Beknopte huurvoorwaarden
korte termijn huur
• De algemene huurvoorwaarden van NEXT RENTAL B.V. zijn in alle gevallen bepalend.
De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Amsterdam
• NEXT RENTAL B.V. calculeert standaard 9 uur per dag voor het gebruik van de machine
• NEXT RENTAL B.V. calculeert standaard 45 uur per week voor het gebruik van de machine
• All-in onderhoud
• Kosten van afschrijving en financiering
• Meer uren worden u belast met een korting van 30%
• Prijzen zijn exclusief, smeermiddelen, transport, reparaties banden en brandstof
• Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum
• Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW
• Huurder is verplicht dagelijkse onderhouds controle uit te voeren
• Verschillende van onze machines werken met Ad Blue. Huurder is verplicht Ad Blue niveau op peil te
houden. Te kort Ad Blue leidt tot motorschade en komt voor rekening van de huurder
• Huurder is verplicht de machine bij NEXT RENTAL B.V. in de verzekering onder te brengen
• Reparaties als gevolg van ondeskundig gebruik worden aan de huurder doorbelast
• De verzekeringspremie van 7% over de huurprijs is inclusief 21% assurantiebelasting
• Verzekeringen kennen verschillende eigen risico’s en beperkingen op dekkingen bijv.:
• Standaard € 1.000,= eigen risico per geval
• Standaard € 2.500,= bij sloopwerkzaamheden
• Standaard € 1.000,= bij schade aan ondergrondse zaken indien aan KLIC melding is voldaan.
Eigen risico is aanzienlijk hoger bij het niet voldoen aan de KLIC melding.
• In geval van diefstal, vermissing, verduistering van of joy riding met het verzekerde object geldt een
minimum eigen risico van € 3.500,= en een maximum van € 25.000,= per gebeurtenis
• Schade veroorzaakt door gebruik van hydraulisch gereedschap van de huurder zelf is niet verzekerd
en wordt aan u doorbelast. Bedoeld wordt schade in het hydraulisch systeem van de kraan door het
kapot gaan van uw eigen hydraulisch gereedschap
• Buiten proportionele schade aan bakmessen en baktanden wordt aan u doorbelast
• De huurder is verplicht de filters van de overdruk installatie te verwijderen en af te voeren
• De huurder is verplicht de overdruk installatie schoon op te leveren
• Bij tussentijdse beëindiging wordt minimale afgesproken huur duur in rekening gebracht
• Huurder is verplicht de machine gereinigd, afgetankt en compleet weer terug aan te bieden
• Schoonmaakkosten worden indien nodig aan u doorbelast
• In geval van werken met asbest is overleg vooraf met de verhuurder noodzakelijk
• Officiële feest- en gedenkdagen worden niet in rekening gebracht. Per jaar wordt door de verhuurder
bepaald welke dagen in aanmerking komen voor vrijstelling van huur
• Met het schriftelijk bevestigen van huurovereenkomst gaat huurder automatisch akkoord met deze
voorwaarden
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