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HEBO VERHUUR B.V. bestaat inmiddels meer dan 25 jaar, aanvankelijk als vennootschap onder firma 
en sinds 1997 in de vorm van een besloten vennootschap. Bij HEBO VERHUUR zijn momenteel 20 
werknemers in dienst (allen afkomstig uit Lelystad). Voor piekdrukte kan een beroep worden gedaan 
op circa 10 freelancers. De naam HEBO VERHUUR dekt eigenlijk al lang de lading niet meer, want 
HEBO VERHUUR doet veel meer dan het verhuren van tapijt. Zij bieden een totaal oplossing voor 
beurzen, tentoonstellingen en andere events.  
 
Oog voor duurzaamheid 
In samenwerking met een fabrikant van tapijt heeft HEBO VERHUUR een volledig recyclebaar  tapijt 
ontwikkeld en heeft op die wijze een goed oog voor duurzaamheid.  
 
Klantenbestand 
HEBO VERHUUR heeft in het oogspringende klanten. Zo is zij preferred supplier voor de jaarbeurs 
Utrecht en het WTC Expo in Leeuwarden. In het oog springende event, zoals de inhuldiging en de 
herdenkingsbijeenkomst voor nabestaanden van vlucht MH17 in de Rai, mogen niet onvermeld 
blijven. 
 
Historie 
HEBO VERHUUR is destijds begonnen met het leggen van vloerbedekking in de tennishal De Meent. 
Al heel snel is HEBO VERHUUR zich landelijk gaan oriënteren en op dit moment heeft HEBO 
VERHUUR haar ogen op het buitenland gericht. Zo zijn er plannen om de vleugels uit te strekken 
over Scandinavië en ook wordt nagedacht over uitbreiding naar de Verenigde Arabische Emiraten.   
 
Ontzorgconcept 
Door een actieve opstelling heeft HEBO VERHUUR een markt gecreëerd voor haar producten. Ook 
heeft HEBO VERHUUR een volledig concept geleverd, waarvan het de bedoeling is dat het de klant 
ontzorgt.  HEBO VERHUUR levert het product en heeft personeel in dienst om dit te leggen en te 
verwijderen. Daarbij hebben de werknemers ter plaatse een goed oog en oor voor de wensen van de 
klant. Dat heeft tot het gevolg dat bepaalde klanten uitsluitend zaken wensen te doen met HEBO 
VERHUUR. HEBO VERHUUR rekent zichzelf tot de drie à vier high-end bedrijven in haar branche. Zij 
onderscheidt zich van onderneming in de branche tot de best price quality beginsel. Door de 
werkzaamheden voor in het oogspringende klanten en spraakmakende events heeft HEBO VERHUUR 
zich ontwikkeld tot een sterke marktleider. Daarmee draagt HEBO VERHUUR bij aan een landelijk 
positief imago van Lelystad. In gesprekken met klanten steekt HEBO VERHUUR niet onder stoelen of 
banken dat het vanuit Lelystad goed zaken doen is in de rest van Nederland en daarbuiten.  
 
Sponsor 
Hoewel HEBO VERHUUR haar klanten vooral buiten Lelystad heeft toont HEBO VERHUUR ook 
betrokkenheid bij Lelystad, onder andere door het sponsorschap van Tennisvereniging LTVL in 
Lelystad. Ook zakelijk, onder andere bij het vervoer tracht HEBO oog te hebben voor plaatselijke 
mede-ondernemers. En HEBO VERHUUR investeert in Lelystad  Culinaire Business Club. Op deze 
manier draagt zij haar steentje bij aan de stad en mede ondernemers.  
 
Op de website van HEBO VERHUUR zijn ook tal van voorbeelden te vinden van in het oogspringende 
events waaraan HEBO VERHUUR haar bijdrage heeft geleverd.  
 
 


