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1. De huurder dient zich te kunnen legitimeren d.m.v. een geldig rijbewijs of paspoort en een borg te storten 

in overeenstemming met de waarde van de machine. 

 

2. Huurmachines reizen voor rekening en risico van de huurder. 

 

3. De huurprijzen zijn gebaseerd op een gebruik van 5 werkdagen, van elk 8 uur per dag. Indien de 

machines zaterdag en/of zondags worden gebruikt, dan dient dit te worden gemeld. 

 

4. De huurberekening gaat in op het moment van het verlaten van onze magazijnen of werf. Huurder 

verplicht zich de huur aan het eind van de huurperiode kontant te voldoen onder aftrek van de betaalde 

borgsom. 

 Bij een huurperiode van langer dan 1 week, verplicht huurder zich binnen 14 dagen na dagtekening van 

de tussenafrekening, deze over te maken op de betreffende bankrekening van de verhuurder. 

 

5. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen is huurder gehouden tot betaling, zoals vermeld 

in de algemene  

 leveringsvoorwaarden. 

 

6. Het is de huurder verboden het gehuurde onder te verhuren of aan derden ten gebruike af te staan. 

 

7. Storingen aan het gehuurde dienen onmiddellijk ten kantoren van, of schriftelijk aan verhuurder te 

worden gemeld. Reclamaties over de huurtermijn of het huurbedrag daarbuiten is niet mogelijk en 

worden derhalve niet in mindering gebracht op de huurprijs. 

 

8. Reparaties aan het gehuurde mogen slechts worden verricht door of in opdracht van de verhuurder. 

 

9. Transport en montage van de machine valt buiten de huurprijs en geschiedt voor rekening van de 

huurder tegen de door de verhuurder gehanteerde tarieven op basis van nacalculatie. 

 

10. Huurder is verplicht de machines goed te onderhouden. In geval van verlies van het gehuurde of een deel 

van het gehuurde dient de huurder, dan wel zijn verzekeraar, het gehuurde te vergoeden tegen de 

nieuwwaarde. Waaronder wordt verstaan diefstal, vermissing e.o. verduistering van het gehuurde. 

 

11. Huurder is aansprakelijk voor alle schaden, welke gedurende de huurtijd aan het gehuurde mocht 

worden toegebracht, al dan niet met de schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten 

overmacht geschiedt. 

 Huurder is voorts verplicht aan verhuurder te vergoeden het bedrag waarvoor verhuurder als eigenaar 

van het gehuurde wegens schadevergoeding resp. boete door derden resp. overheid aansprakelijk wordt 

gesteld tijdens de huurperiode. 

 

12. Huurder verbindt zich het gehuurde na het verstrijken van de huurperiode in ongeschonden staat bij de 

verhuurder of - ter keuze van verhuurder - op de door deze aangewezen plaats terug te brengen. Indien 

huurder het gehuurde in beschadigde staat aflevert is hij gehouden aan verhuurder alle door deze 

deswege geleden en/of te lijden schade, waaronder begrepen bedrijfsschade te vergoeden. 

 

13. Ten laste van de huurder komen alle kosten voor gerechtelijke en buiten-gerechtelijke maatregelen, 

incassokosten daarmede begrepen, welke verhuurder voor het geldend maken van zijn rechten ingevolge 

deze overeenkomst nuttig of nodig mocht achten. 

 

 



 

14. Verhuurder behoudt zich ten alle tijde het recht voor de huurovereenkomst te ontbinden, zonder 

tussenkomst van de rechter en het gehuurde onverwijld weer tot zich te nemen onverminderd 

verhuurders recht om van huurder vergoeding van kosten, schade en interesten te vorderen 

 

15. Verhuurder is niet aansprakelijk voor kosten en/of schaden voor huurder en/of derden ontstaan door 

stagnatie in het gebruik van het gehuurde door defecten, maltraitatie door huurder of diens personeel of 

derden, vertraging in het transport bij aanvoer of bij verplaatsing, staking, molest of anderzins. 

 

16. Afwijkingen van deze bepalingen zijn slechts van kracht, indien dit schriftelijk door de verhuurder is 

bevestigd. Huurder wordt geacht met deze bepalingen bekend te zijn en verbindt zich, door zijn opdracht, 

tot het nakomen hiervan. Op verzoek zal door verhuurder een afschrift van deze verhuurtarievenlijst 

worden toegezonden. 

 

17.  De huurder dient zelf een passende w.a. verzekering te verzorgen. 


