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SCHENK Containerverhuur b.v. maakt onderdeel uit van SCHENKgroep, waarvan de 

wortels terug gaan tot 1 oktober 1970. Op deze datum gaf eigenaar en directeur Cor 

Schenk het startsein aan zijn eenmanszaak ‘Jachtbouw C. SCHENK’ te Hernen. Een 

voormalig kippenhok van 6 x 4 m achter zijn ouderlijk huis vormde het toenmalige 

bedrijfsonderkomen.

De vraag naar de kwalitatief hoogwaardige containers van SCHENK bleef toenemen. 

Na verloop van tijd kwam ook de wens naar voren de containers voor een bepaalde 

periode te huren. Hierop kwam een positief antwoord, wat het begin tijdperk van 

SCHENK Containerverhuur inluidde.

SCHENK Containerverhuur
een solide oplossing



700 containers
Na verloop van tijd nam de vraag dermate toe, dat er een speciale locatie gezocht moest 

worden om de huurcontainers onder te brengen. Inmiddels telt het verhuurpark van SCHENK 

Containerverhuur zo’n 700 containers, variërend van 14 m³ tot maar liefst 80 m³ voornamelijk 

vloeistofdichte containers. Reden om met name vloeistofdichte containers te verhuren, is om 

de klant optimaal te kunnen ontzorgen met het nemen van milieubesparende maatregelen.

In deze bedrijfsbrochure ziet u een beknopt overzicht van ons huidige aanbod. Wensen op 

maat kunnen uiteraard ook door ons worden uitgevoerd. 

variërend van 14 m3 tot maar liefst 80 m3



14 m3

14 m3 vloeistofdichte container

Afmeting: 6000 x 2300 x 1000 mm inwendig, geschikt voor 

2-kabel-, haak- en kettingsysteem. Aan de achterkant onder de 

bodem bevinden zich twee DIN rollen van 300 mm breed. Aan 

de achterzijde een vloeistofdichte, boven draaiende klep met 

ratelspanner links achter op de zijwand en knevels.

14 m3

Idem aan de vloeistofdichte container. Bij deze container is de 

inhoud massa vastgesteld middels geometrische metingen en bij 

14 m3 vloeistofdichte ontwateringscontainer

Idem aan de vloeistofdichte container. Bij deze ontwaterings-

met een hoogte van 850 mm geplaatst. Op het kopschot 2 x 2” 

kogelkranen voor het aftappen van het water.

20 m3

20 m3 vloeistofdichte container 

Afmeting: 6000 x 2300 x 1600 mm inwendig, geschikt voor 

2-kabel-, haak- en kettingsysteem. Aan de achterkant onder de 

bodem bevinden zich twee DIN rollen van 300 mm breed. Aan 

de achterzijde een vloeistofdichte, boven draaiende klep met 

ratelspanner links achter op de zijwand en knevels. Klotsschotten, 

achter het kopschot 1000 mm, voor de klep 500 mm.

20 m3 vloeistofdichte container met deksel 

Idem aan de 20 m3 vloeistofdichte container. De container wordt 

afgedekt door middel van een eendelige deksel die handmatig 

middels een sluislier te openen en te sluiten is.

21 m3

21 m3 vloeistofdichte ontwateringscontainer 

Afmeting : 6000 x 2300 x 1500 mm inwendig, geschikt voor 

2-kabel-, haak- en kettingsysteem. Aan de achterkant onder de 

bodem bevinden zich twee DIN rollen van 300 mm breed. Aan 

de achterzijde een vloeistofdichte, boven draaiende klep met 

ratelspanner links achter op de zijwand en knevels. Bij deze 

ontwateringscontainer zijn langs beide zijden geperforeerde 

kopschot 2 x 2” kogelkranen voor het aftappen van het water.



80 m3 open vloeistofdichte buffertank

Afmeting van de vloeistofdichte tank: 10500 x 3000 x 3100 mm 

uitwendig, inhoud c.a. 80 m³. Aan de linkerzijde een vloeistof-

dichte deur. Beide eindwanden zijn voorzien van 6” DIN 150# 

80 m³ gesloten vloeistofdichte buffertank

Afmeting van de buffertank: 10500 x 3000 x 3100 mm uitwendig, 

inhoud c.a. 80 m³. Beide eindwanden zijn voorzien van 3 x 6” 

het midden. Aan beide lengtewanden, van de buffertank een  

 

de voorzijde, waardoor een werkplateau met looproosters en 

leuning over de volledige lengte van de container bereikt kan 

worden.

80 m3

28 m3

28 m3 vloeistofdichte container 

Afmeting: 6500 x 2300 x 1800 mm inwendig, geschikt voor 

2-kabel-, haak- en kettingsysteem. Aan de achterkant onder de 

bodem bevinden zich twee DIN rollen van 300 mm breed. Aan 

de achterzijde een vloeistofdichte, boven draaiende klep met 

ratelspanner links achter op de zijwand en knevels. Klotsschotten, 

achter het kopschot 1000 mm, voor de klep 500 mm.

40 m3

40 m3 container met deuren 

Afmeting: 7000 x 2350 x 2300 mm inwendig, geschikt voor 

2-kabel-, haak- en kettingsysteem.

40 m3  vloeistofdichte container 
Afmeting: 7000 x 2300 x 2400 mm inwendig, geschikt voor 

het 2-kabel en haaksysteem. Onder de bodem bevinden zich 

twee DIN rollen van 300 mm breed. Aan de achterzijde een 

vloeistofdichte, boven draaiende klep met ratelspanner links 

achter op de zijwand en knevels.

40 m³ ten behoeve van olie-afscheiding of ontijzering

Idem aan 40 m³ vloeistofdicht. Aan de binnenzijde diverse 

verticaal en horizontaal aangebrachte schotten voor bijvoorbeeld 

olie-afscheiding of ontijzering.



SCHENK Containerverhuur levert naast haar containers 

ook lekbakken en kunststof rijplaten (te gebruiken voor 

respectievelijk containers en/of manifolds). Bovendien 

kan SCHENK Containerverhuur naar wens appendages  

verloopstukken, enzovoorts aanbrengen.

Meer dan alleen containers

SCHENK Containerverhuur houdt de markt 
nauwlettend in de gaten om haar klanten 
telkens weer van dienst te kunnen zijn

De milieu-eisen worden steeds verder aangescherpt. 

SCHENK Containerverhuur helpt niet alleen bij het 

ontzorgen van uw opslag van afval, maar besteedt ook 

het transporteren van de door u gehuurde containers 

maken wij gebruik van vrachtwagens, waarvan de 

motoren voldoen aan de nieuwste technologie: de 

Euro6 emissienorm.

Klaar voor de toekomst

www.schenkgroep.nl



Een goede no-nonsense relatie en 
een hoog service niveau staan hoog 
bij ons in het vaandel

U bent van ons gewend dat u een 100% vloeistofdichte 

container geleverd krijgt en dat willen we ook graag 

zo houden. Elke retour gekomen container volgt een 

vooraf opgesteld protocol, waarbij deze helemaal 

wordt de container volledig gevuld met water: de 

zogenaamde hydrostatische test. Als de container 

ongeveer een uur vol met water staat, wordt hij 

gecontroleerd op zijn vloestofdichtheid. Elk ontsnapt 

druppeltje geeft aan dat de container hersteld dient 

te worden voordat hij weer verhuurd kan worden. 

De procedure wordt net zo lang herhaald, totdat de 

container daadwerkelijk 100% vloeistofdicht is.

100% vloeistofdicht

keuring heeft een geldigheid van 1 jaar. Uiteraard 

controleert SCHENK Containerverhuur tussentijds 

alle containers die terugkomen uit de huur en 

maakt hierbij gebruik van een eigen innamelijst met 

ruim 30 (!) controlepunten. Indien nodig voeren wij 

zelf reparaties en/of aanpassingen uit in onze eigen 

werkplaats, zodat u te allen tijde de beschikking heeft 

over een 100% complete en vloeistofdichte container.  

Eigen werkplaats

www.schenkgroep.nl
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