
Voorwaarden: 

 

- De huurder dient de huurprijs binnen 30 dagen na de factuurdatum aan de verhuurder te 

voldoen op door verhuurder opgegeven wijze, zonder karting, verrekening of opschorting. 

- De huurder dient voor aanvang van de volgende werkdag de machine per telefoon/mail af te 

melden, bij gebreke waarvan de eerstvolgende werkdag voor de berekening van de huurprijs 

meetelt. 

- De kosten van brandstof, smeermiddelen, transport, en reparaties banden zijn voor rekening 

van huurder. Huurder verklaart de machine gereinigd en volgetankt met brandstof weer aan 

verhuurder terug te geven.  

- De machine(s) c.q. component(en) dient/dienen door de huurder voor het risico van primaire 

dekking oor □ WA □ olledig casco erzekerd te orden. Door ondertekening erklaart de 
huurder voor de geëiste verzekeringen zorg gedragen te hebben bij: 

Verzekeraar: 

Polisnummer: 

Catalogus aarde: € 

- Huurder en verhuurder verklaren de machine bij aanvang van deze huur samen op 

waarneembare beschadigingen goed gecontroleerd te hebben en daarbij geen 

beschadigingen te hebben waargenomen, behoudens en indien er voor zover van eventuele 

redelijkerwijs waarneembare beschadiging melding mocht zijn gemaakt bij het aangaan van 

deze huurovereenkomst. Huurder verklaart voorts de machine na die controle in behoorlijke 

staat van de verhuurder te hebben ontvangen, behoudens indien en voor zover van enige 

eventuele redelijkerwijs waarneembare beschadiging melding mocht zijn gemaakt en is 

opgenomen bij deze overeenkomst. Bij vermissing en/of schade worden de kosten berekend 

aan de huurder. 

- Het gehuurde mag enkel worden gebruikt overeenkomstig zijn bestemming en uitsluitend 

door vakkundig personeel. De huurder draagt in verhouding tot verhuurder de 

verantwoordelijkheid en het risico voor gedragingen van degene die het gehuurde gebruikt. 

- Huurder is verplicht schriftelijk melding te maken van machinegebruik buiten Nederland. 

- Op de overeenkomst zijn de algemene huurcondities en algemene betalings- en 

leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschap T. van der Vlist BV, gedeponeerd bij de 

rechtbank te Rotterdam en de Kamer van Koophandel te Gouda van toepassing, zulks 

behoudens voor zover hiervan in de overeenkomst uitdrukkelijk is afgeweken. Door 

ondertekening van de overeenkomst erkent huurder van de algemene huurcondities en de 

algemene betalings- en leveringsvoorwaarden kennis te hebben genomen. 

- Let op! Indien u het huurcontract niet binnen 4 dagen getekend aan ons terug zendt, is de 

overeenkomst toch volledig van kracht voor beide partijen. 

Aldus overeengekomen en ondertekend door de rechtsgeldige vertegenwoordigers: 

Namens verhuurder     Namens huurder: 

…………………………….     ………………………….. 

Naam:       Naam: 

Functie:      Functie: 

Datum:       Datum: 



 

 

 

 

 

 

 

 


