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HUURVOORWAARDEN 
 

1. De huurder dient zich te kunnen legitimeren door middel van een geldig rijbewijs, identiteitskaart of paspoort, 
en de gestelde borg te voldoen. 

2.  Voor het huren van machines/materialen geldt een dag/week tarief. 

3. Onder een week worden 7 dagen verstaan, tenzij anders overeengekomen. De gehuurde machines/materialen 
dienen dagelijks uiterlijk om 15.30 uur teruggebracht te worden, of na afmelding, de volgende ochtend tussen 
7.00 en 8.00 uur. De uitgifte/inname kosten bedragen minimaal € 15, -. 

4. Bij storingen dient de huurder de gehuurde machines direct terug te brengen; aangezien anders de huur normaal 
wordt berekend. De huurder mag de machines niet zelf demonteren/repareren en/of wijzigingen aanbrengen, 
tenzij anders aangegeven. 

5. De huurder is verplicht de machines/materialen goed te onderhouden en te verzekeren.                                             
In geval van diefstal of schade, door de huurder zelf of derden veroorzaakt, draagt de huurder alle 
aansprakelijkheid, en dient de huurder of zijn verzekeraar de gehuurde machines/materialen tegen nieuwwaarde 
te vergoeden aan de verhuurder. 

6. Het gebruik van pompen, anders dan voor overpompen riool- of oppervlaktewater, of kelders leegpompen, is 
aan regels gebonden. Voor verpompen van grondwater, of uit drainage of filters dient u een vergunning aan te 
vragen. Zowel voor de onttrekking als voor de lozing. Pijpers Bronbemalingen BV wordt door u gevrijwaard 
voor alle kosten indien u dit nalaat. 

7.  De huurder behoort de gehuurde machines/materialen alleen daarvoor te gebruiken waarvoor het bestemd is. 

8. De machines/materialen dienen door de huurder in goede staat en gereinigd teruggebracht te worden;                                             
bij nalatigheid hiervan wordt minimaal € 25, - in rekening gebracht ten laste van de huurder. 

9. Het is de huurder verboden de gehuurde machines/materialen onder te verhuren of aan derden ten gebruike af te 
staan. 

10. Het gebruik van de machine is geheel voor eigen risico. 

11. De huurprijs dient door de huurder aan de verhuurder te worden voldaan, ook wanneer de huurder geen gebruik 
heeft gemaakt van de door hem gehuurde machines/materialen. 

12. Eventuele adviezen door verhuurder zijn geheel vrijblijvend. 

1. Bij gebruik van benzine- of dieselmotor dient de huurder regelmatig het oliepeil te controleren, en op basis 
hiervan volgens deskundig gebruik te handelen; schade door ondeskundig gebruik is voor rekening van de 
huurder. 

2. In geval van vermissing, diefstal, beschadiging of tenietgaan van het gehuurde is huurder verplicht verhuurder 
hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Huurder is verplicht verhuurder volledig schadeloos te stellen. In 
geval van vermissing, diefstal, of tenietgaan van het gehuurde dient huurder aan verhuurder de 
vervangingswaarde van het gehuurde te betalen. 

3. Indien de huurder de gehuurde machines/materialen in beschadigde toestand inlevert, is de verhuurder 
gerechtigd de reparatiekosten in rekening te brengen. 

4. Olie en brandstof voor de machines komen eveneens ten laste van de huurder. 

5. Voor zover onze huurvoorwaarden niet voorzien verwijzen wij naar de Algemene Voorwaarden van             
Pijpers Bronbemalingen BV. 
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