkheden en onze dienstverlening. 

LEVERING BINNEN VIER UUR 
Andrews Sykes beschikt over een uitgebreid 
assortiment verwarmings- en warmwaterapparaten. 
Van mobiele ketelhuizen en luchtbehandelingssystemen 
tot all-in pakketten, wij hebben de oplossingen om aan 
elke vraag te voldoen. Daarbij staan wij garant voor 
een snelle levering. Dankzij vestigingen op diverse 
strategisch gelegen locaties in het land zijn wij binnen 
vier uur na uw aanvraag ter plaatse met een oplossing 
op maat.

ONZE VOOR-
ZIENINGEN
VOLLEDIG 
UITGERUST OM U 
SNEL TE KUNNEN 
BEDIENEN

KLANTGERICHTE 
ONDERSTEUNING 
OP CENTRALE 
LOCATIES
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SPECIALE PAKKETTEN
Elk boilerpakket wordt compleet geleverd, dus inclusief 
alle benodigde accessoires. Denk hierbij aan (zeer 
stille) generatoren, warmtewisselaars, pompsets, 
luchtbehandelaars en al het kabel- en leidingwerk. 
Naast boilers biedt Andrews Sykes ook drogers, 
airconditioners, chillers, ontvochtigers en ventilatoren.

VLOERVERWARMING
Andrews Sykes biedt speciaal voor vloerverwarming 
ontworpen, zeer energiezuinige boilersystemen. Deze 
werken met een geavanceerde thermostaat die de 
temperatuur geleidelijk opvoert om ruimten en vloeren 
in een gecontroleerd tempo te kunnen drogen.

VERSCHILLENDE VESTIGINGEN
We hebben verschillende vestigingen op centrale 
locaties door het hele land zodat we u altijd en overal de 
juiste apparatuur kunnen leveren. Onze belofte is dat we 
binnen vier uur na uw aanvraag ter plaatse zijn, 24 uur 
per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar.

ALLES IN HET BELANG VAN 
EEN EFFICIËNT BOUWPROCES
Andrews Sykes biedt alles wat u nodig heeft op het 
gebied van warm water en verwarming in de bouw. 
Zo leveren wij kant-en-klare mobiele ketelhuizen voor 
zowel sanitaire voorzieningen als het aangenaam 
houden van de temperatuur op de bouwplaats. 
Wanneer deze ketelhuizen gekoppeld worden aan onze 
luchtbehandelingsinstallaties, kunnen ruimtes hiermee 
ook verwarmd én gedroogd worden.

DESKUNDIG OP UW VAKGEBIED
Onze specialisten op het gebied van de bouw helpen 
u graag met een oplossing op maat. Met onze kennis 
en ervaring weten wij precies wat nodig is om voor u 
een totaalpakket samen te stellen voor uw specifieke 
situatie. Uiteraard zijn de installatie en het onderhoud 
gedurende de huurperiode hierin volledig inbegrepen.
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DE BOUW
APPARATUUR 
OP MAAT VOOR 
DE BOUW 

KANT-EN-KLARE
OPLOSSINGEN
VOOR DE 
BOUWPLAATS
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KANTOREN & 
WONINGEN

graag bij u langs voor een vrijblijvend advies voor uw 
specifieke situatie. Of het nu gaat om een korte of 
langere huurperiode, bij Andrews Sykes Boiler Verhuur 
weet u zeker dat u het boilerverhuurpakket krijgt dat 
aan uw wensen en budget voldoet. Indien nodig stellen 
we een gedetailleerd werkplan en een risicobeoordeling 
op die rekening houdt met al uw gezondheids-,
veiligheids- en bouwvoorschriften.

AARDGAS- OF OLIEGESTOOKT
Bij Andrews Sykes heeft u de keuze uit aardgas- of 
oliegestookte boilers. Beide typen beschikken over een 
warmwaterbatterij (LPHW, Low Pressure Hot Water) 
en kunnen tegelijkertijd verwarming en warm water 
leveren. Dit is uniek in de markt en biedt u het voordeel 
dat u met één compacte oplossing bent geholpen voor 
de verschillende toepassingen.

DE ZEKERHEID VAN VERWAR-
MING EN WARM WATER
Wanneer bestaande installaties een onderhoudsbeurt 
krijgen of vervangen worden, is het belangrijk dat 
gebruikers in de gebouwen kunnen blijven rekenen 
op verwarming en warm water. De oplossingen van 
Andrews Sykes staan hier borg voor. Of het nu gaat om 
kantoren, bedrijfsruimtes, appartementencomplexen 
of hele woonwijken, onze boilers zorgen ervoor dat 
het warme water blijft stromen en de ruimtes goed 
verwarmd worden.
 
CALAMITEITENSERVICE
Ook bij een plotseling defect in uw bestaande installatie 
biedt Andrews Sykes uitkomst. Want binnen acht uur 
na uw melding kunnen wij ter plaatse zijn met een 
vervangende boiler. Of dit nu doordeweeks, in het 
weekend, overdag of ’s nachts is, wij helpen u bij iedere 
noodsituatie.

ADVIES OP MAAT
Onze deskundige technici en adviseurs op het gebied 
van boilerverhuur werken door het hele land. Ze komen 
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EEN SNELLE 
OPLOSSING IS 
NABIJ 

VERVANGINGS-
APPARATUUR
WANNEER DE
NOOD HOOG IS
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ONOPVALLENDE, ZEER STILLE 
APPARATUUR
Boilerapparatuur moet niet alleen doeltreffend werken, 
maar bij een belangrijk evenement ook onzichtbaar in 
de omgeving opgaan. De boilerapparaten van Andrews 
Sykes zijn modern vormgegeven en zowel onopvallend 
van uiterlijk als zeer stil in het gebruik.

HUUR INCLUSIEF BEMANNING
Andrews Sykes biedt u een bemande service op locatie, 
waarbij we gedurende de gehele duur van
het evenement aanwezig zijn om de apparatuur te 
bedienen. Dit betekent dat we de instellingen direct 
kunnen aanpassen aan de omstandigheden. Hiermee 
bent u verzekerd van optimaal comfort bij iedere 
gelegenheid.

COMPLETE PAKKETTEN 
VOOR WARM WATER EN 
VERWARMING
Ook voor tijdelijke verblijfsruimtes biedt Andrews Sykes 
oplossingen op maat. Of het nu gaat om een feesttent, 
een beursstand of een tentoonstellingsruimte, onze 
boilerpakketten zorgen ervoor dat het uw gasten niet 
ontbreekt aan voldoende verwarming en warm water.

NOODVERWARMING
Natuurlijk is een goede voorbereiding het halve werk. 
Maar als u merkt dat een onverwachte daling van de 
buitentemperatuur uw evenement dreigt te bederven, 
neem dan direct contact met ons op. Wij zetten dan 
zo snel mogelijk een noodverwarmingssysteem neer, 
zodat uw gasten ongestoord verder kunnen genieten.
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BEURZEN 
EN EVENE- 
MENTEN
ZORG VOOR 
COMFORT 
BIJ IEDERE 
GELEGENHEID

BIED UW 
GASTEN EEN
WARM ONTHAAL
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WARM WATER EN 
VERWARMING
Onze unieke ketelhuizen bevatten een dubbele 
warmtewisselaar. Hiermee kan warm water worden 
geleverd voor sanitair gebruik, terwijl er met dezelfde 
ketel eveneens warm water voor de
verwarmingssystemen met warmwaterbatterij wordt 
geleverd. U profiteert dus van één oplossing voor twee 
verschillende toepassingen.

24 UUR PER DAG 
CALAMITEITENSERVICE
Uw verwarmingsinstallatie kan op onverwachte 
momenten kapot gaan. Daarom staan er 24 uur per dag, 
7 dagen per week, 365 dagen per jaar ervaren technici 
en monteurs klaar om iedere noodsituatie op te lossen. 
Wij doen er alles aan om binnen acht uur na uw melding 
ter plaatse te zijn om u uit de brand te helpen.

BEDRIJFSKLARE LEVERING
Als we een cv ketel bij uw hotel afleveren, gaan we pas 
weg als alles naar volle tevredenheid werkt. Bovendien 
krijgt iedere cv ketel gedurende de huurperiode 
regelmatig een onderhoudsbeurt. Hierdoor bent 
u verzekerd van een betrouwbare werking van de 
apparatuur.

DISCREET IN GEBRUIK
Bij Andrews Sykes heeft u de keuze uit een breed 
assortiment boilers. Stuk voor stuk modern 
vormgegeven, en toch onopvallend genoeg om de 
visuele harmonie van de hotelinrichting niet
te verstoren. Bovendien zijn de boilers zeer stil in 
het gebruik. Uw gasten zullen er geen overlast van 
ondervinden.

BIED UW GASTEN DE ZEKER-
HEID VAN EEN WARM WELKOM
U wilt uw gasten iedere dag een comfortabel verblijf 
bieden. Maar stelt u zich eens voor wat er met uw hotel 
gebeurt als uw cv ketel het begeeft. Andrews Sykes 
helpt u het ongemak tot een minimum te beperken door 
razendsnel noodapparatuur te leveren. Uw gasten kunnen 
gewoon onder de douche, de keukens blijven functioneren 
en de zwembaden blijven gewoon open. Kortom, de 
continuïteit van uw hotel blijft gewaarborgd.

COMPLETE PAKKETTEN
Andrews Sykes levert al tientallen jaren krachtige, 
betrouwbare mobiele ketelhuizen aan een groot aantal 
hotels en andere recreatieve instellingen. Waar het kan 
maken we gebruik van de bestaande infrastructuur. 
Maar als het nodig is, installeren we complete, op 
zichzelf staande pakketten waarin het leidingwerk, 
de systeempompen en alle benodigde accessoires 
inbegrepen zijn..
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opgebouwd in de zorg. Onze gespecialiseerde adviseurs 
komen graag langs om de zorglocatie te inspecteren en 
een gericht advies uit te brengen. Of het nu gaat om een 
klein warmwatersysteem voor een verzorgingstehuis 
of een uitgebreid verwarmingssysteem voor een 
ziekenhuisafdeling, wij leveren u de meest efficiënte 
oplossing.

CALAMITEITENSERVICE
Elk systeem wordt ondersteund door een op de 
gezondheidszorg afgestemde calamiteitenservice 
die 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per 
jaar bereikbaar is. Aangezien hygiëne in een klinische 
omgeving van levensbelang is, krijgen onze apparaten 
voor installatie een onderhoudsbeurt en worden 
ze gedurende de gehele huurperiode regelmatig 
onderhouden.

VOORBEREIDING OP 
ONVOORZIENE 
OMSTANDIGHEDEN
Bij Andrews Sykes helpen we u graag met het 
opstellen van een back-up plan voor het geval uw 
vaste boilersysteem defect gaat of een geplande 
onderhoudsbeurt moet ondergaan. Als u op deze 
manier met ons samenwerkt, weet u zeker dat de zo 
essentiële levering van warm water en verwarming niet 
zal worden onderbroken.

KRACHTIGE, DOELTREFFENDE 
OPLOSSINGEN
In veeleisende zorgomgevingen is het belangrijk dat 
mensen zich prettig voelen. Maar ook voor u, als 
aanbieder van zorg, is het goed om te laten zien dat u 
goed voor uw cliënten zorgt en daarbij niets aan het 
toeval overlaat. Medische apparatuur is vaak gevoelig 
en kan alleen goed en veilig functioneren als de 
temperatuur binnen een bepaalde marge blijft. In een 
ziekenhuisomgeving mag de verwarmingsapparatuur 
het nimmer laten afweten. Mocht dat toch het geval zijn, 
dan is het goed om te weten dat Andrews Sykes direct 
met een krachtige, doeltreffende oplossing kan komen.

KENNIS EN ERVARING IN 
DE ZORG
Warm water en verwarming kunnen in de zorg van 
levensbelang zijn. De systemen die hiervoor zorgen, 
moeten dan ook voldoen aan de hoogste eisen op het 
gebied van vermogen, hygiëne en betrouwbaarheid. 
Andrews Sykes heeft een jarenlange kennis en ervaring 
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Onze adviseurs weten dat voor elke locatie specifieke 
eisen gelden en komen langs voor een gratis en 
vrijblijvende inventarisatie. Op basis hiervan stellen wij 
graag het ideale pakket voor u samen. Hierbij is het 
goed om te weten dat wij VCA-gecertificeerd zijn. Dit 
vormt het bewijs dat onze professionele werkwijze 
veilig en zeker is. Hieronder valt ook het opstellen van 
werkplannen en risicobeoordelingen, waarin we tot in 
detail onze plannen voor uw installatie uiteenzetten.

WELKE VOORWAARDEN 
WILT U?
Bij de huur van een boilersysteem heeft u de keuze 
uit kort- of langlopende pakketten die flexibel aan 
uw wensen kunnen worden aangepast. Zonder 
investeringen is dit de goedkoopste manier om uw 
bedrijf op een optimale manier draaiende te houden.

COMPLEET ASSORTIMENT
Andrews Sykes biedt een compleet assortiment 
krachtige mobiele ketelhuizen en accessoires 
voor fabrieken, productielocaties en andere 
industriële toepassingen. Deze verwarmings- en 
warmwatersystemen vormen de ideale oplossing om 
lopende processen te ondersteunen of bieden uitkomst 
nadat een vaste boiler het heeft begeven. 
 
BREDE ERVARING IN DE 
INDUSTRIE
Andrews Sykes beschikt over boilerspecialisten met 
specifiek ervaring in de industriële sector. 
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Onze belofte aan u:

 Bij elk contact met onze organisatie geven  
 wij u snel een deskundig advies.

 Door onze strategisch gelegen locaties  
 kunnen wij binnen vier uur bij u zijn. 

 Onze adviseurs en technici zijn stuk voor  
 stuk uitstekend opgeleid op het gebied van  
 klimaatbeheersing.

 Wij kijken goed naar uw specifieke situatie  
 en passen onze apparatuur hier op aan.

 Wij houden een overzicht bij van de   
 aan u geleverde producten en diensten.  
 

 Alle apparatuur wordt bedrijfsklaar   
 afgeleverd.

 Wij houden rekening met het milieu bij het  
 ontwerp en de werking van onze   
 apparatuur en onze diensten. 
 De apparatuur is energiezuinig en maakt 
 gebruik van milieuvriendelijke   
 koelmiddelen.

 We werken continu aan het bijstellen en  
 verbeteren van onze aanpak. Om die  
 reden doen wij ook regelmatig   
 tevredenheidsonderzoek bij onze klanten.

 We investeren continu in onze mensen,  
 in onderzoek en ontwikkeling, in producten  
 en diensten.

Andrews Sykes is een 
onderneming van 
wereldklasse op het 
gebied van verhuur van 
klimaatapparatuur. Met 
onze producten en diensten 
ondersteunen wij onze 
klanten bij de uitdagingen 
die zij in de dagelijkse praktijk 
tegenkomen. Of het nu gaat 
om een geplande situatie of 
een noodgeval, wij zorgen 
ervoor dat het zo snel, 
deskundig, professioneel en 
kostenbesparend mogelijk 
wordt opgelost.

KLANTEN- 
HANDVEST
PRAKTISCHE 
OPLOSSINGEN 
EN KLANT-
GERICHTE 
ONDERSTEUNING


