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                                            BE-COMBINATIE 

         KNIKKEND  
VERHUURVOORWAARDEN per 01-05-2018 Prijs in EURO 
 
Technische specificaties: 
 

- Afmetingen oplegger: 10.50 (7.50+1.00+2.00) x 2.35 cm. 
- Totaal gewicht combinatie (incl. max. lading): 12 ton 
- Laadvermogen combinatie ±: 6,5 ton 
- Rijbewijs BE (voor 19-01-’13 gehaald) + chauffeurspas 
 
BE-trekker:  Oplegger: 
 

- Bijrijdersbank  - Totaal gewicht: 10 ton 
- Airco   - Laadvermogen: 6,5 ton 
- Cruise control  - Luchtvering 
- Trekhaak 3,5 ton - Elektrische lier 3,6T 
- Schotel 10,0 ton - Achterste 3.00 cm. scharnierend 
   - Oprijhoek 8º 
 
 
 

Tarieven BE-combinatie 
 

½ dag 1 dag 2 dagen 1 week 

€ 150,00 € 180,00 € 290,00 € 570,00 
 

 
 
 
 

Exclusief brandstof (diesel)  
Prijs inclusief (= vrije kilometers): 
 - 75 km. (½ dag) 
 - 100 km. (1 dag) 
 - 150 km. (2 dagen) 
 - 400 km. (1 week) 
Extra kilometers: € 0,20 per km. 
 
 
 
 
 

 

Boven de 10 ton combinatiegewicht chauffeursdiploma nodig; vrijstelling als u: 
  - voor 1 juli 1955 geboren bent. 
  - minder dan 12 uur per week rijdt. 
  - binnen een straal van 50 km vanaf standplaats t.b.v. land-, tuin- en bosbouw 
     en/of beroepshalve materieel vervoert. 

Tachograaf normaal verplicht; vrijstelling als u: 
  - bij combinatiegewicht < 7,49 T en minder dan 12 uur per week rijdt. 
  - vervoert binnen een straal van 50 km vanaf standplaats voor land-, tuin- en 
    bosbouw. 
  - binnen een straal van 50 km materieel of uitrusting vervoert die beroepshalve 
    gebruikt wordt. 

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. Alle prijzen in euro, excl. B.T.W., transport, bediening en brandstof. 
4. Huurder is verantwoordelijk voor juist gebruik van de aan hem verhuurde machine. 
5. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de bepaling wet en besluit goederenvervoer over de weg. 
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. 
10. Verhuurder  is niet aansprakelijk voor de bepaling wet en besluit goederenvervoer over de weg. 


