LHV Hoogwerker Verhuur
Datum:

-

-

Opdrachtnummer klant:

Tussen :______________________________________ hierna te noemen VERHUURDER, enerzijds,
en__________________________________________ hierna te noemen HUURDER, anderzijds.
De verhuurder verplicht zich tot het verhuren van een artikel volgens bijgevoegde verhuurorder.
1. Voor de periode van____ -____ -_______ tot en met ___ -___ -_______.
2. De huur gaat in op de dag van verzending en eindigt op de dag van afmelding en gereed voor ophalen.
3. Tegen een huurprijs van €
per
. Behandelingskosten éénmalig: €
.
De transportkosten €
zijn voor rekening van de huurder.
4. De verhuurder is verplicht een goed werkend, compleet uitgeruste machine, te leveren. Eventuele gebreken en defecten, niet door
schuld van de zijde van de huurder, worden kosteloos hersteld. Vermissing en/of schade dient onverwijld door de huurder gemeld te
worden. Zie de Voorwaarden Hoogwerker Verhuur op onze site.
5. De huurder verplicht zich tot het zorgvuldig en oordeelkundig gebruiken en onderhouden van het gehuurde. Alle kosten zoals
materiaal -, loon -, en reiskosten e.d., als gevolg van het in gebreke blijven van de huurder zijn voor rekening van de huurder en dienen
contant te worden voldaan.
6. De huurder is aansprakelijk voor de schade aan het gehuurde als gevolg van verlies of diefstal.
7. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, aan derden toegebracht.
8. De verhuurder houdt zich het recht voor om het zorgvuldig en oordeelkundig gebruik van het gehuurde ter plaatse te controleren.
Indien, naar oordeel van de verhuurder, de huurder ernstig in gebreke blijft ten aanzien van het gebruik en onderhoud van het gehuurde,
heeft de verhuurder het recht om het gehuurde onmiddellijk terug te nemen en de huurovereenkomst direct te verbreken. Een en ander
ontslaat de huurder niet van de verplichting van het betalen van de overeengekomen huurbedragen, alsmede alle kosten hieruit
voortvloeiend.
9. De huurder is niet toegestaan het gehuurde te onderverhuren of aan derden in bruikleen te geven en/of op enigerlei wijze het
gehuurde als onderpand te gebruiken. Tenzij expliciet overeengekomen.
10. De huurder machtigt, zonder enig recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook, de verhuurder de huurovereenkomst éénzijdig
te beëindigen en het gehuurde terug te halen indien:
a. de huurder in staat van faillissement wordt verklaard,
b. de huurder surseance van betaling aanvraagt, c. de huurder liquideert,
d. de omstandigheden als in de punten 8 of 9 zich voordoen.
Zowel huurder als verhuurder verklaren dat zij akkoord gaan met de huurovereenkomst zoals deze is opgesteld te
d.d.
Door het ondertekenen van deze overeenkomst verklaart de huurder akkoord te gaan met de LHV Voorwaarden Hoogwerker Verhuur

Handtekening voor akkoord:
Verhuurder:

Huurder:

