CATALOGUS
Bolten Venneman Infra Netwerken B.V.
Sluisstraat 14
7491 GA Delden

Kijkdag:
Sluiting:
Gunning:
Door u af te (laten) halen:

19 juni 2017 09.00 – 16.00 uur
21 juni 2017 vanaf 14.00 uur
23 juni 2017
27 juni 2017 09.00 – 16.00 uur

De van toepassing zijnde bijzondere veiling- en verkoopvoorwaarden vindt u op onze
website www.beusekom.nl/voorwaarden

1

2

Ford bedrijfsauto, type: Transit 260 SFD Van 85 CRV.23 met dubbele cabine,
kleur: grijs, kenteken 28-BZ-XF, datum eerste toelating: 25 september 2006,
afgelezen tellerstand: 304.930 km, radio cd speler, type: 6000 CD rds (schade
rondom, barst in voorruit, trekhaak (kentekenpapieren compleet, accu kan leeg,
sleutel aanwezig)
Volkswagen bedrijfsauto, type: LT 35 2.5 TDF, kenteken: 52-VX-SH, datum eerste
toelating: 2 augustus 2001, afgelezen tellerstand: 196.545 km, met chassiscabine,
3 zitplaatsen, open bak en Hiab kraan, type: 013-TA2, bj.: 2004, zwaailichten,
trekhaak, Blaupunkt radio cd speler, bekleding bestuurdersstoel kapot, bestickering
verwijderd. kentekenpapieren compleet, accu kan leeg zijn, sleutel aanwezig (LET
OP! excl. compressor zie kavel 51)

950

1400

3

Mercedes-Benz bedrijfsauto, type: Vito 109 Amigo CDI 320 L.DC., dubbele cabine,
kenteken: 75-VHT-1, datum eerste toelating: 17 juli 2007, afgelezen tellerstand:
444.228 km, radio cd speler, bestuurderstoel bekleding kapot, schade met name
linkerzijde, achterklep, stickerbelettering verwijderd, accu kan leeg zijn,
kentekenpapieren compleet, sleutels aanwezig

700

4

Seat bedrijfsauto, type: Inca 1.9 SDI Light Van, kenteken: 29-VP-SV, datum eerste
toelating: 12 mei 2000, afgelezen tellerstand: 277.856 km, bekleding
bestuurdersstoel kapot, Spirit Mio navigatie, type: 480, Philips radio cd speler,
trekhaak, vakkeninrichting, stickerbelettering verwijderd, lichte gebruiksschade,
accu kan leeg zijn, kentekenpapieren compleet, sleutel aanwezig

500

5

Peugeot bedrijfsauto, type: Partner 2.0 HDI, kenteken: 20-BF-FX, datum eerste
toelating: 23 augustus 2002, afgelezen tellerstand: 360.429 km, JVC radio cd
speler, vakkeninrichting, trekhaak, schade rechtsvoor, achterklep, krassen op de
motorkap, kentekenpapieren compleet, accu kan leeg zijn, sleutel aanwezig

450

6

Renault bedrijfsauto, type: Kangoo 1.5 DCI, kenteken: 62-VKB-9, datum eerste
toelating: 28 september 2007, afgelezen tellerstand: 215.423 km, Blaupunkt radio
cd speler, trekhaak, schade rondom, stickerbeletting verwijderd, kentekenpapieren
compleet, accu kan leeg, sleutel aanwezig

900

7

Volkswagen bedrijfsauto, type: Caddy 9 KT-949 1.9 SDI, kenteken: 78-BG-GH,
datum eerste toelating: 1 maart 2002, afgelezen tellerstand: 277.855 km, Blaupunkt
radio-/cassettespeler, rvs velgen, stickerbelettering verwijderd, roestvorming,
kentekenpapieren compleet, accu kan leeg zijn, sleutel aanwezig

700

9

Mercedes-Benz bedrijfsauto, type: Sprinter 311 2.2 Cdi, kenteken: 49-VGV-6,
diesel, afgelezen tellerstand: 271.504 klm, vermogen: 80 kW (109 pk),
handgeschakeld 6 versnellingen, datum eerste toelating: 25-5-2017, APK: 12-012018, kleur: wit met zijschuifdeur, personenbank, radio cd-/speler, houten
vakkenkast, trekhaak, elektrische ramen (diverse gebruiksporen en schade
rondom) (kentekenpapieren compleet, accu kan leeg zijn, sleutel aanwezig)

1750

10

Mercedes-Benz bedrijfsauto, type: Sprinter 902.6 213 CDI 2.2, kenteken: 53-BTRB, diesel, afgelezen tellerstand: 290.694 km, vermogen: 95 kw (129 pk),
handgeschakeld 5 versnellingen, datum eerste toelating: 24-6-2005, APK: 29-122017, kleur: wit met zijschuifdeur, personenbank, radio-/cdspeler, houten
vakkenkast, trekhaak, elektrische ramen etc. (diverse gebruiksporen en schades
rondom) (kentekenpapieren compleet, accu kan leeg zijn, sleutel aanwezig)

1500

11

Mercedes-Benz bedrijfsauto, type: Sprinter CDI 311, kenteken: 36-VTT-1, diesel,
afgelezen tellerstand: 258.089 km, vermogen: 80 kw (109 pk), handgeschakeld 6
versnellingen, datum eerste toelating: 4-8-2008, APK: 4-8-2017, kleur: wit,
zijschuifdeur, personenbank, radio-/cd speler, elektrische ramen en spiegels,
houten vakkenkast, trekhaak (diverse gebruiksporen rondom, kentekenpapieren
compleet, accu kan leeg zijn ,sleutel aanwezig)

2000
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12

Mercedes-Benz bedrijfsauto, type: Vito 111 320 L.DC Luxe, kenteken: 12-BV-SB,
1600
diesel, afgelezen tellerstand: 282.728 km, vermogen: 80 kw (109 pk)
handgeschakeld 6 versnellingen, datum eerste toelating: 9-5-2006, apk: 31-122017, kleur: zwart, zijschuifdeur, personenbank, radio cd-/speler, elektrische ramen
en spiegels, cruise control, trekhaak, vakkenkast etc. (diverse gebruiksporen en
schade rondom, raam linksvoor defekt) (kentekenpapieren compleet, accu kan leeg
zijn, sleutel aanwezig)

13

Mercedes-Benz bedrijfsauto, type: Vito 113 CDI 343 Functional DC Luxe,
kenteken: 7-VNX-09, afgelezen tellerstand: 220.315 km, vermogen: 100 kW (136
pk), datum eerste toelating: 24-5-2011, apk: 24-5-2017, automaat, climate en
cruisecontrol, elektrische ramen, Parrot carkit, radio cd-/speler, geblindeerde
ramen, zijschuifdeur, personenbank, trekhaak etc. (lichte gebruiksporen rondom)
(kentekenpapieren compleet, accu kan leeg zijn, sleutel aanwezig)

2300

14

Renault bedrijfsauto, type: Kangoo Express 1.5 CDI 70 Comfort, diesel, kenteken:
8-VBF-06, afgelezen tellerstand: 162.629 km, vermogen: 50 kW (68 pk)
handgeschakeld 5 versnellingen, datum eerste toelating: 17-3-2009, apk: 26-52017, kleur: wit, Airco, cruisecontrol, Parrot carkit, radio cd-/speler, trekhaak etc.
(diverse gebruiksporen en schade rondom( (kentekenpapieren compleet, accu kan
leeg zijn, sleutel aanwezig)

1700

15

Hapert tandemasseraanhangwagen, type: K2700, kenteken: WP-PT-35, datum
eerste toelating: 10-01-2005, massa: 621 kg, max. gewicht: 2.700 kg,
laadvloeroppervl.: 300x150 cm met traanplaat bodemplaat (kentekenpapieren
vooralsnog incompleet, waardoor latere uitlevering op afspraak)

500

16

Saris tademassermultitransportaanhangwagen, type: C3000, kenteken: 49-WK-VV, 1500
datum eerste toelating: 7-7-2014, massa: 686 kg, max. gewicht: 3.000 kg,
laadvermogen: 2314 kg met oprijplaten en traanplaat bodemplaat,
vloeroppervlakte: 310x165 cm (kentekenpapieren vooralsnog incompleet, waardoor
latere uitlevering op afspraak)

17

Hapert multitransportaanhangwagen, type: HV 2700, kenteken: WZ-ZG-93, datum
1500
eerste toelating: 30-5-2008, massa: 600 kg, max. gewicht: 2.700 kg, laadvermogen:
2100 kg, met oprijpaneel, houten bodemvloer, laadoppervl.: 305x150 cm
(kentekenpapieren vooralsnog incompleet, waardoor latere uitlevering op afspraak)

18

Venrooy haspelwagen, type: LTV-R200, kenteken: 47-WB-NV, datum eerste
toelating: 22-8-2008, massa: 600 kg, max. gewicht: 2.000 kg, laadvermogen: 1.400
kg (kentekenpapieren vooralsnog incompleet, waardoor latere uitlevering op
afspraak)

500

19

Hotra haspelwagen, model: HW 1800-1, kenteken: 59-WJ-ND, datum eerste
toelating: 13-9-2012, gewicht: 380 kg, laadvermogen: 1420 kg (kentekenpapieren
vooralsnog incompleet, waardoor latere uitlevering op afspraak)

800

21

Eduard tandemasseraanhangwagen, type: PL2720, kenteken: 65-WD-HL, datum
eerste toelating: 23 december 2008, massa: 590 kg, max. gewicht: 2.700 kg,
kentekenpapieren compleet

750

22

Verdonk service-/schaftwagen, type: VA-EA-PL, kenteken: WB-HX-25, datum
eerste toelating: 15 mei 2001, massa: 980 kg, max. gewicht: 1.300 kg, met tafel en
6 stoelen, aparte deur naar opslagruimte excl. inhoud, kentekenpapieren compleet

600

23

Saris enkelasseraanhangwagen, type: H, kenteken: 67-WG-PN, datum eerste
toelating: 28 november 2011, massa: 275 kg, max. Gewicht: 1.200 kg, met
hydraulische kraan, 450 kg, breedte: 175 cm, kentekenpapieren compleet

500

24

Saris tandemasserkipper, type: PKC, kenteken: WX-RH-28, datum eerste toelating: 850
14 april 2008, laadvermogen: 1.455 kg ,kentekenpapieren compleet
Ingersoll Rand mobiele compressor, gewicht: <750 kg, afgelezen draaiuren: 3912
1000
uur
vorkheftruck met lpg installatie, cap.: ca. 1.000 kg, gekeurd tot 1-2018, afgelezen
500
draaiuren: 01476 (accu kan leeg zijn)

25
28
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50

Vermeer minirupsgeleidbare voetgangerssleuvengraafmachine, model: RTX 250,
bj.: 2013, verm.: 20 kw, eigengewicht: 680 kg, afgelezen draaiuren: 93,9 uur,
graafdiepte: 76 cm

1200

51

Compair 4-cilinder diesel mobiele persluchtcompressor, model: C 50, type :DLT
0408-02. kenteken: 98-WJ-HV, bj.: 2012, werkdruk: 7 bar, luchtopbrengst:
5.0m3/min, verm.: 35 kW, afgelezen draaiuren: 1782.4, eigengewicht: 835 kg
(kentekenpapieren vooralsnog incompleet, waardoor latere uitlevering op afspraak)

1300

52
53
54
54Z
55
56

pneumatische RAM grondraket, ø: ca. 170 mm, met luchtslang en toebehoren
pneumatische grondraket,ø: 50x1000 mm
pallet met 4 luchtslangen met snelkoppelingen
Combinatie 51 t/m 54
Wacker 1-cilinder benzinegrondstamper, type: BS 60Y
Wacker Neuson 1-cilinder benzinegrondstamper, model: BS-60-2, eigengewicht: 66
kg, verm.: 1,8 kW
Wacker Neuson 1-cilinder benzinegrondstamper, model: Bs-50-2, eigengewicht: 58
kg, verm.: 1,7 kW
Combinatie 55 t/m 57
Atika verrijdbare betonmolen, model: BM 125, 220 Volt
stalen steenkruiwagen
gazonvlakroller, werkbreedte: 35 cm
Combinatie 58 t/m 60
Homelite BP-250 1-cilinder benzinebladblazer
Powerplus 1-cilinder benzinebosmaaier, model: POW 6048
Mitsubishi 1-cilinder benzinecirkelgrasmaaier, type: GR 530 met opvangbak
Gloria 2010 rugpuit met sproeier
partij tuingereedschap met takkenzaag, riek, schoffel etc.
Combinatie 61 t/m 65
partij met 9 verkeersborden w.o.: 4x einde max. snelheid, 4x werk in uitvoering 30
km en 10 gegalvaniseerde verkeersbordpennen
partij met ca. 50 kunststof markeringsbordvoeten
partij met ca. 40 markeringswegafzetborden
partij met ca. 37 markeringsafzetborden
partij met gemarkeerde afzethekken, voeten, verkeersborden etc.
Combinatie 66 t/m 70
aanhangwagenonderstel met torsievering
DeWalt bouwradio, 220 Volt
Miele huishoudstofzuiger, Black Pearl, 300/2200 Watt, 220 Volt
partij met 1 eikenhouten buffetkastje, afm.; B108xD47xH172 cm (excl. inhoud), 1
tafel en 1 stoel
partij met 2 stalen gegalvaniseerde stellingen, afm.: B200xD60xH200 cm en afm.:
B392xD60xH200 cm beide (excl. inhoud)
Combinatie 75 t/m 78
stalen haspelrolsteun, max. breedte: 66 cm
partij met 2 trottoirbandtilijzers
rol waterslang (gewapend)
Handygen 1-cilinder benzinestroomgenerator, 2 x 220 Volt (wielen manco)
verrijdbare steenknipper, werkbreedte max.: 410 mm
Combinatie 79 t/m 83
Lumag 1-cilinder benzinerolveegmachine, model: KM-60, bouwjaar: 2012,
werkbreedte: 60 cm ,verm.: 4,8 kW
Fort stalen bakkruiwagen met kunststofbak
Matador stalen bakkruiwagen
partij met ca. 29 stuks met spaden, straatbezems, riek etc.
partij met ca. 15 stuks met scheppen, 1 kozijnstelwaterpas, 3 trottoirbandtilijzers
etc.
partij met stelen, grindharken, wissers, jalonstokken, 2 waterpassen etc.
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89Z
90
91
92
93
93Z
94
95

Combinatie 84 t/m 89
partij met 1 2-spronghijsketting, cap.: 2500 kg, lengte: ca. 190 cm + 1 hijsketting
pneumatische sloophamer
partij met karweisoldeergasbrander, karweibak met kunststof buisknippers
kunststof koffer met uitdeuksethulpstukken (incompleet)
Combinatie 90 t/m 93
partij met de inhoud van de stelling met insolatietape, overals, onderdelen, diverse
oliën, gehoorbeschermers etc. (excl. stelling)
partij met de inhoud van de stelling met stratenmakersgereedschap, werkkleding,
montagemateriaal, diamantzaagbladen, veiligheidshelmen, diverse lakken etc.
(excl. stelling)

96

partij met de inhoud van de kast (kavel 77) met montagemateriaal, 2 auto radio's
(excl. kast)
96Z Combinatie 94 t/m 96
97
partij met Ferm acculader, 12V-22amp, 180A, 220 Volt met accukabelset
98
partij met 8 lijmtangen
99
Creusen 2-steens werkbankslijpmachine, 220 Volt
100 partij met Topcraft tafelmodelboormachine, stalen bankschroef en 2
assortimentsladekastjes
101 gereedschapswagen met inhoud
102 2-deurs stalenkast, afm.: B100xD40xH195 cm en 1 10-ladige kast (excl. inhoud)
103 stalen bankschroef
103Z Combinatie 99 t/m 103
104 partij op en onder de houten werkbank met oude metalen, diverse lakken etc.
105 partij met de inhoud van de 10-ladige kast met bevestigingsmateriaal en oude
metalen (excl. kast)
106 partij met de inhoud van de 2-deurs stalen kast met onderdelen en
bevestigingsmateriaal (excl. kast)
107 partij met de inhoud van de stelling en de partij langs de wand met defecte
elektrische handgereedschappen, hydrauliek slangen, onderdelen en hout (excl.
stelling)
107Z Combinatie 104 t/m 107
108 stalen palletstelling, afm.: B277xD70xH225 cm (excl. inhoud)
109 partij met Black & decker boormachine, haakseslijptol. kunststof bak met
handgereedschap
110 partij met stalen kast met inhoud, afm.: 166x50xH75 cm, met accu's,
werkhandschoenen, huishoudtrapje en 1 stalen werktafel, afm.: 120x75 cm
111 partij met 2 aluminium trappen, 1x 10 treden en 1x 14 treden
112 partij met 3 haspels met TKF kabels
113 partij met 11 kunststof stroken
114 partij met de inhoud van 2 stalen kasten met diverse oliën en reinigingsmiddelen
(excl. kast)
114Z Combinatie 110 t/m 114
115 partij met de inhoud van ca. 5 meter stelling met diverse onderdelen, hydrauliek
slangen (excl. stelling)
116 partij met de inhoud van de stelling met restmateriaal (excl. stelling)
117 partij met ca. 30 diverse stalen buizen, lengte: 300 cm en 6 kunststof buizen
118 partij met een bak met restmetaal en restbuizen
118Z Combinatie 115 t/m 118
119 stalen materiaalstelling, afm. ;215x48xH200 cm (excl. inhoud)
120 partij met ca. 5 meter stalen gegalvaniseerde stelling bestaande uit 12 staanders
en 12 legborden (excl. inhoud)
121 partij met 2 stalen kasten (excl. inhoud)
122 stalen haspelafrolsstelling (excl. inhoud)
123 partij met de inhoud van kavel 122 met diverse kunststof buizen, ø: 110 cm (excl.
stelling)
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164
165
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171

partij met alle autobanden, in diverse maten, op de entresolvloer
partij met alle kunststof buizen, slangen, in diverse afmetingen op de entresolvloer
partij met alle pvc buizen op de entresolvloer w.o.: bochten, T-stukken, verlopen
etc.
stalen minigraafmachinebak
stalen minigraafmachinebak
steenzaagmachine (staat op de entresolvloer)
Combinatie 124 t/m 129
partij met alle markering-/afzetborden, verkeersborden met toebehoren op de
entresolvloer
partij met 3 haspelhouders op de entresolvloer
Probi transportkar
tegelknipper, afm.: 400x267 cm
tegelknipper, afm.: 400x267 cm
partij met houten 1 kantinetafel, bladafm.: 120x80 cm en 4 stoelen
partij met houten 1 kantinetafel, bladafm.: 120x80 cm en 4 stoelen
partij met houten 1 kantinetafel, bladafm.: 120x80 cm en 4 stoelen
partij met houten 1 ronde kantinetafel met 5 stoelen
Combinatie 150 t/m 153
Samsung televisie met wandsteun, type: LE 37S81 BX, met afstandsbediening
partij met houten vakkenkast en kunststof stelling (excl. inhoud)
partij met 3 verkeersborden
partij met 1 Alecto walkie-talkie, type: FR 26, met dockingstation en Panasonic
Dect telefoon
partij met 1 whiteboard en 1 Mobo flipover, type: Barracuda
DeWalt bouwradio, type: NH 28839, met adapter
Nescafé warmdrankenautomaat, type: Allegria A860, met display en 8
voorkeuzeknoppen
Tarrington House koudwaterautomaat
partij met de wijn-/bierglazen, koffietoebehoren en vlamdovende afvalbak
Combinatie 159 t/m 162
kantooropstelling bestaande uit: 4 werkplekken, 2 bureaustoelen, 2 ladeblokken
(deels aan de wand gemonteerd)
kantooropstelling bestaande uit: 4 werkplekken en 2 bureaustoelen, 2 ladeblokken
(deels aan de wand gemonteerd)
Inofec stalen 2-deursarchiefkast met legborden (excl. inhoud)
Inofec stalen 2-deursarchiefkast met legborden (excl. inhoud)
Inofec stalen 2-deursarchiefkast met legborden (excl. inhoud)
partij met 1 Lenovo laptop, type: R61 en Asus laptop, tpe; A3A (adapter ontbreekt),
Samsonite draagtas
partij met de kantooraccessoires w.o.: 1 Pavo inbindapparaat, Sonu radio, 2
digitale camera's, wifi router etc.
Ibox cable tracks hand-hald registratiemodule
Combinatie 168 t/m 170
partij met Gigabyte desktop personal computer met Pentium processor, 2,7 Ghz,
4096 Mb werkgeheugen, met LFG 22" beeldscherm, toetsenbord en muis (harddisk
gewist)

172

partij met 1 Hewlett Packard Thin Client, model: HS TNC-014, met Benq led
beeldscherm, toetsenbord en muis
173 partij met 7 Tiptel IP VOIP telefoontoestellen, type: 286
173Z Combinatie 171 t/m 173
174 partij met 2 whiteboards, 2 kamerventilatoren, Philips radio en landkaart
175 partij met 1 vergadertafel, bladafm.; 180x100 cm en 4 houten stoelen
176 2-deursarchiefkast (excl. inhoud)
177 partij met 1 Bisley ladekast, ladeblok en kunststof ladeblok
178 Ikea canvas wandschilderij "Parijs"
178Z Combinatie 174 t/m 178
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