Onder Ondernemers
“Onder Ondernemers”
Deze nieuwsbrief van OKEE, maandelijks in uw mailbox én op de OKEE-website, kadert in
de volgende filosofie: beter een goede buur, dan een verre vriend. Op deze manier laten
we ondernemend Eeklo telkens kennismaken met collega-ondernemers uit de buurt.Voor
deze editie houden we halt in de Ambachtenstraat bij Miguel De Waele en Elien Geirnaert
van Dewa-Rent.
onze frigo’s of koelwagens te
huren. Maar de regels van het
voedselagentschap stellen dat je je
eigen wagens niet mag verhuren
aan cliënteel. Die vraag naar
koelwagens bleef wel, dus zijn
wij als een aparte firma beginnen
verhuren. Zo is Dewa Rent
ontstaan. ”
Hoe verliep dat?

Miguel en Elien zijn de zaakvoerders van Dewa-Rent, een
bedrijf gespecialiseerd in het
verhuur van wagens, bestelbusjes,
minibussen,
koelwagens
en
grotere voertuigen.
Dewa-Rent is een jong bedrijf,
het mag dit jaar drie kaarsjes
uitblazen. Miguel, hoe is het voor
jullie allemaal begonnen ?
“ Samen met mijn ouders, Steven
en Veronique De Waele, runnen
wij een vleeshandel, Dewa Meat
BVBA. Daar kregen wij geregeld
de vraag van onze klanten om

“Heel vlot. De vraag naar allerlei
andere voertuigen steeg ook
steeds meer, dus hebben wij ons
gamma uitgebreid van enkel
frigo’s en koelwagens, naar
personenwagens, bestelwagens,
verhuiswagens met of zonder
laadklep, busjes, camionettes,...
kortom, alles waar je met een
B-rijbewijs mee mag rijden. We
hebben ook een vrachtwagen, daar
heb je dan wel een C-rijbewijs
voor nodig.
Wie kan bij jullie allemaal een
wagen komen huren?
“Iedereen kan bij ons terecht, zowel
particulieren als bedrijven. Wij
verhuren vaak personenwagens
aan mensen die bijvoorbeeld
snel een vervangwagen nodig
hebben, maar ook bedrijven die
voor langere periode een auto ter
beschikking willen stellen voor

hun personeel. In onze minibusjes
is er plaats voor 9 personen, die
zijn perfect om een uitstapje of
een reisje mee te maken. Onze
bestelwagens en camionettes
worden veel gebruikt om wat
groter materiaal in te vervoeren.
Een verhuiswagen met laadklep
is dan ook heel handig om het
verhuiswerk niet te belastend te
maken.”
“Wij hebben een groot en zeer
uitgebreid wagenpark, dus wij
kunnen voor elk soort vervoers-

probleem een oplossing bieden
Alle voertuigen worden verhuurd
voor zowel korte als langere
periodes. Bovendien zijn alle
wagens omnium verzekerd.”
Wat zijn de voordelen van het
huren van een wagen?
“Eerst en vooral werken wij aan
scherpe tarieven en bieden wij zeer
voordelige prijzen. Onze wagens
worden zeer goed onderhouden
zodat ze altijd in de beste staat
verkeren.”
“Bovendien kan je bij Dewa Rent
ook terecht voor alle mogelijke
accessoires die je nodig kan hebben
bij het huren van onze wagens.
Om te beginnen hebben wij een
heel gamma aan verhuisdozen in
alle maten en formaten. Maar ook
steekkarretjes (duveltjes),

INFO
Rijbewijs B:
transpaletten, dekens,
spanbanMTM max 3.500kg
den, sneeuwkettingen,
een skibox,
personenvervoer max 8+1
vervoer
van
een GPS, en noem maar zaken
op... Al die
aanhangwagen max 750 kg
zaken kan je ook bij ons huren.”
Huurtijd

Industriepark Nieuwendorpe Eeklo

1 weekdag:
van 6 uur tot 19 uur
Zaterdag:
van 6 uur tot 19 uur
Zondag:
van zaterdag 18 uur*
tot maandag 7.30 uur

Ambachtenstraat 2
9900 Eeklo
Tel: 0479 83 86 09
info@dewa-rent.be
www.dewa-rent.be

*Afhankelijk van beschikbaarheid

Voorwaarden

• Bestuurder
23 jaar en of
tenminste
Wie meer
info min.wenst
een
5 jaar in het bezit van geldig Europees
offerte wilrijbewijs
laten opmaken, kan
• De waarborg
bedraagt steeds
via de gegevens
hiernaast
contact
€450, en hangt af van de looptijd
opnemen met
Miguel
en
Elien.
van het huurcontract.
Betalen met cash of bankcontact.
• Alle voertuigen zijn verzekerd met een
basisvrijstelling. Wij adviseren een
bijkomende verzekering (franchise)
zodat u bij een ongeval of schade
minder hoeft te betalen.
• Tank: vol tot vol
• Volledig huuraanbod en voorwaarden
op onze site: www.dewa-rent.be

Auto’s, minib

Openingsuren:
maandag t.e.m. vrijdag
van 6 tot 12.30 uur
en van 13.30 tot 19 uur
zaterdag:
van 6 tot 12 uur
zaterdagnamiddag op afspraak
(Terugbrengen van huurwagens)
Zondag gesloten

Uw verdeelpunt:

Onder voorbehoud van drukfouten

DEWA-rent v
scherpe prijs
ondernem

