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Aan huurder:
Huurder:  0 Tav. Dhr 0
Adres: 0 Email: 0

Telefoon: 0

Datum: 8-1-2021
Van verhuurder:
Prima Equipment B.V. - PRIMA verhuur
Kenmerk: VH
Intern nr.: 0
Kenteken:

Geachte heer 0

Hartelijk dank voor uw opdracht. Bij deze de huurovereenkomst en de voorwaarden voor verhuur:

1. Het huurobject - Volgetankt:  ja 
Periode huur van ± : nnb

Serienummer: 0
Bouwjaar: 0
Urenstand: 0
Uitrus ngsstukken:

Op basis van 40 draai-uren per week, is de verhuurprijs: 0

* Meer-uren boven 40 per week, of boven 8 uur per dag, worden evenredig extra berekend.

Meestal hee  het huurobject een GPS volgsysteem; dan vindt berekening ook op basis daarvan, plaats.
De facturering is wekelijks en de betalingstermijn is maximaal 14 dagen na factuurdatum.

Administra e:  0523 - 712 436
Verkoop/Verhuur: 0523 - 712 434

Technische dienst/Service: 0523 - 712 433

tot maximaal tot 12 weken na eerste 
factuurdatum, mits het gehuurde is terug 
geleverd bij huurder.

 2. Verhuurprijs – 

* De verhuurprijs is exclusief: BTW; 7% verzekeringspremie; transport; (de)montage; instruc e; machinist; 
overdrukfilters; smeermiddelen; brandstof en andere vloeistoffen; repara es banden; onderhoud (klein/dagelijks voor 
huurder, groot voor verhuurder; dit ter beoordeling van verhuurder en in overleg).

3. Transport - In overleg wordt transport geregeld. De transportkosten zijn al jd voor huurder.

4. Begin verhuur - Het begin van de verhuur, is de dag van transport en is basis voor factura e.
Direct na ontvangst en vóór ingebruikname, controleert de huurder het huurobject en moet huurder, eventuele 
gebreken, per E-mail (info@primaverhuur.nl en administra e@primaequipment.eu), melden aan verhuurder.

5. Tijdens verhuur - Het huurobject, moet door huurder conform (fabrieks)voorschri en van het huurobject, worden 
gebruikt, onderhouden, doorlopend worden gereinigd en geïnspecteerd. Het huurobject mag niet op water gebruikt, 
of openbare weg mee gereden worden. Het huurobject mag alleen in Nederland ingezet worden. Het is verboden 
huurobjecten als hijskraan te gebruiken of mee te hijsen, ook al is deze voorzien van een hijsinrich ng. De huurder is 
verantwoordelijk voor de veiligheid en het juiste gebruik van het huurobject (ook bij wet- en regelgeving). De huurder 
is aansprakelijk bij het niet naleven van voornoemde.

Klein/dagelijks onderhoud is op kosten van huurder. Eventuele repara es en (groot) onderhoud, moeten jdens 
normale werk jden en in overleg met verhuurder, plaats vinden. Neem hiervoor contact op met de technische dienst/
werkplaats van verhuurder: 0523 - 712433. Het is niet toegestaan wijzigingen, repara es of (groot) onderhoud aan het 
huurobject te (laten) verrichten, zonder toestemming van verhuurder. De kosten van repara es en (groot) onderhoud 
zijn voor huurder.

6. Einde verhuur - Het huurobject dient voor transport, ten laste van huurder gereinigd en volgetankt te worden. 
Eventuele reinigings- en brandsto osten na teruglevering, worden aan huurder doorbelast, alsook 
buitenpropor onele slijtage (door bijvoorbeeld werken in sloop of nat stort). Eventuele doorbelas ngen zijn ter 
beoordeling van verhuurder. Reclama es van huurder, dienen binnen één werkweek, per E-mail 
(info@primaverhuur.nl en administra e@primaequipment.eu), te worden gemeld aan verhuurder.
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Het eigen risico per casco schadegeval bedraagt €2500 en is voor rekening van huurder.
Het eigen risico per WAM schadegeval bedraagt €1250 en is voor rekening van huurder.

Voor akkoord,   Huurder: 0 Datum: 8-1-2021

Naam: 0

Handtekening:

7. Verzekering - Het huurobject is door verhuurder, voor het risico van primaire dekking voor WAM en volledige casco 
verzekerd, met uitslui ng van terrorisme en sabotage. Schade door terrorisme en sabotage komen ten laste van 
huurder. De verhuurder is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

Gevallen van schade, gebreken, vermissing, diefstal, met betrekking tot het huurobject, ontstaan jdens verhuur of 
transport, van niet hoger dan €2500 per geval, zijn voor rekening van huurder, zonder dat verhuurder 
aansprakelijkheid van huurder, hoe  aan te tonen. Gevallen met een hoger bedrag, worden in behandeling genomen 
door de verzekering van verhuurder. Elk geval moet binnen één werkdag na ontstaan, door huurder per E-mail 
(info@PRIMAverhuur.nl en administra e@primaequipment.eu), aan verhuurder doorgegeven worden.

8. Klic-clausule - Ten aanzien van graafmachines is de Klic-clausule van toepassing. Dit houdt in dat 
grondverzetwerkzaamheden uitsluitend na Klic melding gedaan mogen worden. Indien werkzaamheden op niet 
openbare (water-) wegen of (bedrijfs-) terreinen worden uitgevoerd en geen KLIC instan e kent, dienen deze gegevens 
bij de eigenaar of beheerder van deze wegen, of terreinen te worden opgevraagd. Anders dient al jd schri elijk om 
vrijwaring bij de opdrachtgever verzocht te worden. Het eigen risico kan, zonder de voornoemde aantoonbaar 
genomen maatregelen, oplopen tot €25000 en is voor rekening van huurder.

9. Gebruik op openbare weg - Het huurobject is niet geschikt/ bedoeld, om op de openbare weg te zijn en mag, uit 
hoofde van deze overeenkomst, daar niet gebruikt worden; ondanks eventuele aanwezigheid van een kenteken(plaat).

10. Beschikbaarheid van het huurobject - Soms betre  het huurobject, gebruikte verkoopvoorraad. Bij verkoop van 
het huurobject door verhuurder, kan deze overeenkomst door verhuurder, op korte termijn opgezegd worden.

11. Eigendomsvoorbehoud - Het huurobject blij  te allen jde eigendom van verhuurder en is al jd door verhuurder 
opeisbaar. 

12. Voorwaarden - In aanvulling op hetgeen in deze overeenkomst genoemd, zijn op alle verhuurovereenkomsten, 
leveringen, repara es en andere diensten en producten van verhuurder, de verhuur- en leveringsvoorwaarden van de 
BMWT van toepassing. Deze vindt u hier: h ps://primaequipment.eu/verhuurvoorwaarden/ en bijgevoegd. Door met 
de verhuurder zaken te doen, verklaart de huurder, kennis genomen te hebben van en akkoord te zijn met, deze en in 
deze overeenkomst genoemde voorwaarden.

13. Verhuurovereenkomst automa sch van kracht - Zodra het gehuurde op transport naar huurder is, maar 
verhuurder hee  desondanks deze overeenkomst niet, door huurder voor akkoord ondertekend, ontvangen per E-mail 
(info@primaverhuur.nl en administra e@primaequipment.eu), dan stemt de huurder toch, automa sch in, met deze 
overeenkomst en voorwaarden.


