
 

 

Uiterwaardenstraat  30  A  
8081 HJ  Elburg 
 

TEL.  0525 68  4594    Aan: NAW gegevens 
MOB.  06  4893  3105 
 

IBAN.   NL31  INGB  000  479  2425 
BTW.   NL5814.98.152.B01 
 

VERHUURBON 

Omschrijving Aantal Eenheid Stukprijs Totaal (excl. BTW) 
Huur Knikmops 130 Sn: 1 Dag (n) € 0,00 € 0,00 
Dichte Bak     
Palletvork     
Tegelriek     
Puinbak met inlegvel     
Vacuumklem     
M.I.V.     
Retour  Volgt     
IDnr. Klant:     
Borg:     
Kenteken:     
Urenstand teller:     
Reisafstand: 0 km € 0,00 € 0,00 

Bereikbaarheid Klant:  06    Subtotaal € 0,00 
Handtekening  BTW 21 % € 0,00 
Voor Klant  Totaal € 0,00 
Akkoord:      

 
 
 

 

 

 

 

 

Ingeschreven Kamer van Koophandel 54935369  |  Vestigingsnr. 000013068288 

Alle door Fleming Infra Voorziening verhuurde machines zijn Casco verzekerd. Voor WA-schaden geldt echter een eigen risico van 
1000,00 euro welke voor rekening van de huurder komt. U dient een machine te stallen in een container v.v. een speciaal container 
slot, of in een andere afgesloten ruimte. Tevens dient bij vermissing, verduistering of diefstal de massasleutel overlegt te worden. 
Indien er niet aan deze voorwaarden is voldaan zal er een eigen risico gelden van 15% van het schadebedrag, met een minimum 
van 1000,00 euro, welke voor rekening komt van de huurder. Bij verduistering zal de huurder aansprakelijk gesteld worden voor 
de schade zijnde de dagwaarde van de gehuurde machine incl. accessoires en hulpstukken. Het is niet toegestaan om het 
gehuurde materiaal door te verhuren. Tevens dient er bij graafwerkzaamheden altijd een KLIC melding te worden gedaan. Indien 
er graafwerkzaamheden plaatsvinden zonder dat er een KLIC melding is gedaan en er ontstaat schade, dan zal het eigen risico, 
welke kan oplopen tot 15.000,00 euro en met een minimum van 2.500,00 euro worden verhaald op de huurder. Huurtarieven 
zijn gebaseerd op 8 draaiuren per dag. Meer draaiuren worden evenredig in rekening gebracht. Door middel van ondertekening 
verklaart huurder dat hij of zij een (veiligheid) instructie over de machine heeft ontvangen. 
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