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I-Rental NV opent een nieuwe vestiging in Gent (Zelzate): 

 

Op 19 november 2018 opent I-Rental NV een nieuwe vestiging te Gent (Zelzate). De vestiging is 

gelegen in het voormalig pand “Kranen Michielsens” langs de J.F. Kennedylaan en vlakbij de afrit 

Zelzate (N49). 

“Ons succes is gebaseerd op reactiviteit, flexibiliteit en kwaliteit. Met onze vierde vestiging zullen wij 

onze bestaande klanten in Oost- en West-Vlaanderen nog sneller en professioneler kunnen  

bedienen”, aldus Louis Hanjoul, Gedelegeerd Bestuurder, I-Rental NV.  

I-Rental NV beoogt hiermee de verdere uitbreiding van haar diensten aan alle industriële bedrijven in 
de betrokken regio, alsook in de “North Sea Port”, het grensoverschrijdende havengebied Gent-
Terneuzen-Vlissingen. 

 

Over I-Rental NV: 

I-Rental NV te Antwerpen werd opgericht in 2010 en is inmiddels dé marktleider in de Antwerpse 

haven. De focus is en blijft de verhuur van industrieel materiaal voor de chemie, petrochemie, energie 

en staal. Andere sectoren, zoals bouw en infra, weten intussen de dienstverlening van I-Rental NV 

ook te waarderen. 

Naast de reguliere verhuur voorziet I-Rental NV integrale installaties en instandhoudingen van licht-, 

lucht-, en stroomnetwerken, zowel voor de industriële bedrijven zelf als hun contractoren tijdens shut-

downs, projecten en onderhoudswerken. Veiligheid primeert steeds. Het bedrijf is ISO9001:2015 en 

VCA-Petrochemie gecertificeerd. 

I-Rental NV heeft nu vier vestigingen: de hoofdzetel midden in de Antwerpse haven met 18.000 m2 

opslagplaats, een vestiging vlakbij Feluy (in Le Roeulx), een buitenlandse vestiging in Le Havre 

(Frankrijk), en de nieuwe vestiging in Gent (Zelzate). 

In 2017 heeft I-Rental NV een private equity, Vectis PE, alsmede nieuwe managers aangetrokken, die 

de ambitieuze plannen samen met de oprichters in België en in het buitenland verderzetten. 
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