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ACCESSOIRES 
AANHANGWAGEN 
 

VERHUURVOORWAARDEN per 01-09-2015   Prijs in EURO    
 

Accessoires alleen in combinatie met een gehuurde aanhangwagen.    
 
Aanhangerslot (inclusief) 
 

Al onze aanhangwagens in de verhuurvloot zijn voorzien van een onderdekslot. Als u een aanhang- 
wagen bij ons huurt ontvangt u standaard een discusslot om de aanhangwagen op slot te zetten. De 
aanhangwagen kan tijdens het rijden (alleen in Nederland toegestaan) en los op slot gezet worden.  

 
Verloopstekker (inclusief) 
 

Al onze aanhangwagens in de verhuurvloot zijn voorzien van een 13 polige stekker.  
Als u op de auto een 7 polige aansluiting heeft zitten ontvangt u standaard een verloopstekker die van 7 
naar 13 polen gaat. 

 
Gazen ladingnet 
 

Afmetingen netten: 210 x 115 of 300 x 160 of 350 x 180 cm (LxB) 
 

Vast tarief: € 5,00 per net  

 
Spanbanden 
 

Vast tarief: € 5,00  (max. 2 spanbanden) 

 
Auto spanbanden 
 

Vast tarief: € 5,00  (max. 2 spanbanden) 

 
Lange lading bord 
 

Vast tarief: € 5,00   

 
Kruiwagen 
 

Tarieven: dag € 5,00  week € 15,00  

 
Meubelhondje (max. 200 kg.) 
 

Tarieven: dag € 5,00  week € 15,00 

 
Steekwagen (max. 200 kg.) 
 

Tarieven: dag € 5,00  week € 15,00 

 
Palletwagen (max. 2000 kg.) 
 

Tarieven: dag € 15,00    week € 45,00 

 
Beknopte Verhuurvoorwaarden: 
1. De prijzen zijn vastgesteld op basis van 8 werkuren per etmaal, 40 werkuren per week. 
2. Het gehuurde dient schoon teruggebracht te worden. Indien dit niet het geval is worden 

schoonmaakkosten in rekening gebracht. 
3. De machines zijn niet geschikt voor straal-, grit- en spuitwerkzaamheden. 
4. Alle prijzen in euro, excl. B.T.W., transport, bediening en brandstof.   
5. Huurder is verantwoordelijk voor juist gebruik van de aan hem verhuurde machine. 
6. Schade door onoordeelkundig gebruik is voor rekening van de huurder. 
7. Huurder dient zich te legitimeren met een geldig Nederlands rijbewijs. 
8. Op al onze diensten zijn onze verhuurvoorwaarden van toepassing.  
9. Eventuele typefouten, prijs- en technische wijzigingen voorbehouden. 

 
 


