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We zijn te gast op het terrein waar Hans Zandvliet een loods exploiteert voor zijn eigen 
caravanreparatiebedrijf en verhuur van bedrijfs- en opslagruimte. Accuraat is vanaf het begin zijn 

grootste huurder. Gastheer Harry en diens zoon Rick Leliveld, ondersteund door Olga, ontvangen ons 

in de recreatieruimte van het bedrijf met koffie, cake en petit-fourtjes. 

Na een welkomstwoord van Harry geeft Rick een presentatie over het bedrijf. Het is een 

verhuurbedrijf ten behoeve van Horeca, Evenementen en Partijen. 



Enige cijfers: De omvang van de opslagruimte bedraagt ca. 4000 m2 , waarvan een vierde deel bij de 

buurman van Hans, caravanstalling De Rijk, wordt betrokken. Er zijn 29 mensen in dienst, 23 fulltime 

en 6 parttime. In sommige gevallen wordt ter plaatse personeel ingehuurd. Het wagenpark omvat 
twee trekker/opleggercombinaties, drie vrachtwagens met laadklep en twee busjes met laadklep. Een 

voorbeeld van de omvang van de voorraad (een greep uit het grote geheel): 27063 stoelen en 21209 
vorken. Er gaan per jaar 10.000 facturen de deur uit.  

Accuraat was een bestaand bedrijf, eigendom van Jan van Noordt; Harry kocht het in 1985 en 

vestigde het in de Nieuwe Karsselaan, waar hij een woning en een loods bezat. Onder de naam 
Amsterdamse Verhuur Inrichting was aan het Gerard Douplein in Amsterdam een zusterbedrijf 

gevestigd. Harry vertelt met smaak hoe hij een gecombineerde advertentie in de Gele Gids plaatste, 
met een verwijzing naar de beide telefoonnummers (b.g.g. ..). Het bedrijf groeide snel en de ruimte 

aan de Karsselaan werd te beperkt, dus verhuisde Accuraat in 1990 naar de Legmeerdijk, op nummer 
134. Ook daar was al snel gebrek aan ruimte, zodat bij een kweker verderop een loods werd 

bijgehuurd voor de opslag van grote materialen. In 2002 werd de eerste trekker/opleggercombinatie 

aangeschaft. In 2004 moest een tweede extra opslagruimte worden bijgehuurd, aan de 
Noorddammerweg. Omdat drie locaties logistiek erg onhandig was werd uitgekeken naar één grote. 

Uiteindelijk kwamen ze terecht bij Hans, na een tip van de kweker waar al gehuurd werd. 

Tussendoor vertelt Harry nog hoe Accuraat bij de grote evenementen betrokken raakte, namelijk door 

het bijwonen, in 2005, van een concert van de Toppers in de Arena. Dat kunnen wij ook, dacht hij, en 

dat heeft er toe geleid dat ze in 2006 voor de Toppers 7600 stoelen in de Arena leverden, en 
vervolgens voor concerten van Madonna, Alicia Keys, André Rieu, Michael Bublé en George Michael 

werden ingeschakeld. Smakelijk vertelt Harry over de witte stoelen die van de organisatie rond het 
podium moesten staan bij de Toppers, maar die door de regisseur werden afgekeurd wegens te veel 

reflectie, en dus in de nacht voor het concert weggehaald moesten worden en vervangen door 
andere. 

 

In 2008 trok Accuraat in bij Hans, met al het materiaal. Aanvankelijk kon alles zonder stellingen 

geborgen worden, maar dat veranderde ook al snel. In 2012 gingen de eerste stellingen er in, met 



o.a. tot gevolg dat door het noodzakelijke boren in de betonvloer vijf keer de waterleiding werd 

geraakt. In 2015 deed zich de vraag voor of het wagenpark met huren of kopen van materieel 

uitgebreid moest worden. Tussen vader en zoon ontstond daarover discussie, de zoon was voor 
kopen, de vader wilde liever de marktontwikkeling afwachten en daarom huren. Dat werd het dus. 

In de markt is duidelijk verandering waar te nemen, men wil beter, luxer materiaal. Dat geldt voor de 
klapstoelen, maar ook voor de wijnglazen en bij de serviezen. Meer keuzemogelijkheden en minder 

standaardmateriaal meer. 

Harry vertelt weer een verhaal, ditmaal over een studentenfeest, waarbij de hele boel kort en klein 
geslagen was. Schade? € 17.000 en dat werd prompt betaald. De vereniging had van ieder lid een 

bijdrage gevraagd, die zonder mokken werd betaald. 

Vervolgens komen de projecten bij Lowlands (inrichting van de kleedkamers) en het DWDD pop-up 

restaurant aan de orde. Begroot voor drie weken, werd het twee dagen na een zeer slechte eerste 
dag met de pers, wat resulteerde in zeer negatieve recensies. Alles werd keurig vergoed. Ze hebben 

er een speciale oveninstallatie aan overgehouden. 

In algemene zin is de evenementenbranche sterk geroeid. Om aan de wensen van de klanten te 
kunnen voldoen hebben ze een slimme manier om steeds genoeg glazen te kunnen aanleveren op een 

locatie: na afloop van de eerste dag alles ophalen, thuis ’s nachts in de hypermoderne afwasstraat en 
de volgende ochtend vroeg weer ter plaatse afleveren. 

Veiligheidsvoorschriften verschillen per gemeente; bij North Sea Jazz ontstond een probleem met de 

koppelingen van de stoelen. Goedkoop materiaal uit China voldeed niet, dus ontwikkelde Harry zelf 
een systeem, duur maar solide. Nog meer staaltjes van flexibiliteit en vakmanschap: de plaatsing van 

1500 stoelen bij laatste Koninginnedag, in 2013, op het museumplein en het optreden van Michael 
Bublé in de Arena, met weer een nader type stoelkoppeling. Er is overigens aardig wat concurrentie, 

in Nederland zijn 700 verhuurbedrijven actief. Het werk voor cateraars is zeker een groeimarkt, daar 
richt Accuraat zich zeker op. Alles wat ze doen wordt met passie gedaan, dat blijkt wel uit deze 

vader/zoon voordracht. Soms lijkt het of ze elkaars concurrenten zijn bij het vertellen van 

verhalen………….   

Na de presentatie bezoeken we de indrukwekkende opslagruimten in de loodsen van Hans en De Rijk, 

waarna we de lange (maar interessante en gezellige) avond afsluiten met hapjes en drankjes.  

 

 


