
www.golfkar-huren.nl

Een betrouwbare en flexibele transport -
oplossing voor uw festival, evenement, 
tentoonstelling of beurs huurt u gemakkelijk
en snel bij ons!

Divaco biedt een breed scala aan huurvoertuigen. 
Van lichte voertuigen voor bijvoorbeeld evenementen, 
festivals, tentoonstellingen en beurzen tot krachtige Gator-
voertuigen voor het intensieve outdoor werk. Zelfs voor 
de meeste zware werkzaamheden biedt een elektrovoertuig
vaak voldoende vermogen.

U kunt ons het hele jaar door bereiken om te huren voor
binnen- en/of buitenevenementen, maar ook voor evenemen-
ten in binnen- en buitenland. Naast standaard voertuigen in
alle soorten en maten, behoren speciale voertuigen en opties
zeker ook tot de mogelijkheden.

Denkt u bijvoorbeeld aan een speciale bedrijfskleur, branding
met banners of stickers om in te zetten voor uw evenement?
Wij vinden de oplossing in veel gevallen.

Ons serviceteam staat klaar om u te helpen op bijna iedere
locatie. Daag ons uit!
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Ook met kenteken
Top onderhouden voertuigen

Speciale voertuigen
Verhuur in binnen- en buitenland 

Korte en lange termijn verhuur



Telefoon +31 (0)343 473700

Foto’s van de voertuigen 
tonen gedeeltelijk opties.

Voertuigtypen en kleuren
kunnen ook verschillen.
Accessoires zoals trekhaak,
reservebanden, verlengs -
noeren, branding etc. zijn 
in veel gevallen eenvoudig
mogelijk.

Al onze gators zijn voorzien
van kenteken, alle andere 
voertuigen op aanvraag.

Elektrisch aangedreven voertuigen zijn voor vele toepassingen
inzetbaar. Of het nu voor binnen of buiten is, de elektrische
aandrijving is sterk genoeg om de meeste taken zonder enig
probleem aan te kunnen. Als je geruisloos wilt rijden, of moet
rijden in hallen of alleen maar om het milieu geeft, spreekt alles
voor elektrovoertuigen.

Met voertuigen die op diesel of benzine rijden, bent u qua 
actieradius vrijwel onafhankelijk. Vooral onze offroad voer -
tuigen, waarbij prestaties en een lange inzetbaarheid tellen,
worden op benzine of diesel aangedreven. Voor alle andere 
voertuigen die door ons worden aangeboden zijn vaak ook
benzine uitvoeringen beschikbaar.

We adviseren u graag over welke voertuigen het beste voor 
u geschikt zijn.

Divaco Benelux BV

Molenvliet 10
NL-3961 MV Wijk bij Duurstede
Verhuur@divaco.com
www.golfkar-huren.nl
www.gator-huren.nl

Ambulancevoertuig Aanhanger 8-personen Aanhanger voor goederen

Wrappen van golfkarren voor branding Gator 4-persoons Offroad 4X4 (John Deere) Gator transporter Diesel Offroad (John Deere)

4/6-persoons achterzitting optioneel klapbaar

Golfkar 4-zitter personentransport Golfkar 6-zitter personentransport

Golfkar 8-zitter personentransport

Golfkar transporter 2-zitter ECO

Golfkar transporter grote laadbak 2-zitter Elektrotrekker 1 persoon Reklame banner op dak golfkar
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