
Gunter Verhuur 

Verhuur voorwaarden 

Prijzen: 
Prijzen zijn per stuk exclusief 21% BTW, verzekeringsbijdragen,  brandstofkosten. 
Prijswijzigingen onder voorbehoud. Prijzen zijn gebaseerd op maximaal 8 draaiuren per dag en 5 
werkdagen per week. Extra draaiuren of draaidagen worden in rekening gebracht. 

Verzekering: Er wordt altijd 7% van de huursom berekend voor de verzekering, Het eigen risico 
voor het verhuurde met een cataloguswaarde tot 10000 euro is 2500 euro per gebeurtenis. Het 
eigen risico voor het verhuurde met een cataloguswaarde van meer dan 10000 euro is 3500 euro 
per gebeurtenis. Het eigen risico is nooit hoger dan de dagwaarde van het object. Kabel en 
leidingschade is ten allen tijde uitgesloten. 

Werkgebied: Het gehuurde mag alleen in Nederland toegepast worden en getransporteerd 
worden. 

Betaling: Binnen 30 dagen na factuurdatum. 
 
Levering: Prijzen zijn gebaseerd op afhalen van het gehuurde vanaf onze vestigingen. Aan- en 
afvoer van het gehuurde kan door Gunter gerealiseerd worden tegen een transportvergoeding. 
 
Afmelden van het gehuurde: De huurder dient voor aanvang van de volgende werkdag het 
gehuurde per telefoon of email af te melden, bij het niet nakomen van deze afspraak zal de 
eerstvolgende werkdag nog mee tellen voor de berekening van de huurprijs. 

Gebruik van het gehuurde: Huurder dient het gehuurde in dezelfde staat als bij ontvangst name 
te retourneren. Huurder verklaart dat hij tijdens de verhuurperiode de kosten van brandstof, 
smeermiddelen, transport en reparaties voor banden en rupsen op zich neemt. Het gehuurde 
dient zonder schade, gereinigd en volgetankt weer ingeleverd te worden 
Het gehuurde mag enkel worden gebruikt overeenkomstig zijn bestemming en uitsluitend door 
vakkundig geschoold personeel/particulieren. De huurder draagt alle verantwoordelijkheid en 
risico’s voor gedragingen van degene die het gehuurde gebruikt. 
 
Acceptatie: 
Gunter is gerechtigd naar eigen inzicht een acceptatiebeleid te hanteren. Op dit verzoek dient er 
een geldige legitimatie en een uittreksel van K.V.K. overlegd te kunnen worden. Ook kan er om 
een waarborgsom gevraagd worden. 

 

Aldus overeengekomen en ondertekend door rechtsgeldige vertegenwoordigers: 

Indien dit document niet getekend wordt voor het gehuurde in gebruik/meegenomen wordt, dan gelden bovenstaande 
voorwaarden alsnog voor beide partijen. 

 

Verhuurder: GUNTER VERHUUR                                                             Huurder:                                                                                                                                                                                       

Jan Gunter                                                                                        Afgehaald door:        

Directeur                                                                                                          Datum: 

Datum:  


