
 

 

 

Voorwaarden Schimmel machineverhuur: 

- Exclusief 21% BTW 
- Exclusief schoonmaak – en reparatiekosten 
- Alle prijzen m.b.t machines met urenteller zijn gebaseerd op 8 draaiuren per dag en 40 

draaiuren per week. Voor meer draaien wordt toeslag berekend. 
- Transport is mogelijk in overleg 

 

Algemene uitsluitingen  

Schade aan of diefstal van het verzekerde huurobject veroorzaakt door grove schuld of nalatigheid 
van de huurder en/of diens personeel die een gevolg is van te verwijten onvoldoende onderhoud van 
en/of onvoldoende zorg voor het object. 

Schade aan of diefstal van het verzekerde huurobject veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van 
de huurder en/of diens personeel. 

Indien preventieve maatregelen en andere aanwijzingen van de verhuurmedewerker, het 
huurcontract of productiehandleiding niet aantoonbaar door huurder zijn opgevolgd. 

Aansprakelijkheidsclaims wegens schade aan ondergrondse kabels, buizen en leidingen indien niet de 
gebruikelijke zorgvuldigheid in acht is genomen (onder meer raadplegen KLIC of toestemming van de 
kabel/leiding-eigenaar of -beheerder).  

Indien huurder het gehuurde heeft gebruikt of heeft laten gebruiken voor andere doeleinde dan 
waarvoor het gehuurde bedoeld is. 

 

Verplichtingen van huurder 

Huurder dient het huurobject in dezelfde staat terug te bezorgen als waarin huurder deze heeft 
ontvangen, dat wil zeggen, onderhouden (behoudens normale slijtage), gereinigd en op dezelfde 
wijze gesorteerd en verpakt als bij aflevering. Eventuele extra arbeidstijd voortvloeiende uit het niet 
of niet volledig nakomen van deze verplichting is voor rekening van de huurder. 

  



Risico 

Het verhuurobject is vanaf het moment dat het ter beschikking aan huurder is gesteld voor risico van 
huurder.  

Indien buiten schuld van de huurder schade / storing aan het huurobject is ontstaan, heeft huurder 
recht op vervanging door gelijkwaardig materiaal gedurende de verdere looptijd van de 
overeenkomst. Onkosten of schade bij stagnatie van werk door uitvallen van het huurobject kunnen 
niet op verhuurder worden verhaald. 

Bij diefstal schade, breuk of manco wordt de vervangingswaarde in rekening gebracht. 
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