
Leveringscondities 2021

Eventuele tekstfouten en prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Prijzen ‘Alle prijzen zijn vermeld in Euro's. Prijzen zijn excl. B.T.W., brandstof, bediening, transport en montage/
demontage. De overeengekomen huurprijs is gebaseerd op 8 uren per dag, vijf dagen per week. Alle extra 
uren worden aan het einde van de huurperiode berekend op basis van nacalculatie, met een maximum van 
2 keer de weekprijs.

Huurperiode Huur vangt aan bij het verlaten van ons bedrijf en eindigt bij terugkeer in ons bedrijf. Gebruik tijdens 

meerdere shifts wordt overeenkomstig doorberekend!

Levering In onderling overleg, mits voorradig.

(Werk)vergunningen

(indien van toepassing)

Eventueel benodigde (werk)vergunningen dienen door u zelf te worden aangevraagd bij de daarvoor 

bevoegde (lokale) instanties en/of overheden.

Transport Machines kunnen door ons getransporteerd worden. 

Verzekering 12% van het netto huurtarief. Eigen risico € 1.000,00. Het eigen risico geldt voor Casco en W.A.-schades. 

Overigens blijft de huurder te allen tijde verantwoordelijk voor gehuurd materieel en de schade die aan 

derden veroorzaakt is! 

Betaling Binnen 30 dagen na factuurdatum.

Geldigheid Deze offerte is geldig tot 30 dagen na dagtekening.

Leveringsvoorwaarden Op al onze leveringen zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden MB Hoogwerkers van toepassing met 

uitsluiting van welke Inkoopvoorwaarden dan ook.

Ondergrond Verhuurder aanvaart nimmer aansprakelijkheid voor onderliggende vloeren en/of verhardingen. 

Wij verhuren op aanvraag kunststof rijplaten bij hoogwerkers.  Rijplaten 7,50 per stuk per week. 

Minimale huur is 1 week.

Schade Schade aan- of veroorzaakt met een machine dient terstond, doch uiterlijk binnen 24 uur gemeld te worden.

Storingen Eventuele storingen- en/of lekkages dienen terstond en onverwijld bij verhuurder gemeld te worden!

Opladen Batterij aangedreven machines dienen ook na afloop van het werk te worden opgeladen, zodat de 

hoogwerker weer ingezet kan worden. Indien dit nagelaten wordt zijn wij genoodzaakt eerstvolgende 

huurperiode aan u door te berekenen

Aanhangers Een machine mag nooit onbeheerd achtergelaten worden langs de openbare weg. Uitsluitend in overleg 

met de verhuurder mag een machine met uitgezette stempels en voldoende geblokkeerde wielen worden 

neergezet in afwachting van het transport. Sleutels nooit in het contact laten zitten!

Stralen Straalwerkzaamheden met gebruikmaking van onze hoogwerkers is verboden, schade ten gevolge hiervan 

wordt onverwijld doorberekend!

Koppelslot Met behulp van het bijgeleverde koppelslot dient een hoogwerker afgesloten te worden neergezet.

Sleute Als de sleutel bij retour van de machine niet aanwezig is, dan zijn wij genoodzaakt dit aan u door te berekenen.
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