
SAMENGEVATTE HUURVOORWAARDEN  

 

Alle huurprijzen zijn af Magazijn te Breda. Dit betekent exclusief aanvoer c.q. afvoer, montage en/of 

demontage. Prijzen hiervan op aanvraag. Materieel huren voor één dag is ook mogelijk. Het dagtarief is 

voor een periode van 24 uur aaneengesloten. Weektarief is het tarief per week en kent geen reductie 

noch huurstop bij vakantie-, feest-, Adv-dagen en slechte weersomstandigheden. Dit tarief is ook tijdens 

weekend geldig.  

Aanvang huurperiode is het moment dat het gehuurde materieel ons depot verlaat. Einde huurperiode 

is het moment dat het gehuurde materieel terug in ons depot is. Vanaf aanvang huurperiode t/m einde 

huurperiode is het gehuurde materieel geheel voor rekening en risico van de huurder. Vanaf aanvang 

huurperiode t/m einde huurperiode zijn de goederen onverzekerd. Alle risico’s waaronder schade, 

brand, diefstal en vermissing, zijn te allen tijde voor rekening van de huurder.  

De huurder is zowel verantwoordelijk als aansprakelijk voor het juist gebruik en voor de juiste toepassing 

van het gehuurde materieel tijdens de huurtijd. Schade, welke is ontstaan door onoordeelkundig gebruik 

van het gehuurde, zowel het niet of slechts gedeeltelijk doen van het dagelijks onderhoud en controle 

daaraan, zijn te allen tijde voor rekening van de huurder.  

Het gehuurde materieel wordt bedrijfsgereed, vrij van uitwendige beschadigingen en schoon aan de 

huurder beschikbaar gesteld. In dezelfde staat dient het gehuurde weer terug te worden geleverd aan 

ons depot. Het is de huurder te allen tijde ten strengste verboden stickers, tape en dergelijke te plakken 

op het gehuurde materieel. Gebeurt dit toch dan worden de kosten voor het verwijderen van de stickers 

op het gehuurde inclusief arbeidskosten en BTW doorberekend aan de huurder. a+ verhuur BV staat in 

zoverre los van artilan BV dat, facturen van a+ verhuur nooit en te nimmer te verrekenen zijn met 

eventuele aanschaf van desbetreffend systeem. Dit geldt voor alle producten, ongeacht de producent.  

Naast deze samengevatte huurvoorwaarden zijn tevens de Algemene Voorwaarden van a+ verhuur 

immer van toepassing.  


