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De juiste machine met machinist
op de juiste plek, dat is de kracht!
Het bedrijf is van oorsprong gestart met dienstverlening in de akkerbouw, hetgeen nog steeds een
activiteit is. De procentuele omzetverhoudingen ziet er heden ten dage als volgt uit: 60% verhuur
van materieel, 30% agrarische dienstverlening en 10% handel en overige werkzaamheden. De machineverhuur-specialist uit Hoek is momenteel met maar liefst 15 machines te vinden op het bouwterrein van de Nieuwe Sluis Terneuzen.
De broers Anthony en Marco Guiljam zijn beiden directeur bij het bedrijf. We spreken met
Anthony over hun betrokkenheid bij de Nieuwe
Sluis Terneuzen.

GOED INGESCHAT WAARAAN
BEHOEFTE WAS

“Marco en ik zijn alweer de derde generatie
Guiljam aan het roer van het bedrijf ”, opent
Anthony het gesprek. “We verhuren met
name machines aan GWW-aannemingsbedrijven. In de beginperiode alleen regionaal, heden
ten dage hoofdzakelijk zuidwest Nederland en

Vlaams België, met een goede reputatie op het
gebied van service en kwaliteit. Toen de eerste
plannen voor het bouwen van de Nieuwe Sluis
Terneuzen ons ter ore kwamen en we hoorden dat dit een samenwerkingsproject zou
worden tussen België en Nederland, hebben
we de eerste contacten al in het voortraject
van het project gelegd.”
Regeren is vooruitzien, luidt het spreekwoord
en dat geldt zeker voor Guiljam-Hoek. “Bedenk
dat wij de mentaliteit van zowel de Nederlandse als de Belgische aannemer kennen. Tussen
die twee bestaat nogal wat cultuurverschil en
wij spreken beide talen. We hebben van begin
af aan intensief acquisitie gepleegd op het project. Tijdens het eerste gesprek op kantoor bij

Sassevaart in Breda, hebben we onze no-nonsense praktische aanpak en de voordelen van
onze regionale kennis ruimschoots benadrukt.
Al in de allereerste fase tijdens de bouw van de
frontmuur werden we betrokken bij de Nieuwe Sluis Terneuzen. Dat verliep meteen van
beide kanten heel positief. Samen hebben we
toen een contract opgesteld waarin voor beide
kanten goede afspraken zijn opgenomen.”

vers nu ook bij de Nieuwe Sluis Terneuzen gemiddeld zo’n 15 machines draaien, hebben we
al in een vroeg stadium bij collega’s machines en
machinisten geselecteerd die garant staan voor
de kwaliteit van Guiljam-Hoek. Wij vinden het
belangrijk om op dit regionale project samen
te werken. Machines en machinisten komen uit
duurzaamheidsoogpunt daarom met name uit
de regio”, legt Anthony uit.

ELKE SLAG MOET RAAK ZIJN

“Bij projecten moet elke slag raak zijn, er mogen geen fouten worden gemaakt. Daarom
denken we mee. Een goed voorbeeld is het laden van vervuilde grond in schepen. Eén van
de eisen van Rijkswaterstaat was dat er geen
vervuilde grond gemorst mocht worden en in
het water terecht mocht komen. Wij hebben
een morspreventie hulpmiddel ontwikkeld dat
opgespannen wordt tussen boot en kade, zodat eventuele vallende grond veilig opgevangen
■
wordt”, zegt Anthony tot slot.

Anthony en Marco Guiljam staan voor kwaliteit!

'Wij hebben een morspreventie hulpmiddel ontwikkeld dat opgespannen wordt tussen
boot en kade, zodat eventuele vallende grond veilig opgevangen wordt'

ZONDER EEN GOEDE MACHINIST
IS DE MACHINE WAARDELOOS

Guiljam-Hoek weet als geen ander dat, hoe goed
een machine ook is, de machinist uiteindelijk de
factor is die het verschil uitmaakt. “We verhuren daarom ook de juiste machinist bij de juiste
machine. Omdat naast onze vaste opdrachtge-

De juiste machine geleverd met de juiste
machinist zorgt voor succes. (Beeld: Ad Molenaar)

eelzijdige verhuurpartner van grondverzet- & industriemachines
 Moderne machines, vakkundige machinisten en snelle service
GH-Verhuur is onderdeel van Guiljam-Hoek. GH-Verhuur heeft de beschikking over een modern uitgerust machinepark grondverzetmachines, welke
uitsluitend bediend wordt door vakkundige en daartoe opgeleide machinisten. Goede en snelle service zijn belangrijke kernwaarden van GH-Verhuur.

 Divers en goed onderhouden machinepark

Een divers machinepark, met een nóg grotere diversiteit aan hulp-& aanbouwstukken,
stelt GH-Verhuur in staat om voor ieder project het juiste materieel in te zetten.

 Ervaren medewerkers en een uitgestrekt werkgebied
Dankzij de inzet van ervaren machinisten en chauffeurs, goed onderhouden en modern materieel, heeft GH-Verhuur al vele jaren een onderscheiden
positie. Het werkgebied concentreert zich met name in zuidwest Nederland en Vlaams België.

 Gecertificeerd materieel, eigen servicedienst en snelle levering
Al ons gecertificeerd materieel wordt geïnspecteerd en onderhouden door onze eigen werkplaats. Een serviceauto staat klaar voor eventuele calamiteiten onderweg. Eigen dieplader vervoer garandeert onze opdrachtgevers een uitstekende serviceverlening. Ook bij storingen of calamiteiten kan GH-Verhuur hierdoor snel ter plaatse het juiste materieel afleveren.
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