Huurovereenkomst
hoogwerker
Hitachi HX99B

1. Boomrooierij Hop (verder: verhuurder) en huurder komen als volgt overeen:
2. Op deze huurovereenkomst zijn de CUMELA voorwaarden van toepassing zoals
gedeponeerd bij de rechtbank Utrecht onder nummer 95/2013. De huurder verklaart met
ondertekening van deze overeenkomst de CUMELA voorwaarden 95/2013 te hebben
ontvangen en hiervan kennis te hebben genomen.
3. Van de in het vorige lid bedoelde voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst
worden afgeweken.
4. Huurder verklaart gebruiksinstructies van verhuurder te hebben ontvangen en deze
instructies te hebben begrepen.
5. Verhuurder/ huurder* is verplicht de hoogwerker te verzekeren tegen schade. Indien op de
verhuurder de verplichting rust het huurobject te verzekeren dan geldt voor de huurder een
eigen risico van € 650,- per gebeurtenis.
6. Bij beschadiging of problemen met de werking van de hoogwerker dient direct contact
opgenomen te worden met Hop. Het is de huurder niet toegestaan reparatiehandelingen aan
de hoogwerker te (laten) uitvoeren. Hop vergoedt geen gevolgschade als de hoogwerker
tijdelijk niet gebruikt kan worden.
7. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd van ………………………..…. dagen/weken*
ingaande op ……………………………………
8. De huurprijs bedraagt € 135,- excl. BTW en exclusief brandstof per dag, of € 475,- excl. BTW
en exclusief brandstof per per week. Een week wordt gesteld op maximaal 40 draaiuren.
Meeruren worden naar verhouding doorberekend, minderuren worden niet verrekend tenzij
anders overeengekomen. Urenstand bij aanvang: …………………………………………
9. Er worden ………………. stuks valbeveiliging meegehuurd, á € 5,- per stuk per dag / € 15,- per
stuk per week (exclusief btw).
10. Er worden ………………. rijplaten meegehuurd, á € 1,- per stuk per dag / € 3,- per stuk per
week (exclusief btw).
11. Voor transport van de hoogwerker wordt per rit € 25,- + € 2,25 per kilometer in rekening
gebracht (exclusief btw).
Voor akkoord:
Handtekening verhuurder

Datum :
Naam : B. Hop

Handtekening huurder

Datum :
Naam :
Adres :

