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Huurperiode:
Een dag door de week: Het moment van halen tot de volgende dag 24 uur later, mits het artikel
de volgende dag verhuurd/gereserveerd is.
Een dag, zaterdag:
Het moment van halen op vrijdagmiddag tot zaterdag 12:00.
Weekendtarief:
Het moment van halen op vrijdag namiddag tot maandagochtend,
uiterlijk tot 09:30.
Meerdere dagen:
Een veelvoud van 24 uur na ophalen.
Week:
7 x 24 uur.
De huurperiode wordt door huurder van tevoren bepaald. Bij het eventueel uitlopen van de
huurperiode dient dit kenbaar gemaakt te worden aan verhuurder of hiervoor de mogelijkheid
aanwezig is. Wanneer het gehuurde voor een of meerdere dagen is gehuurd wordt bij het
eventueel uitlopen geen weektarief berekend. Een weektarief wordt uitsluitend berekend als op de
ophaal bon van tevoren de gewenste huurperiode voor minimaal een week of meer vast is komen
te staan. Weekend tarief is anderhalf maal de dagprijs.
Legitimatie:
Wij vragen van iedereen die apparatuur bij ons huurt zich te legitimeren met een geldig
legitimatiebewijs. Van bedrijven hebben wij een getekende opdrachtbevestiging nodig. Bij huur
van een aanhangwagen is rijbewijs E verplicht bij een draagvermogen van meer dan 750 kg.
Waarborgsom:
Alle verhuurde apparatuur vertegenwoordigt een aanzienlijke waarde. Daarom vragen wij van elke
klant een waarborgsom. Deze waarborgsom bestaat uit 1x de weekhuur van het verhuurde
apparaat, ongeacht de lengte van de huurperiode.
Reclames:
Binnen 2 uur na ophalen of bezorgen.
Schoonmaken, reparaties en slijtage:
De apparatuur die u huurt is schoon en verkeert in goede staat. Dat betekent dat we er van
uitgaan, dat u het gehuurde ook zo terugbrengt. Als dat niet het geval is brengen wij u reinigingsen of reparatiekosten in rekening. Slijtage- en slijpkosten van boren, zagen borstels etc., worden
aan de hand van verbruik aan u berekend.
Verbruiksmaterialen:
Brandstoffen worden naar verbruik berekend. Materiaal zoals schuurpapier, slijpschijven,
reinigingsmiddelen, zagen, spijkers nieten etc., worden bij de apparatuur meegeleverd en
berekend. Niet verbruikte materialen worden uiteraard retour genomen.
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Reserveren:
Het tijdig reserveren van apparatuur is aan te bevelen om eventuele teleurstellingen te
voorkomen. Bij tijdig afbellen (48 uur van tevoren) worden er geen reserveringskosten in rekening
gebracht. Bij het niet tijdig annuleren van uw reservering, brengen wij u 50% kosten in rekening
van de gereserveerde periode van de betreffende apparatuur.
Bezorgen en ophalen:
Als u ons tijdig opdracht geeft kunnen wij de gehuurde apparatuur tegen vergoeding van de te
maken kosten bij u bezorgen en ophalen. Goederen die opgehaald moeten worden dienen
minimaal 24 uur van tevoren gemeld te worden. De huurperiode is pas beëindigd na ophalen
apparatuur of 24 uur na telefonisch afmelden.
Aansprakelijkheid verhuurder:
Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan onze zijde is alle aansprakelijkheid onzerzijds
voor schade en of gevolgschade ten gevolge van gebreken in of aan verhuurde goederen en of
verrichte werkzaamheden zowel bij opdrachtgever als bij derden nadrukkelijk uitgesloten.
Eventuele inkoopvoorwaarden van huurder of anderszins zijn nadrukkelijk uitgesloten tenzij
schriftelijk is vastgelegd dat eventuele inkoopvoorwaarden van huurder wel gelden.
Aansprakelijkheid huurder:
Bij storingen dient u de storing binnen 2 uur te melden en het gehuurde gereedschap terug te
brengen, aangezien anders de huur normaal wordt berekend. De huurder is verplicht de machines
goed te onderhouden en te verzekeren. In geval van diefstal of schade door de huurder zelf of
door derden veroorzaakt, draagt de huurder alle verantwoordelijkheid, en dient de huurder of zijn
verzekeraar het gehuurde gereedschap tegen nieuwwaarde te vergoeden.
In geval van opzet/schuld/verlies/diefstal blijft de huurder onverminderd aansprakelijk voor alle
schade en de hieruit voortvloeiende kosten. Bij diefstal of het niet retourneren van de gehuurde
materialen zal de nieuwwaarde van het gehuurde aan huurder in rekening gebracht worden.
Tevens wordt de volledige huurtermijn in rekening gebracht tot op het moment dat volledige
betaling is geschiedt.
Onderhoud:
Bij gebruik van benzine- of dieselmotoren dient de huurder regelmatig het oliepeil te controleren
en zondig bij te vullen. Bij een langere huurperiode ( meer dan 2 weken ) van hoogwerkers en/of
andere apparatuur waar accu’s in gebruik zijn is huurder verantwoordelijk voor het op peil houden
van het gedistilleerde water niveau. Verder is huurder verantwoordelijk voor het normale
onderhoud zoals smering etc.
Ook schade door ondeskundig gebruik is voor rekening van de huurder.
Betaling:
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt de verhuur van materialen uitsluitend op
contant basis. De huurprijs dient ook te worden voldaan wanneer de huurder geen gebruik heeft
gemaakt of heeft kunnen maken van het gehuurde gereedschap
B.T.W.:
Alle genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

