Artikel 1: Toepasselijkheid Verhuurvoorwaarden

•

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties van F&G verhuur betreffende
verhuur van goederen.

Artikel 2: Verplichtingen van de huurder

•
•
•
•
•
•

De huurder dient zich te kunnen legitimeren d.m.v. een geldig rijbewijs of paspoort, F&G
verhuur mag hier ten alle tijden een kopie van maken.
Het is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren aan derden of voor gebruik af
te staan.
De huurder verbindt zich het gehuurde na verstrijken van de huurperiode in ongeschonden
staat bij de verhuurder terug te brengen. Zonder een door de verhuurder afgetekende bon,
loopt de huurtijd door!
De huurder dient zelf voor een passende verzekering te zorgen.
Transport van huurmachines is voor rekening en risico van de huurder.
Aanhangers dienen voor sluitingstijd retour gebracht te zijn, tenzij anders (schriftelijk)
overeengekomen.

Artikel 3: Huurprijzen

•
•
•
•
•
•
•

De huurprijzen zijn vrijblijvende prijzen. F&G verhuur behoudt zich het recht voor de
verhuurprijzen te wijzigen, wanneer de kostprijs dit noodzakelijk maakt.
Halve dagprijzen voor de huur van een machine zijn gebaseerd op een gebruik van
maximaal 4 uur. Deze 4 uur zullen voor 12.00 uur plaatsvinden of na 12.00 uur.
Dagprijzen voor de huur van een machine zijn gebaseerd op huur/gebruik van max. 8 uur.
Er geldt een toeslag bij gebruik langer dan 8 uur per dag.
Huurprijzen per week zijn gebaseerd op gebruik van 5 werkdagen, 8 uur per dag. Indien de
machine in het weekend of in de avonduren gebruikt wordt, dient dit vermeld te worden.
Een waarborgsom kan verlangd worden van de huurder bij het afhalen van een goed. Deze
waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de
waarde van het gehuurde.
Prijzen zijn exclusief B.T.W., onderhoud, olie, slijtage, transport en exclusief de verplichte
bijdrage van 7 % in verzekering.
Prijzen van 1e dag zijn inclusief 1 volle tank brandstof.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

•

•

F&G verhuur kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, ook
niet na ingebrekestelling, indien F&G verhuur niet, niet juist of te laat de gehuurde
goederen ter beschikking van de huurder stelt. Indien de bestelde goederen niet voorradig
zijn behoudt F&G verhuur zich het recht voor om in overleg een alternatief te leveren dat
voldoet aan dezelfde capaciteiten.
Verhuurder is niet aansprakelijk voor kosten en/of schaden die voor de huurder en/of
derden ontstaan door het gebruik van het gehuurde tijdens de huurperiode.

Artikel 5: Gebruiksvoorwaarden

•

•

De huurder mag het goed alleen gebruiken voor doeleinden waarvoor het is ingericht.
Schade die is ontstaan door oneigenlijk gebruik van het gehuurde is voor rekening van de
huurder. De door F&G verhuur aangebrachte bedienings- en gebruiksvoorschriften, dienen
te allen tijde in acht te worden genomen.
De huurder stemt ermee in het gehuurde in dezelfde staat terug te bezorgen als waarin zij
het gehuurde goed heeft ontvangen bij aanvang van de huur. De huurder dient goederen
gereinigd te retourneren. Extra gemaakt arbeidsuren en kosten voortvloeiend uit het
nalaten van reiniging worden in rekening gebracht.

Artikel 6: Storing, schade, verlies, boete

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Schade die tijdens de huurperiode is ontstaan dient onmiddellijk na ontdekking aan F&G
verhuur gemeld te worden.
U bent met de verplichte verzekering die u bij ons afsluit uitsluitend WA verzekerd.
Per schadegeval geldt een eigen risico van € 750,00 in geval van kabelschades geldt een
eigen risico van € 1.500,00
Huurder dient een eventueel geheel of gedeeltelijk verlies (het uit zijn macht geraken) of
geheel of gedeeltelijk vergaan in fysieke zin van het huurobject onverwijld na ontdekking
ervan aan verhuurder te melden en verder aan verhuurder alle medewerking, die deze in
verband met het verlies of het vergaan behoeft, te verlenen. Van een vergaan is mede
sprake, indien de kosten van herstel van een beschadiging aan het huurobject naar het
oordeel van verhuurder de huurwaarde op dat moment van het huurobject in het
economisch verkeer overtreffen.
Indien het verlies of het vergaan het gevolg is van een omstandigheid, die rechtens aan
huurder is toe te rekenen – wat bijvoorbeeld het geval is bij gebruik van huurobject dat
niet gebruik als een goed huurder is -, komt schade die verhuurder dientengevolge lijdt
voor rekening van huurder.
Storingen aan het gehuurde dienen onmiddellijk aan de verhuurder gemeld te worden.
Reparaties aan het gehuurde mogen slechts verricht worden door of in opdracht van de
verhuurder.
De huurder is aansprakelijk voor alle schaden, welke gedurende de huurtijd aan het
gehuurde worden toegebracht, al dan niet met de schuld van de huurder.
In geval van graafwerkzaamheden bent u zelf verantwoordelijk voor kabelschades. Wij
adviseren u een klikmelding te doen alvorens u gaat graven, echter u blijft ten alle tijden
zelf verantwoordelijk.
Eventuele schulden, in de vorm van boetes, die tijdens het gebruik van een aanhanger (het
gehuurde) gemaakt worden, zijn voor rekening van de huurder. Rekeningen hiervan
worden nagestuurd.
De door F&G verhuur gemaakte kosten t.b.v. het vaststellen van schade, reparatie en
reinigingskosten aan het gehuurde goed, komt rechtstreeks voor rekening van de huurder.

Artikel 7: Slotbepaling

•

Afwijkingen van deze bepaling zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk door de
verhuurder zijn bevestig.

