
• Diverse maten zeecontainers
• Opslagruimte, kantoor- of  schaftunit 
• Flexibel en betrouwbaar

VERHUUR VAN CONTAINERS
voor diverse toepassingen

Over Transportbedrijf Bas Oosterhout

Transportbedrijf Bas Oosterhout is gespecialiseerd in het transporteren 
van onder meer steiger- en bouwmaterialen, machines, containers, staal, 
hout en kozijnen. Daarnaast verhuurt het bedrijf zeecontainers. Het 
familiebedrijf bestaat sinds 1968 en wordt sinds 2001 gerund door Bas 
Oosterhout. De kracht zit in flexibiliteit, betrouwbaarheid en korte lijnen. 

www.transportbedrijf-basoosterhout.nl

Meer weten?

Neem gerust contact op met Transportbedrijf Bas Oosterhout via 

06-516 045 79   of   basoosterhout@gmail.com



Wilt u uw materialen veilig opbergen op de bouwplaats? 

Heeft u behoefte aan een tijdelijke kantoor- of  schaftunit? 

Of  moet u tijdelijk spullen opslaan, bijvoorbeeld vanwege een 

verhuizing? 

De containers van Transportbedrijf  Bas Oosterhout zijn de ideale 

oplossing.  

Voordelen containers

Een container heeft diverse voordelen, zoals de stevige 
slotkastbeveiliging. De containers zien er netjes uit en zijn stapelbaar. 
Het interieur is aan te passen aan de toepassing. Wilt u er bijvoorbeeld extra 
schappen of  verlichting in? Dan is dat in overleg mogelijk. 

Omdat we zelf  het transport verzorgen, kan de container op de door u 
gewenste plaats en tijd afgeleverd worden. Wij beschikken bovendien over 
een kraan, waardoor we de container ergens overheen kunnen tillen.

  

Prijs op maat

De prijs van de containers is op aanvraag beschikbaar. 
We maken een prijs op maat, afhankelijk van uw wensen, de afstand 
en de gewenste huurtermijn. 
Ook het kopen van een container behoort tot de mogelijkheden.
Bel voor meer informatie: 06-516 045 79   

Aanbod 

Transportbedrijf  Bas Oosterhout verhuurt zeecon-

tainers in diverse soorten en maten. Deze zijn 

geschikt voor diverse toepassingen: van opslag tot 

werk- of  schaftruimte. Het aanbod kan variëren, 

maar met een voorraad van zo’n 50 containers is er 

altijd voldoende keuze. Een greep uit de mogelijk-

heden: 

     8 ft container   2.44 x 2.20 x 2.26 m

    10 ft container   2.97 x 2.44 x 2.59 m

    Standaard 20 ft container met slotbescherming      

                               6.06 x 2.44 x 2.59 m

    20 ft container met schappen

                               6.06 x 2.44 x 2.59 m

    Verschillende schaft- en kantoorunits

                               6.06 x 2.44 x 2.59 m

    Schaft- of  uitvoerderunit

                               6.06 x 2.44 x 2.59 m

     Kleine wc-unit

                                    4 x 2.40 x 2.50 m

     Mobiele werkplaatscontainer met schappen,   

     stroomvoorziening, verlichting en werkbank


