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Als je iets wilt bereiken



Riwal is sinds 1968 gespecialiseerd in veilig en efficiënt werken op hoogte en is in de afgelopen 

decennia uitgegroeid tot kennispartner en totaalleverancier. Naast verhuur, verkoop en onderhoud 

van hoogwerkers, verreikers en heftrucks, verkoopt Riwal ook eersteklas onderdelen en opleidingen. 

Van oorsprong een familiebedrijf, maar inmiddels uitgegroeid tot een internationale speler met meer 

dan 56 vestigingen gevestigd over de hele wereld. Ondanks de internationale ontwikkelingen is Riwal 

in karakter klein gebleven. Dit is te merken aan de persoonlijke service en oprechte betrokkenheid.

Veilig en efficiënt 
werken op hoogte



Succes vereist een hoog kennis-

niveau, betrokkenheid en integriteit. 

Het vraagt om hoogwaardige pro-

ducten en talentvolle medewerkers.  

Succes vereist ook een goede 

samenwerking, daarom kiest u uw 

partners selectief. U kiest een part-

ner die in staat is zich aan te passen 

aan uw werkwijze en die bereid is een 

stap verder te gaan voor u. Riwal is 

die partner. 

Zo meten wij alles wat we doen om  

ervoor te zorgen dat onze dienstver-

lening optimaal is. En omdat wij vinden 

dat het altijd nog net iets beter kan 

brengen we samen verbeteringen aan, 

want samen staan we sterker. 

Advies
Wij brengen graag eerst een bezoek aan 

uw werkterrein, zodat wij altijd het juiste 

machine advies kunnen geven. Juist  

advies is essentieel om veilig, efficiënt en 

ongestoord te kunnen werken.

Veiligheid
Veiligheid speelt een rol in alles wat 

wij doen en we volgen dan ook een 

nauwgezet kwaliteits- & veiligheidsbeleid. 

Alle machines worden voor levering en na 

gebruik gecheckt en goed onderhouden. 

Daarnaast leiden we jaarlijks meer dan 

2.000 cursisten op voor het veilig werken 

met machines.  

Kwaliteit & Betrouwbaarheid
Riwal investeert voortdurend in nieuwe 

producten die goed worden onder-

houden, waardoor de vloot jong blijft en 

er minder storingen optreden. Mocht er 

onverhoopt toch een storing optreden 

dan zijn we binnen 2,5 uur op locatie, 

zodat u zo min mogelijk tijd verliest. 

Specialist
Mocht de juiste hoogwerker nog niet 

bestaan, dan maken wij gewoon een 

oplossing op maat door de machine aan 

te passen aan uw wensen. Zo hebben 

we op verzoek  elektrische hoogwerkers 

ontwikkeld en zijn onze machines uit-

gerust met een track & trace systeem, 

zodat u kunt zien waar de machine staat 

en hoe die wordt gebruikt. En als uw klus 

geklaard is kunt u de machine eenvoudig 

en snel online afmelden. 

Samen staan we sterker

“Wij hebben al zeker  

tien jaar een prettige 

samenwerking met Riwal.  

Ze komen altijd hun 

afspraken na, reageren snel 

indien wij een hoogwerker 

nodig hebben en bij vragen 

is er een correcte opname, 

gevolgd door een adequate 

en snelle oplossing. Wij 

vinden Riwal een positief 

en betrouwbaar bedrijf.” - 

Schellekens & Schellekens 

B.V. 



Innovatie & veiligheid 

Track & Trace
Riwal heeft inmiddels in het merendeel 

van de vloot track & trace apparatuur 

ingebouwd en standaard worden 

alle nieuwe machines van track & 

trace voorzien. Door deze apparatuur 

kunnen we tot op de meter nauwkeurig 

achterhalen waar de machine staat. Dit 

geeft ons de mogelijkheid proactief te 

handelen en u beter te adviseren over het 

gebruik. Via Riwal Access4U heeft u zelf 

ook inzicht in de locatie van machines.   

Riwal Access4U
In onze klantportaal beschikt u  

online over alle gegevens van uw  

lopende en reeds afgesloten huurorders.  

Het geeft u realtime inzicht in kosten, 

facturen, orderbevestigingen, opleidings- 

certificaten, keuringsrapporten en 

contracten. Doordat u in een systeem 

beschikt over alle gegevens bespaart u 

tijd- en kosten. Zo kunt u met één druk op 

de knop uw machine huren en afmelden. 

Mede door onze innovativiteit werd  

Riwal in 2015 door het Nationale 

Business Succes Award - Instituut 

beloond met de Succes Award in de 

Hoogwerkersbranche.



Jaarlijkse keuring
Naast de machine controle voor en  

na gebruik worden alle machines 

in Nederland jaarlijks en in België 

vierjaarlijks gekeurd. Om de on- 

afhankelijkheid in keuringen te kunnen 

garanderen laat Riwal alle jaarlijkse 

keuringen uitvoeren door een on- 

afhankelijke instantie. 

ISO & VCA gecertificeerd
Een jarenlang nauwgezet kwaliteits- & 

veiligheidsbeleid heeft ervoor gezorgd 

dat Riwal zowel ISO 9001, VCA als  

OHSAS gecertificeerd is. Deze certifi- 

caten zijn een erkenning van het leveren 

van topkwaliteit onder uiteenlopende 

omstandigheden. Riwal wordt aan de 

hand van vastgestelde normen en eisen, 

met regelmaat beoordeeld door een  

onafhankelijke instantie. 

Grondige inspecties
Voordat een machine wordt verhuurt of 

verkocht ondergaat deze een grondige 

inspectie. Na inspectie wordt de machine 

klaargemaakt voor levering, waarbij de 

wasstraat de laatste stop voor lading 

op de truck is. Zo waarborgt Riwal de 

kwaliteit en veiligheid van de machines 

en krijgt u te alle tijden hoogwaardige en 

nette machines geleverd. 



Dankzij haar innovatieve, internationale en open karakter 

trekt Riwal talentvolle en ambitieuze medewerkers aan.  

Medewerkers die begrijpen dat ieder project nieuwe 

uitdagingen met zich mee brengt. Om u veiliger en efficiënter te 

kunnen laten werken moeten specificaties van machines soms 

worden aangepast. Ons team van specialisten is altijd in staat 

kwaliteitsoplossingen op maat te bieden. 

Kwaliteitsoplossingen op maat

Uniek
KLM had behoefte aan een hoogwerker 

met 26 meter werkhoogte voor het 

onderhoud aan hun vliegtuigen.  

De machine moet in een hangar gebruikt 

kunnen worden zonder dat werknemers 

worden blootgesteld aan overmatige 

uitstoot of lawaai. Speciaal voor KLM 

lanceerde Riwal de eerste ‘26m Electric 

Boom Lift’. De dieselmotoren en de 

brandstoftank in de JLG 800AJ zijn 

vervangen door een elektrische motor, 

accu, lader en regeltechniek van de 

elektrische motor. 



verloor hierdoor productiviteit. Andere 

partijen konden geen oplossing voor dit 

probleem bieden. Team Riwal ging de 

uitdaging aan en kwam binnen twee 

weken  met een passende oplossing. In 

twee Holland Lift N195 EL12 schaarliften 

werden de elektriciteitskabel, batterijen, 

hydraulische slangen en de olie ver- 

vangen door producten en vloeistoffen 

die goed functioneren onder extreme  

omstandigheden. Met als resultaat dat 

Cluistra Staalbouw B.V. continue kan 

werken.

Maatwerk
Voor een bijzondere klus bij Tata Steel 

heeft Riwal speciale L-vormige werk-

bakken ontwikkeld en gemonteerd op 

twee Ultrabooms. Deze werkbakken 

worden gebruikt bij het monteren van 

wanddelen van de hoogovens. Door de 

aanpassingen kunnen Tata Steel mede-

werkers hun werkzaamheden efficiënter 

en veiliger uitvoeren. 

 

Deskundig
Onder extreme weersomstandigheden 

van – 25 °C functioneren hoogwerkers 

slechts één uur. Cluistra Staalbouw B.V. 



Verhuur
Onze verhuurvloot onderscheidt zich door 

diversiteit en kwaliteit. U heeft keuze uit 

meer dan 100 soorten en maten  

hoogwerkers, verreikers en heftrucks.  

Riwal investeert voortdurend in nieuwe 

producten, waardoor de vloot gemiddeld 

vier jaar jong blijft en enkel uit topmerken 

bestaat. Zo worden alleen in 2015 en 2016 

al meer dan 900 machines vervangen. U 

kunt ons altijd vrijblijvend om advies 

vragen en indien gewenst komen we 

graag bij u langs voor een werkopname. 

Riwal levert u altijd hoogwaardige produc-

ten, waar u dat ook wenst, op tijd.      

Verkoop
Riwal is in Nederland sinds 1995 ex-

clusief dealer van JLG Industries. Als 

dealer importeert en verkoopt Riwal een 

zeer breed assortiment hoogwerkers en 

verreikers van het merk JLG. Naast de 

verkoop van nieuwe machines bieden wij 

ook gebruikte machines aan op de markt. 

Al deze machines komen rechtstreeks uit 

de verhuurvloot en zijn uitstekend onder-

houden. Wij helpen u graag in uw koop-

proces door samen de juiste machine te 

selecteren. Afhankelijk van uw wensen 

kunnen wij machines volledig aanpassen 

naar uw voorkeur. Tevens kunt u bij ons 

terecht voor onderdelen en onderhoud 

aan uw machine. Zo blijven we ook na uw 

aankoop betrokken. 

Onze expertise



“Wij werken als sinds 1994 

samen met Riwal. Ze leveren 

veel nieuwe en goede 

hoogwerkers. Ongeacht 

tijd en locatie is de service 

snel en goed. Riwal is een 

vertrouwde partij om zaken 

mee te doen en beschikt 

over een uitstekend 

machinepark met scherpe 

tarieven.” – Voortman Steel 

Group

Onze expertise

Onderhoud
Riwal is sinds 1995 exclusief JLG dealer 

in Nederland. Wanneer u kiest voor een 

JLG-dealer weet u zeker dat uw machine 

in goede handen is. Wij bieden origineel  

fabrieksonderhoud, kennen uw machine 

door en door en werken met originele 

JLG-onderdelen. Een volgens fabrieks-

voorschrift onderhouden machine werkt 

storingsvrij, bespaart u kosten en levert u 

een hogere restwaarde op. U kunt bij ons 

team van specialisten terecht voor keur-

ingen en onderhoud. Naast incidenteel 

onderhoud kunt u bij ons onderhouds- 

pakketten afsluiten.    

Onderdelen
Bij Riwal koopt u al uw originele onder-

delen voor uw machines. Het magazijn 

is bevoorraad met onderdelen van  

fabrikanten als JLG, Snorkel, Teupen, 

MEC, Genie, Upright, Haulotte, Holland 

Lift, Deutz, Perkins en Trojan batterijen. 

Ook voor onderdelen van machines die 

niet meer worden geproduceerd kunt u 

bij ons terecht. Alle onderdelen worden 

indien op voorraad binnen 24 uur ge-

leverd.

24/7 servicedienst



Opleidingen
Riwal beschikt over een erkend opleidings-

centrum waar u veilig leert werken met 

hoogwerkers, verreikers en heftrucks. 

Onze instructeurs hebben ieder jaren-

lange praktijkervaring en beschikken  over 

uitgebreide machinekennis en educatieve 

vaardigheden. Jaarlijks leiden zij meer 

dan 2.000 cursisten op.

Veiligheid en  kleinschaligheid staan bij 

onze opleidingen hoog in het vaandel. Er 

is dan ook veel aandacht voor de indi-

viduele cursist. Om dit te waarborgen 

worden de opleidingen in kleine groepen 

gegeven. Zo kan iedereen de opleiding 

op zijn eigen tempo voltooien. 

Riwal’s opleidingscentrum staat garant 

voor kwaliteitsopleidingen en dat is niet 

onopgemerkt gebleven. Wij zijn erkend 

door het ontwikkelingsfonds opleidingen 

in de metaalsector en O&O fondsen.  

“Onlangs hebben onze medewerkers een IPAF training gevolgd 

bij Riwal. De keuze voor Riwal bleek achteraf een zeer goede, 

aangezien de training erg goed is bevallen. Uit reacties van de 

deelnemers kwam heel duidelijk hun enthousiasme naar voren 

over de instructeurs en de manier van lesgeven!” - Sodexo 

In België zijn wij erkend dienstverlener 

van de KMO-portefeuille, waardoor u 

subsidie voor uw hoogwerker-, verreiker- 

en heftruckopleidingen ontvangt. De 

opleidingen worden voor 50% gesub-

sidieerd met een maximum subsidie- 

plafond van € 2.500,- p/j. Ons erkenning-

snummer is DV.O215922.

Training basisvaardigheden

Veilig verplaatsen van lasten

Heftruck Opleidingen 
Heftruck (evt. met SOG)

Reachtruck (evt. met SOG)

Heftruck met hefvermogen > 10 ton

Hoogwerker Opleidingen
IPAF

IPAF + SOG

IPAF voor managers

Verreiker Opleidingen
BMWT (evt. met SOG)

Starre verreiker heffen + hijsen (evt. met SOG)

Verreiker voor heffen en hoogwerken 

(evt. met SOG)

Machinist verreiker met hijsfunctie



Altijd in de buurt!
Door constant te investeren in mensen, 

kwaliteit en vernieuwing is Riwal 

uitgegroeid tot een vooruitstrevende 

internationale speler. Inmiddels zijn we 

met meer dan 56 depots in meer dan 15 

landen gevestigd over de hele wereld.  

Dat betekent dat we ook in Nederland en 

België altijd bij u in de buurt zijn. Zo staat 

er altijd een vast team van medewerkers 

voor u klaar. 

Hoofdkantoor Riwal Benelux

Maxwellstraat 27, 3316 GP Dordrecht

E: info@riwal.com

T: +31 (0)78 618 18 88

Vestiging Dordrecht

Maxwellstraat 27 3316 GP Dordrecht

E: verhuurdordrecht@riwal.com

T: +31 (0)78 654 39 22 

Vestiging Groningen

Potklei 6, 9351 VS Leek

E: verhuurgroningen@riwal.com

T: +31 (0)50 201 17 00

Groningen

Amsterdam

Dordrecht

Antwerpen

Eindhoven

Genk

Hengelo

Vestiging Eindhoven

Ekkersrijt 3111, 5692 CD Son en Breugel

E: verhuureindhoven@riwal.com

T: +31 (0)40 261 96 49

Vestiging Amsterdam

Muiderstraatweg 63A, 1111 PV Diemen

E: verhuuramsterdam@riwal.com

T: +31 (0)20 449 69 99

 

Vestiging Hengelo

Vosboerweg 7, 7556 BT Hengelo

E: verhuurhengelo@riwal.com

T: +31 (0)74 201 09 70

Vestiging Genk, Riwal België

Winterbeeklaan 31, 3600 – Genk

E: verhuurgenk@riwal.com

T: +32 (0)89 560 750

Vestiging Antwerpen, Riwal België

Jacobsveldweg 8, 2160 – Wommelgem

E: verhuurantwerpen@riwal.com

T: +32 (0)33 543 787
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