
Hondsrug 10, 6422PV HEERLEN. Tel: 045-541 48 05 Mob: 06-20 188 220 Fax: 045-541 48 51

E-mail: info@groentotaallimburg.nl Bank: ABN AMRO nr: 615349390 KvK nr: 14086826 BTW nr: 1574.51.069 B01

Prijzen zijn exclusief BTW, brandstof en schoonmaakkosten.

maandag t/m vrijdag, van 07:00 uur t/m 17:30 uur
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voor iedere routine de juiste machine

Openingstijden:

Verhuurvoorwaarden: (in folder aanwezig)  Reserveren is wenselijk!

zaterdag, van 08:00 uur t/m 12:00 uur



PRIJS / €
165,00€     
247,50€     

L = cm. B = 175cm. H = cm. 660,00€     
op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €
145,00€     
217,50€     

L = cm. B = 210cm. H = cm. 580,00€     
op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €
165,00€     
247,50€     

L = cm. B = 165cm. H = cm. 660,00€     
op aanvr.

Borgsom:

Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: versnipperaar per weekend:

versnipperaar OMSCHRIJVING TIJDSDUUR

Brandstof: diesel
Toebehoren: Powercontrol 80 km wielstel
Bijzonderheden: invoer max. 15 cm. Traploos inst. snijlengte. 4 uur tarief €95,-

Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:
Vermogen: 28 pk

Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: houtversnipperaar per weekend:

Kosten: als volgt of op aanvraag
Schliesing 210 MX Vereisten:

houtversnipperaar OMSCHRIJVING TIJDSDUUR

750,00€                           

Brandstof:

Toebehoren: Powercontrol, fluisterschijf, draaibaar, 25 km/h wielstel

Bijzonderheden: invoer max. 20 cm. Traploos inst. snijlengte.

Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:
Vermogen:

Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: versnipperaar per weekend:

Kosten: als volgt of op aanvraag
Schliesing 400 ZX Vereisten:

versnipperaar OMSCHRIJVING TIJDSDUUR

750,00€                           

Brandstof:

Toebehoren: 80 km/h wielstel

Bijzonderheden: invoer max. 16 cm.

Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:
Vermogen:

Kosten: als volgt of op aanvraag
Schliesing 220 MX Vereisten: 750,00€                           



PRIJS / €
90,00€       

135,00€     
L = 255cm. B = 130cm. H = 210cm. 360,00€     

op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €
145,00€     
217,50€     

L = cm. B = cm. H = cm. 580,00€     
op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €
165,00€     
247,50€     

L = cm. B = cm. H = cm. 660,00€     
op aanvr.

Borgsom:

compacttrekker OMSCHRIJVING TIJDSDUUR

Vermogen: 35 pk

Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: compacttrekker per weekend:
Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:

Brandstof: diesel
Toebehoren:  
Bijzonderheden: 140cm. werkbreedte

tractor OMSCHRIJVING TIJDSDUUR

Kosten: als volgt of op aanvraag
Kubota ST 35 (4WD) Vereisten: 750,00€                           

Vermogen: 90 pk

Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: tractor Fendt 309 LSA per weekend:
Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:

TIJDSDUUR

750,00€                           

Brandstof: diesel

Toebehoren:

Bijzonderheden:

Kosten: als volgt of op aanvraag
Fendt 309 LSA Vereisten:

tractor OMSCHRIJVING

Vermogen:

Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: tractor Fendt 512 per weekend:
Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:

Kosten: als volgt of op aanvraag
Fendt 512 Vereisten:

Brandstof:

Toebehoren:

Bijzonderheden:

750,00€                           



PRIJS / €
95,00€       

142,50€     
L = cm. B = 122cm. H = cm. 380,00€     

op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €
100,00€     
150,00€     

L = cm. B = 127cm. H = cm. 400,00€     
op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €
90,00€       

135,00€     
L = cm. B = cm. H = cm. 360,00€     

op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €
18,00€       
27,00€       

L = cm. B = cm. H = cm. 72,00€       
op aanvr.

Borgsom:

Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: zitmaaier per weekend:

zitmaaier OMSCHRIJVING TIJDSDUUR

Brandstof: diesel
Toebehoren:
Bijzonderheden: 120 cm. Werkbreedte, inhoud vangbak 500 ltr

Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:
Vermogen: 21 pk

Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: zit- frontmaaier per weekend:

Kosten: als volgt of op aanvraag
Kubota G 21 Vereisten:

zitmaaier OMSCHRIJVING TIJDSDUUR

750,00€                           

Brandstof: diesel

Toebehoren:

Bijzonderheden: 122 cm. Werkbreedte, achterlossend

Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:
Vermogen: 19 pk

Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: balkmaaier per weekend:

Kosten: als volgt of op aanvraag
Kubota F1900 D Vereisten:

balkmaaier OMSCHRIJVING TIJDSDUUR

750,00€                           

Brandstof: benzine

Toebehoren:

Bijzonderheden:

Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:
Vermogen:

Kosten: als volgt of op aanvraag
Agrio Vereisten:

gazonmaaier OMSCHRIJVING TIJDSDUUR

750,00€                           

Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:
Vermogen:

Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: gazonmaaier per weekend:

Kosten: als volgt of op aanvraag
Honda HRX 476 HX Vereisten: 200,00€                           

Brandstof:

Toebehoren:

Bijzonderheden:



PRIJS / €
85,00€       

127,50€     
L = cm. B = 78cm. H = cm. 240,00€     

op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €
95,00€       

142,50€     
L = cm. B = 100cm. H = 228cm. 300,00€     

op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €
105,00€     
160,00€     

L = cm. B = 100cm. H = 235cm. 325,00€     
op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €
140,00€     
210,00€     

L = cm. B = 155cm. H = 244cm. 350,00€     
op aanvr.

Borgsom:

per weekend:

minigraver OMSCHRIJVING TIJDSDUUR

Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: mini-graafmachine per weekend:

Kubota 1,5T graafmachine Vereisten:

mini-graafmachine OMSCHRIJVING TIJDSDUUR

1.000,00€                        

Brandstof:
Toebehoren: banaanbak 22 cm. Dieplepelbak 40 cm. Opschoonbak 100 cm.
Bijzonderheden: lasthaak 1000 kg.

Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: 1500 kg.

Brandstof: diesel
Toebehoren: 40 cm. plus 80 cm. Bakken en 20 cm. Spitsbak
Bijzonderheden: minimale breedte 76 cm.

Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: 1000 kg. per 4 weken:
Vermogen:

Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: graafmachine per weekend:

Kosten: als volgt of op aanvraag
Kubota 1T graafmachine Vereisten:

minigraver OMSCHRIJVING TIJDSDUUR

500,00€                           

per 4 weken:
Vermogen:

Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: minigraver

Brandstof:

Toebehoren: standaard 3 bakken

Bijzonderheden: Optie: Sloop-sorteerklem  €75 per dag

Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: 3500 kg. per 4 weken:
Vermogen:

Kosten: als volgt of op aanvraag
Kubota 3T graafmachine Vereisten: 1.000,00€                        

OMSCHRIJVING TIJDSDUUR
Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: graafmachine per weekend:

als volgt of op aanvraagKosten:

Toebehoren:

Bijzonderheden:

Kosten: als volgt of op aanvraag
Kubota 1,9T graafmachine Vereisten: 1.000,00€                        

Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: 1900 kg per 4 weken:
Vermogen:
Brandstof:

graafmachine



PRIJS / €
165,00€     
247,50€     

L = cm. B = 198cm. H = 256cm. 500,00€     

Borgsom:

PRIJS / €
190,00€     
285,00€     

L = cm. B = 220cm. H = 253cm. 790,00€     
op aanvr.

Borgsom:

Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: graafmachine per weekend:

mini-graafmachine OMSCHRIJVING TIJDSDUUR

Brandstof:

Toebehoren: standaard 4 bakken

Bijzonderheden: Opties: Sloop-sorteerklem €75 per dag

Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: 5000 kg. per 4 weken:
Vermogen:

OMSCHRIJVING TIJDSDUUR
Artikelcode: per dag:

Kosten: als volgt of op aanvraag
Kubota 5T graafmachine Vereisten: 1.000,00€                        

graafmachine

graafmachine

per 4 weken:

optie: Sorteerklem €90 per dag; Kantelbak €50 per dag

Kubota 8T graafmachine Vereisten: 1.000,00€                        

Bijzonderheden:

Kosten:

Vermogen:
Brandstof:

Toebehoren: standaard: inclusief 4 bakken

als volgt of op aanvraag

Taakomschrijving: per weekend:
Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: 8000 kg.



PRIJS / €
21,00€       
31,50€       

L = cm. B = cm. H = cm. 84,00€       
op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €
26,00€       
39,00€       

L = cm. B = cm. H = cm. 104,00€     
op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €
40,00€       
60,00€       

L = cm. B = cm. H = cm. 160,00€     
op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €
10,00€       
15,00€       

L = cm. B = cm. H = cm. 40,00€       
op aanvr.

Borgsom:

Bijzonderheden:

Kosten: als volgt of op aanvraag

ALMI Vereisten:

Vermogen:
Brandstof:

Toebehoren:

Taakomschrijving: steenknipper per weekend:
Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:

steenknipper OMSCHRIJVING TIJDSDUUR
Artikelcode: per dag:

Bijzonderheden:

Kosten: als volgt of op aanvraag

WACKER 5 ton Vereisten: 250,00€                       

Vermogen:
Brandstof:

Toebehoren:

Taakomschrijving: trilplaat per weekend:
Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:

trilplaat OMSCHRIJVING TIJDSDUUR
Artikelcode: Wacker 5 ton per dag:

Bijzonderheden:

Kosten: als volgt of op aanvraag

BOMAG Vereisten: 250,00€                       

Vermogen:
Brandstof:

Toebehoren:

Taakomschrijving: trilplaat per weekend:
Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:

trilplaat OMSCHRIJVING TIJDSDUUR
Artikelcode: Bomag 2550 per dag:

BOMAG Vereisten: 250,00€                        

Brandstof:

Toebehoren:

Bijzonderheden:

Vermogen:

Artikelcode: Bomag 1845 per dag:
Taakomschrijving: trilplaat per weekend:

Kosten: als volgt of op aanvraag

trilplaat OMSCHRIJVING TIJDSDUUR

Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:



PRIJS / €
23,00€       
34,50€       

L = cm. B = cm. H = cm. 68,00€       
op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €
45,00€       
67,50€       

L = cm. B = cm. H = cm. 180,00€     
op aanvr.

Borgsom:

grondboormachine OMSCHRIJVING TIJDSDUUR PRIJS / €
Artikelcode: per dag: 35,00€       
Taakomschrijving: grondboormachine per weekend: 52,50€       
Afmetingen (LxBxH): L = cm. B = cm. H = cm. per week: 140,00€     
Gewicht: 9,4 kg per 4 weken: op aanvr.
Vermogen: 1,8 pk
Brandstof:

Toebehoren: één boor

Bijzonderheden: diameter boren: 9 cm. 12 cm. 15 cm. 20 cm.

Kosten: als volgt of op aanvraag

Stihl BT 121 Vereisten: Borgsom:

PRIJS / €
29,00€       
43,50€       

L = cm. B = cm. H = cm. 116,00€     
op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €
35,00€       
52,50€       

L = cm. B = cm. H = cm. 105,00€     
op aanvr.

Borgsom:

Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: Stihl heggenschaar HS 81 per weekend:

heggenschaar OMSCHRIJVING TIJDSDUUR

Brandstof:
Toebehoren:
Bijzonderheden:

Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:
Vermogen:

Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: hoogsnoeier (stokzaag) per weekend:

Kosten: als volgt of op aanvraag
Stihl HS 81 Vereisten:

hoogsnoeier (stokzaag) OMSCHRIJVING TIJDSDUUR

150,00€                       

Brandstof:

Toebehoren:

Bijzonderheden:

Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: 6,9 kg per 4 weken:
Vermogen: 1,3 pk

Kosten: als volgt of op aanvraag

Stihl HT 75 Vereisten: 150,00€                       

Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: verreikende heggenschaar per weekend:

verreikende heggenschaar OMSCHRIJVING TIJDSDUUR

150,00€                       

Brandstof:

Toebehoren:

Bijzonderheden:

Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: 7,2 kg per 4 weken:
Vermogen: 1,4 pk

Kosten: als volgt of op aanvraag

Stihl HL 100 Vereisten:

doorslijper OMSCHRIJVING TIJDSDUUR

150,00

Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:
Vermogen:

Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: Stihl doorslijper TS 900 per weekend:

Kosten: als volgt of op aanvraag

Stihl TS 900 Vereisten:

Brandstof:

Toebehoren:

Bijzonderheden:

150,00€                       



PRIJS / €
29,00€       
43,50€       

L = cm. B = cm. H = cm. 116,00€     
op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €
33,00€       
49,50€       

L = cm. B = cm. H = cm. 132,00€     
op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €
36,00€       
54,00€       

L = cm. B = cm. H = cm. 144,00€     
op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €
23,00€       
34,50€       

L = cm. B = cm. H = cm. 92,00€       
op aanvr.

Borgsom:

motorzaag OMSCHRIJVING TIJDSDUUR
Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: motorzaag MS 200 T per weekend:
Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: 3,8 kg per 4 weken:
Vermogen: 2,3 PK
Brandstof: Benzine

Toebehoren: Inclusief extra ketting

Bijzonderheden: Zaagbladlengte: 30cm

Kosten: als volgt of op aanvraag

Stihl MS 200T Vereisten: 150,00€                       

motorzaag OMSCHRIJVING TIJDSDUUR
Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: motorzaag MS 460 per weekend:
Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: 6,5 kg per 4 weken:
Vermogen: 6 PK
Brandstof: Benzine

Toebehoren: Inclusief extra ketting

Bijzonderheden: Zaagbladlengte: 45 cm

Kosten: als volgt of op aanvraag

Stihl MS460 Vereisten: 150,00€                       

motorzaag OMSCHRIJVING TIJDSDUUR
Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: motorzaag MS 660 per weekend:
Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: 7,3 kg per 4 weken:
Vermogen: 7,1 PK
Brandstof: Benzine

Toebehoren: Inclusief extra ketting

Bijzonderheden: Zaagbladlengte: 50 cm

Kosten: als volgt of op aanvraag

Stihl MS 660 Vereisten: 150,00€                       

bladblazer OMSCHRIJVING TIJDSDUUR
Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: bladblazer per weekend:
Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: 9,1 kg per 4 weken:
Vermogen: 3,5 pk
Brandstof:

Toebehoren:

Bijzonderheden:

Kosten: als volgt of op aanvraag

Stihl BR 420 Vereisten: 150,00€                       



PRIJS / €
165,00€     
247,50€     

L = cm. B = cm. H = cm. 495,00€     
op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €
125,00€     
187,50€     

L = cm. B = cm. H = cm. 375,00€     
op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €
85,00€       

127,50€     
L = cm. B = cm. H = cm. 255,00€     

op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €
100,00€     
150,00€     

L = cm. B = cm. H = cm. 300,00€     
op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €
155,00€     
232,50€     

L = cm. B = cm. H = cm. 465,00€     
op aanvr.

Borgsom:

per dag:
Taakomschrijving: rotorkopeg met graszaaiunit per weekend:
Afmetingen (LxBxH): per week:

rotorkopeg met graszaaiunit OMSCHRIJVING TIJDSDUUR
Artikelcode:

Toebehoren: egaliseerplaat en draadrol
Bijzonderheden: 3-punts gedragen. Met en zonder zaaikit te huur

Kosten: als volgt of op aanvraag

Gewicht: per 4 weken:
Vermogen: 150 cm. Werkbreedte
Brandstof:

Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: grondfrees per weekend:

Vereisten:

grondfrees OMSCHRIJVING TIJDSDUUR

Gamo 250,00€                           

Brandstof:

Toebehoren:

Bijzonderheden: 3-punts gedragen. 

Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:
Vermogen: 150 cm. Werkbreedte

Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: grasmaaier per weekend:

Kosten: als volgt of op aanvraag
Caroni Vereisten:

grasmaaier OMSCHRIJVING TIJDSDUUR

250,00€                           

Brandstof:

Toebehoren:

Bijzonderheden: 180 cm. Werkbreedte, 3-punts gedragen, achterlossend

Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:
Vermogen: aftakas 540 t/min

Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: klepelmaaier per weekend:

Kosten: als volgt of op aanvraag
Terranova Vereisten:

klepelmaaier OMSCHRIJVING TIJDSDUUR

250,00€                           

Brandstof:

Toebehoren:

Bijzonderheden: 140 cm. Werkbreedte, 3-punts gedragen

Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:
Vermogen:

Kosten: als volgt of op aanvraag
Caroni Vereisten:

heggenschaar OMSCHRIJVING TIJDSDUUR

250,00€                           

Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:
Vermogen: 150 cm. Werkbreedte

Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: heggenschaar per weekend:

Kosten: als volgt of op aanvraag
Mc Connel Vereisten:

Brandstof:

Toebehoren: uitvoering: frontaanbouw

Bijzonderheden: hydraulisch aangedreven passend aan Kubota L4630 en ST 35

500,00€                           



PRIJS / €
75,00€       

112,50€     
L = cm. B = cm. H = cm. 225,00€     

op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €
100,00€     
150,00€     

L = cm. B = cm. H = cm. 300,00€     
op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €
100,00€     
150,00€     

L = cm. B = 185cm. H = cm. 400,00€     
op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €
150,00€     
225,00€     

L = cm. B = cm. H = cm. 600,00€     
op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €
165,00€     
247,50€     

L = cm. B = cm. H = cm. 660,00€     
op aanvr.

Borgsom:

Toebehoren:

Bijzonderheden:

Kosten: als volgt of op aanvraag

Vereisten: 250,00€                       

Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:
Vermogen:
Brandstof:

Klepelmaaier OMSCHRIJVING TIJDSDUUR
Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: klepelmaaier per weekend:

Toebehoren:

Bijzonderheden: vóór of achter een tractor, vanaf 35pk

Kosten: als volgt of op aanvraag

Bemo Vereisten: 250,00€                       

Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:
Vermogen:
Brandstof:

rolbezem OMSCHRIJVING TIJDSDUUR
Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: rolbezem per weekend:

Toebehoren:

Bijzonderheden:

Kosten: als volgt of op aanvraag
merk machine invullen Vereisten: 250,00€                           

Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:
Vermogen:
Brandstof:

bladzuiger OMSCHRIJVING TIJDSDUUR
Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: bladzuiger per weekend:

Brandstof:

Toebehoren:

Bijzonderheden:

Kosten: als volgt of op aanvraag
Joskin kar Vereisten: 250,00€                           

Taakomschrijving: versnipperkar met aftakas per weekend:
Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:
Vermogen:

versnipperkar OMSCHRIJVING TIJDSDUUR
Artikelcode: per dag:

bladzuiger OMSCHRIJVING TIJDSDUUR
Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: bladzuiger per weekend:
Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:
Vermogen:
Brandstof:

Toebehoren:
Bijzonderheden:

Kosten: als volgt of op aanvraag
Trillo Vereisten: 250,00€                       



PRIJS / €
12,50€       
18,75€       

L = cm. B = cm. H = cm. 50,00€       
FOTO op aanvr.

VOLGT

Borgsom:

PRIJS / €
25,00€       
37,50€       

L = 405cm. B = 185cm. H = cm. 100,00€     
op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €
45,00€       
67,50€       

L = 300cm. B = 180cm. H = cm. 180,00€     
op aanvr.

Borgsom:

aanhangwagen enkelasser OMSCHRIJVING TIJDSDUUR

Vermogen:

Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: aanhangwagen enkelasser per weekend:
Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:

TIJDSDUUR

150,00€                           

Brandstof:

Toebehoren:

Bijzonderheden: Tot 500 kg laadvermogen

Kosten: als volgt of op aanvraag
Vereisten:

aanhangwagen OMSCHRIJVING

Vermogen:

Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: aanhangwagen per weekend:
Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:

TIJDSDUUR

250,00€                           

Brandstof:

Toebehoren:

Bijzonderheden: Tot 2500 kg laadvermogen

Kosten: als volgt of op aanvraag
Stella Vereisten:

kiep aanhangwagen OMSCHRIJVING

Vermogen:

Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: kiep aanhangwagen per weekend:
Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:

Kosten: als volgt of op aanvraag
Vereisten:

Brandstof:

Toebehoren:

Bijzonderheden: Tot 2500 kg laadvermogen

250,00€                           



PRIJS / €

80,00€       

120,00€     

L = 259cm. B = 83 cm. H = 171cm. 320,00€     

op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €

85,00€       

127,50€     

L = 342cm. B = 149cm. H = 200cm. 340,00€     

op aanvr.

Borgsom:

Hinowa zelflader OMSCHRIJVING TIJDSDUUR

Vermogen:

Artikelcode: per dag:

Taakomschrijving: Zelflader per weekend:

Afmetingen (LxBxH): per week:

Gewicht: per 4 weken:

500,00€                           

Brandstof: Diesel

Toebehoren: Extra grasbak

Bijzonderheden: Inhoud 450 liter, laadvermogen 890 kg

Kosten: Als volgt of op aanvraag

Hinowa Vereisten:

Gewicht: per 4 weken:

motorjapanner OMSCHRIJVING TIJDSDUUR

Artikelcode: per dag:

Taakomschrijving: motorjapanner per weekend:

Afmetingen (LxBxH): per week:

Vermogen:

Brandstof:

Toebehoren:

Bijzonderheden:

Kosten: Als volgt of op aanvraag

Vereisten: 750,00€                           



PRIJS / €

135,00€     

203,00€     

L = 255cm. B = 129cm. H = 209cm 540,00€     

op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €

50,00€       

75,00€       

L =cm. B = 120cm. H = cm 300,00€     

op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €

50,00€       

75,00€       

L = cm. B = 130cm. H = cm 300,00€     

op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €

25,00€       

37,50€       

L = cm. B = 132cm. H = cm 100,00€     

op aanvr.

Borgsom:

Artikelcode: per dag:

Taakomschrijving: Multifunctioneel per weekend:

Kniklader OMSCHRIJVING TIJDSDUUR

Brandstof: Diesel

Toebehoren: Standaard: Palletvork 110 cm ; Grondbak 260L

Bijzonderheden: Eventueel met onderstaand toebehoren

Afmetingen (LxBxH): per week:

Gewicht: 1380 kg per 4 weken:

Vermogen: 28 kW (37,5 PK)

Cirkelmaaier OMSCHRIJVING TIJDSDUUR

Artikelcode: per dag:

Kosten: Als volgt of op aanvraag

Avant 635 Vereisten:

Vermogen: NVT

Brandstof: NVT

Bijzonderheden: 4 wielen die de contouren van het maaiveld volgen

Taakomschrijving: per weekend:

Afmetingen (LxBxH): per week:

Gewicht: per 4 weken:

Klepelmaaier OMSCHRIJVING TIJDSDUUR

Artikelcode: per dag:

Instelbare maaihoogte: 25-100 mm

Kosten: Als volgt of op aanvraag

Vereisten: Avant 635

Vermogen: NVT

Brandstof: NVT

Bijzonderheden: Maait hoog gras en bramen (struiken)

Taakomschrijving: Voor zwaarder maaiwerk per weekend:

Afmetingen (LxBxH): per week:

Gewicht: per 4 weken:

Puinbak OMSCHRIJVING TIJDSDUUR

Artikelcode: per dag:

Instelbare maaihoogte: 25-100 mm

Kosten: Als volgt of op aanvraag

Vereisten: Avant 635

Vermogen: NVT

Brandstof: NVT

Bijzonderheden: Geschikt voor het zeven van bestrating uit grond

Taakomschrijving: Opschoon werkzaamheden per weekend:

Afmetingen (LxBxH): per week:

Gewicht: per 4 weken:

Geschikt voor het openbreken van straatwerk

Kosten: Als volgt of op aanvraag

Vereisten: Avant 635



PRIJS / €

75,00€       

112,50€     

L = cm. B = cm. H = cm 350,00€     

op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €

50,00€       

75,00€       

L = cm. B = 129cm. H = cm 250,00€     

op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €

25,00€       

50,00€       

L = cm. B = 90cm. H = cm 125,00€     

op aanvr.

Borgsom:

Sleuvengraver OMSCHRIJVING TIJDSDUUR

Afmetingen (LxBxH): per week:

Gewicht: per 4 weken:

Vermogen: NVT

Artikelcode: per dag:

Taakomschrijving: Sleuven voor aanleg leidingen etc. per weekend:

Kosten: Als volgt of op aanvraag

Vereisten: Avant 635

Brandstof: NVT

Bijzonderheden: Maximale diepte: 90 cm

Sleufbreedte: 13 cm

Taakomschrijving: Gaten voor plantwerk/hekwerk per weekend:

Afmetingen (LxBxH): per week:

Gewicht: per 4 weken:

Gatenboor OMSCHRIJVING TIJDSDUUR

Artikelcode: per dag:

Boordiameter (cm): 10, 15, 20, 25

Kosten: Als volgt of op aanvraag

Vereisten: Avant 635

Vermogen: NVT

Brandstof: NVT

Bijzonderheden: Boorlengte: 120 cm

Taakomschrijving: Verwerking groen(afval) per weekend:

Afmetingen (LxBxH): per week:

Gewicht: per 4 weken:

Mestklem / Groenklem OMSCHRIJVING TIJDSDUUR

Artikelcode: per dag:

bovenklem. Ideaal voor sloot-, groen en mestafval.

Kosten: Als volgt of op aanvraag

Vereisten: Avant 635

Vermogen: NVT

Brandstof: NVT

Bijzonderheden: Losse materialen worden vastgehouden dmv de hydraulische



PRIJS / €
68,00€       

102,00€     
L = cm. B = 80cm. H = cm. 272,00€     

op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €
125,00€     
187,50€     

L = cm. B = 100cm. H = cm. 375,00€     
op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €
75,00€       

112,50€     
L = cm. B = cm. H = cm. 300,00€     

op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €
48,00€       

144,00€     
L = cm. B = cm. H = cm.

op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €
23,00€       
69,00€       

L = cm. B = cm. H = cm.
op aanvr.

Borgsom:

Nibbi grondfrees OMSCHRIJVING TIJDSDUUR

Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:
Vermogen:

Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: Nibbi grondfrees per weekend:

Kosten: als volgt of op aanvraag
Nibbi Vereisten: 500,00€                       

Brandstof:
Toebehoren:
Bijzonderheden:

Taakomschrijving: Nibbi rotorkopeg per weekend:
Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:

Nibbi rotorkopeg OMSCHRIJVING TIJDSDUUR
Artikelcode: per dag:

Bijzonderheden: 100 cm. Werkbreedte

Kosten: als volgt of op aanvraag

Nibbi Vereisten: 500,00€                       

Vermogen:
Brandstof:

Toebehoren:

Taakomschrijving: Mio zaaimachine per weekend:
Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:

zaaimachine OMSCHRIJVING TIJDSDUUR
Artikelcode: per dag:

Bijzonderheden: 6 versnellingen vooruit en 2 acheruit

Kosten: als volgt of op aanvraag

Mio Vereisten: 500,00€                       

Vermogen: 80 cm. Werkbreedte
Brandstof:

Toebehoren: 30 liter zaaibak

Taakomschrijving: zware professionele zaag per weekend:
Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: 7,3 kg. per 4 weken:

zware professionele zaag OMSCHRIJVING TIJDSDUUR
Artikelcode: per dag:

Bijzonderheden: zaagbladlengte: 37 cm. Of 63 cm.

Kosten: als volgt of op aanvraag

Stihl 066 Vereisten: 150,00€                       

Vermogen: 7,1 pk
Brandstof:

Toebehoren:

Taakomschrijving: hogedrukreiniger per weekend:
Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: 7,2 kg per 4 weken:

hogedrukreiniger OMSCHRIJVING TIJDSDUUR
Artikelcode: per dag:

Bijzonderheden: RE142K (incl. rotolans)

Kosten: als volgt of op aanvraag

Stihl Vereisten: 150,00€                       

Vermogen: 1,4 pk
Brandstof:

Toebehoren: extra hulpstuk: RA100 oppervlaktereiniger



PRIJS / €
34,00€       
51,00€       

L = cm. B = cm. H = cm. 136,00€     
op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €
24,00€       
72,00€       

L = cm. B = cm. H = cm. 96,00€       
op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €
37,00€       
55,50€       

L = cm. B = cm. H = cm. 148,00€     
op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €
75,00€       

112,50€     
L = cm. B = 60cm. H = cm. 300,00€     

op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €
7,00€         

10,50€       
L = cm. B = cm. H = cm. 28,00€       

op aanvr.

Borgsom:

Bijzonderheden:

Kosten: als volgt of op aanvraag

merk machine invullen Vereisten: 100,00€                       

Vermogen:
Brandstof:

Toebehoren:

Taakomschrijving: rol t.b.v. gazonaanleg per weekend:
Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:

rol t.b.v. gazonaanleg OMSCHRIJVING TIJDSDUUR
Artikelcode: per dag:

Bijzonderheden:

Kosten: als volgt of op aanvraag

Honda 13pk OHV Vereisten: 250,00€                       

Vermogen:
Brandstof:

Toebehoren: Inclusief beitels

Taakomschrijving: boomstronkenfrees per weekend:
Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:

boomstronkenfrees OMSCHRIJVING TIJDSDUUR
Artikelcode: Honda 13pk OHV per dag:

Bijzonderheden: maximale houtlengte 55 cm. En maximale diameter 40 cm.

Kosten: als volgt of op aanvraag

Vereisten: 150,00€                       

Vermogen: kloofkracht: 7 ton
Brandstof:

Toebehoren:

Taakomschrijving: houtsplijter per weekend:
Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:

houtsplijter OMSCHRIJVING TIJDSDUUR
Artikelcode: per dag:

Bijzonderheden:

Kosten: als volgt of op aanvraag

Honda Vereisten: 250,00€                       

Vermogen:
Brandstof:

Toebehoren:

Taakomschrijving: stroomgenerator per weekend:
Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:

stroomgenerator OMSCHRIJVING TIJDSDUUR
Artikelcode: per dag:

Kosten: als volgt of op aanvraag
Stella Vereisten: 150,00€                       

Brandstof: benzine
Toebehoren:
Bijzonderheden: huur, halve dag: €20,-

Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:
Vermogen:

Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: verticuteermachine per weekend:

verticuteermachine OMSCHRIJVING TIJDSDUUR



PRIJS / €
10,00€       
15,00€       

L = cm. B = cm. H = cm. 40,00€       
op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €
5,00€         
7,50€         

L = cm. B = cm. H = cm. 20,00€       
op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €
5,00€         
7,50€         

L = cm. B = cm. H = cm. 20,00€       
op aanvr.

Borgsom:

Kosten: als volgt of op aanvraag

Vereisten: 50,00€                         

steen kruiwagen per weekend:
Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:

Bijzonderheden:

steen kruiwagen OMSCHRIJVING TIJDSDUUR
Artikelcode: per dag:

Bijzonderheden:

Kosten: als volgt of op aanvraag

Vereisten: 50,00€                         

per weekend:
Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:

OMSCHRIJVING TIJDSDUUR
Artikelcode: per dag:

Vermogen:
Brandstof:

Toebehoren:

Taakomschrijving:

Vermogen:
Brandstof:

Toebehoren:

Vereisten: 50,00€                         

Vermogen:
Brandstof:

Toebehoren:

Taakomschrijving: kruiwagen

Groen kruiwagen OMSCHRIJVING TIJDSDUUR
Artikelcode: per dag:

kruiwagen

Kosten: als volgt of op aanvraag

Bijzonderheden: t.b.v. opladen groenafval

Taakomschrijving: Groen kruiwagen per weekend:
Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:



GROENAFVAL: 6 M3
155€           

10 M3
195€           

15 M3
280€           

20 M3
335€           

GROND: 6 M3
145€           

10 M3
185€           

PUINAFVAL: 6 M3
110€           

10 M3
150€           

HOUT: (excl. Bilzen) 10 M3
225€           

6 M3
375€           

10 M3
560€           

BOUW&SLOOPAFVAL: 6 M3
245€           

10 M3
390€           
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voor iedere routine de juiste machine

Prijzen van containers, inclusief BTW voor de eerste twee dagen. 

Plus 1,50 per dag voor de daarop volgende dagen, tot maximaal één maand.

Langer dan één maand huren kan, maar dit enkel op aanvraag.

DIVERSEN:
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1. Deze voorwaarden zijn van toepas-

sing op alle overeenkomsten van huur 

en verhuur van werktuigen, machines, 

gereedschappen en ander materiaal, 

met de daarbij vermelde accessoires, 

door verhuurder aan huurder 

aangegaan, en op de uitvoering en 

gevolgen daarvan. Huurder heeft 

kennis genomen van deze 

voorwaarden, de toepasselijkheid van 

eigen voorwaarden van huurder wordt 

uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2. Huurder dient zelf hel gehuurde bij 

verhuurder op tehalen en bij 

beeindiging van het huurcontract aan 

verhuurder wederom af te leveren aan 

het adres van verhuurder, tenzij 

schriftelijk anders overeengekomen. 

De goederen reizen voor risico van de 

huurder.

3. Indien verhuurder zich jegens 

huurder heeft verplicht het gehuurde 

aan huurder te bezorgen, zal 

verhuurder er naar streven zich zo 

nauwkeurig mogelijk aan de 

overeengekomen bezorgingtermijn te 

houden. De bezorgingtermijn geldt bij 

benadering en wordt geacht niet fataal 

te zijn.

4. Huurder verklaart het gehuurde in 

goede staat te hebben ontvangen; hij 

zal gedurende de huurtijd het 

gehuurde op zijn kosten onderhouden 

en ervoor zorgen dal dit in goede staat 

van onder¬houd blijft verkeren. Hij zal 

het gehuur¬de overeenkomstig de 

aard en bestem¬ming goed verzorgen 

en gebruiken en het gehuurde noch 

geheel noch gedeel¬telijk aan derden 

in huur, onderhuur, gebruik of 

bewaring geven, verpanden of naar het 

buitenland brengen.

5. Huurder dient de gebruiks- en 

veilig¬heidsinstructies die op het 

verhuurde aanwezig zijn danwel 

vanwege verhuurder worden gegeven, 

nauwgezet in acht te nemen.

6. Indien reparaties noodzakelijk zijn 

tengevolge van onvakkundige 

behandeling, reparaties door derden, 

het gebruik van accessoires of enige 

andere oorzaak, zulks ter beoordeling 

van verhuurder, worden de kosten 

daarvan afzonderlijk en extra aan 

huurder in rekening gebracht. Ook 

brandstof, oliën en vetten zijn voor 

rekening van huurder.

7. Huurder is aansprakelijk voor alle 

schade toegebracht aan het gehuurde 

of daaraan ontstaan tijdens de 

huurtijd, tenzij deze hem in 

redelijkheid niet kan worden 

aangerekend. Huurder is verplicht alle 

schade en elk gebrek aan het gehuurde 

onmiddellijk schriftelijk aan verhuurder 

te melden.  Bij in gebreke blijven van 

deze kennisgeving en bij niet opvolgen 

van de instructies, zal huurder voor de 

door dit verzuim eventueel door 

verhuurder te lijden schade 

aansprakelijk zijn. Zonder toestemming 

van de verhuurder mag huurder niet 

tot reparatie overgaan of 

veranderingen aanbrengen.  Alles wat 

door of vanwege huurder op het 

gehuurde wordt gemonteerd of 

aangebracht wordt daardoor het 

eigendom van verhuurder. Indien het 

gebrek of de schade aan het gehuurde 

buiten de schuld en/of risico van 

huurder is ontstaan, heeft huurder 

recht op vervanging  

daarvan gedurende de verdere duur 

van de overeenkomst, mits voorradig 

en beschikbaar voor verhuur.

8. Huurder is aansprakelijk voor het 

geheel of gedeeltelijk teniet gaan of 

verloren gaan van het gehuurde tijdens 

de huurtijd tengevolge van diefstal, 

verduistering, brand of welke oorzaak 

dan ook, onverschillig of zulks in of 

buiten overmacht geschiedt, tenzij 

huurder aantoont dat het geheel of 

gedeeltelijk teniet gaan van het 

gehuurde te wijten is aan c.q. voor 

risico van verhuurder behoort te 

komen. Huurder is verantwoordelijk 

voor het controleren dat de juiste 

brandstof, oliën of smering wordt 

gebruikt en toegepast en zal er tevens 

op toezien dat het voorgeschreven peil 

van oliën of smering gehandhaafd 

blijft. Schade ontslaan door een tekort 

aan brandstof, oliën of smering is 

volledig voor rekening van huurder.

8. Huurder is aansprakelijk voor het 

geheel of gedeeltelijk teniet gaan of 

verloren gaan van het gehuurde tijdens 

de huurtijd tengevolge van diefstal, 

verduistering, brand of welke oorzaak 

dan ook, onverschillig of zulks in of 

buiten overmacht geschiedt, tenzij 

huurder aantoont dat het geheel of 

gedeeltelijk teniet gaan van het 

gehuurde te wijten is aan c.q. voor 

risico van verhuurder behoort te 

komen. Huurder is verantwoordelijk 

voor het controleren dat de juiste 

brandstof, oliën of smering wordt 

gebruikt en toegepast en zal er tevens 

op toezien dat het voorgeschreven peil 

van oliën of smering gehandhaafd 

blijft. Schade ontslaan door een tekort 

aan brandstof, oliën of smering is 

volledig voor rekening van huurder. 9-. 

Het niet of niet tijdig ter beschikking 

stellen van de verhuurde zaken, als 

mede hel niet of niet goed 

functioneren ervan, geven geen recht 

tot ontbinding van de overeenkom 

en/of schadevergoeding, voor zover er 

sprake is van overmacht aan de zijde 

van verhuurder. Dit recht bestaat 

evenmin ingeval van onoordeelkundig 

gebruik van de verhuurde zaken, zulks 

ter beoordeling van verhuurder. 

Verhuurder aanvaardt 

aansprakelijkheid voor directe schade 

voor zover verhuurder hiervoor 

verzekerd is danwel redelijkerwijs 

verzekerd had kunnen zijn, gezien de in 

de branche geldende gebruiken. 

Niet voor vergoeding in aanmerking 

komen bedrijfsschade, bedrijfsstoring 

en andere onkosten, alsmede derving 

van inkomsten e.d. door welke oorzaak 

ook ontstaan. Huurder dient zich 

desgewenst tegen deze schade te 

verzekeren. De aansprakelijkheid van 

verhuurder wordt mede beoordeeld op 

grond van eventuele 

productbedrijfsschade verzekeringen 

van verhuurder. Behoudens de dekking 

hiervan is de schadevergoedingsplicht 

welke op verhuurder rust ingevolge het 

bovenstaande beperkt tot een bedrag 

van maximaal zes maal het 

verschuldigde bedrag.

10. Indien huurder niet in staat is, om 

welke reden dan ook, het gehuurde bij 

het einde van de huur wederom ter 

beschikking van de verhuurder te stel-

len, dan dient huurder aan verhuurder 

een door verhuurder te bepalen

schadevergoeding te betalen ter 

grootte van de vervangingswaarde van 

het gehuurde.

11. Huurder is verplicht voordat hij het 

gehuurde in ontvangst neemt, aan ver-

huurder een door laatstgenoemde vast 

te stellen waarborgsom te betalen. 

Verhuurder behoudt zich het recht 

voor de vervallen huurtermijnen te 

verrekenen met de waarborgsom, 

evenals schade aan het gehuurde bij 

aflevering en/of schade als bedoeld in 

artikel 10. Verhuurder is verplicht deze 

waarborgsom bij beëindiging van hel 

huurcontract aan huurder terug te 

betalen, indien op dat moment 

huurder aan al zijn verplichtingen 

jegens verhuurder beeft voldaan.

12. Alle belastingen, heffingen en 

rechten, in verband met het gehuurde 

geheven, zijn voor rekening van huur-

der, evenals eventuele schade of 

boete, ontstaan of opgelegd 

tengevolge van het niet voldoen aan 

wettelijke bepalingen of andere 

voorschiften van overheidswege.

13. Wanneer huurder in gebreke blijft 

de huur tijdig te betalen, wanneer door 

hem één of meer bepalingen van deze 

over¬eenkomst niet stipt worden 

nagekomen, wanneer conservatoir of 

executoriaal beslag wordt gelegd op 

zijn roerende of onroerende zaken of 

op een gedeelte daarvan, wanneer 

huurder surseance van betaling 

aanvraagt, wanneer huurder geraakt in 

staat van faillissement, wanneer hij 

overlijdt, onder curatele wordt gesteld, 

of Nederland metterwoon verlaat, 

heeft door het enkele verloop van de 

gestelde termijn of door het enkel 

plaatsvinden van één der gemelde 

omstandigheden, verhuurder hel recht 

te zijner keuze ofwel onmiddellijke 

betaling van de verschenen 

huurtermijn met kosten te vorderen, 

ofwel de onderhavige 

huurovereenkomst onmiddellijk te 

ontbinden en de in huur gegeven 

roerende zaken onverwijld tot zich te 

nemen, onverminderd verhuurders 

recht om van huurder vergoeding van 

kosten, schade en interesten te 

vorderen. Verhuurder zal van dit recht 

gebruik maken door middel van een 

aangetekend schrijven zonder dat 

rechterlijke tussenkomst vereist is. 

Indien verhuurder van het recht tot 

ontbinding gebruik maakt, kan huurder 

geen aanspraak maken op 

terugbetaling van hetgeen hij 

krachtens de ontbonden overeenkomst 

reeds heeft behaald. Ook na 

ontbindingsverklaring blijft huurder 

verplicht tot betaling van de reeds 

verschuldigde huren tot de 

ontbindingsverklaring, alsmede van 

hetgeen hij overigens verschuldigd is.  

14. Huurder verbindt zich verhuurder 

onmiddellijk kennis te geven van een 

eventuele beslaglegging op huurders 

roerende of onroerende zaken of een 

gedeelte daarvan, voorts van zijn 

faillissement, zijn aanvrage om 

surseance van betaling en onder 

curatelenstelling, of zijn voornemen 

om Nederland metterwoon te verlaten, 

alsmede om de beslagleg-gende 

deurwaarder, de curator of be-

windvoerder onverwijld mededeling 

van de huurovereenkomst te doen. 

15. Verhuurder of zijn gemachtigde 

heeft te allen tijde het recht de plaats 

of plaatsen te betreden, waar de door 

hem aan huurder verhuurde zaken zich 

bevinden en deze te onderzoeken. 

Huurder is verplicht aan één en ander 

zijn medewerking te verlenen.

16. Ten laste van huurder komen de. 

kosten van alle gerechtelijke en buiten 

gerechtelijke maatregelen, welke 

verhuurder tot het effectueren van zijn 

rechten ingevolge de 

huurovereenkomst nuttig of nodig 

mocht oordelen.

17. De huurovereenkomst eindigt door 

verloop van tijd, waarvoor zij is 

aange¬gaan, behoudens het recht van 

verhuurder de huurovereenkomst te 

allen tijde terstond te beëindigen, 

zodra zich een der in artikel 14 

omschreven gevallen voordoet.

18. Bij beëindiging van de 

huurovereenkomst tengevolge van 

welke oorzaak dan ook, zal huurder het 

gehuurde in dezelfde slaat als waarin 

hij dit heeft ontvangen, onbeschadigd 

en gereinigd, terugleveren aan 

verhuurder. De teuggespecificeerde 

schriftelijk opgave van de gehuurde 

materialen. Verhuurder zal aanstonds 

na de 

teruglevering de ge huurde materialen 

inspecteren, desgewenst in 

aanwezigheid van huurder en hij zal na 

inspectie huurder schriftelijk opgave 

doen van manco's en beschadigingen. 

Verhuurder is gerechtigd het terug 

ontvangen verhuurde zelf te herstellen 

en te reinigen indien hij dat nodig acht. 

Alle kosten in verband me het 

bovenstaande komen voor rekening 

van huurder en zullen afzonderlij 

worden gefactureerd. 

19. Ook ingeval van toegestane 

verhuur ingebruikgeving of in 

bewaringgeving aan derden, zal 

huurder onverminderd gehouden zijn 

tot nakoming van de hierboven 

omschreven verplichtingen en 

aansprakelijkheid in de hierboven 

genoemde gevallen. In alle gevalle 

waarin hij deze overeenkomst niet is 

voorzien, zullen de wettelijke 

bepalingen omtrent huur en verhuur 

gelden.

20. Betalingsvoorwaarden: 

a. Bij huurovereenkomsten met een 

kortere duur dan vier weken wordt 

gefactureerd bij het einde van de 

overeenkomst. Bij 

huurovereenkomsten voor langer dan 

vier weken wordt maandelijks 

gefactureerd. 

b. Betalingen dienen te geschieden 

contant danwel binnen 14 dagen na de 

factuurdatum.

21. Ingeval van niet tijdige betaling is 

de huurder een rentevergoeding 

verschuldigd van 2% per maand, te 

rekenen vanaf 14 dagen na 

factuurdatum.

Bij overschrijding van de 

betalingstermijn komen zowel de 

gerechtelijke als de buitengerechtelijke 

incassokosten voor rekening van de 

huurder, waarbij de 

buitengerechtelijke kosten worden 

gefixeerd op 20% van het 

factuurbedrag inclusief BTW met een 

minimum van 125,00. 

Buitengerechtelijke kosten zijn door 

huurder verschuldigd, in ieder geval

wanneer verhuurder zich voor 

invordering van de hulp van een derde 

heeft verzekerd. Uit het enkele feit dat 

verhuurder zich verzekerd heeft van de 

hulp van een derde blijkt de grootte 

van en de gehoudenheid tot betaling 

van de buitengerechtelijke kosten.

Indien verhuurder het faillissement va 

huurder aanvraagt is deze naast de 

hoofdsom rente en buitengerechtelijk 

kosten, tevens de kosten van de 

faillissementsaanvraag verschuldigd.

22. Ingeval van niet tijdige betaling is 

de verhuurder bevoegd de nakoming 

van zijn verplichtingen op te schorten 

totdat volledige betaling heeft 

plaatsgevonden.

23. Alle geschillen, ontstaan naar 

aanleiding van de tussen partijen 

gesloten overeenkomst, en die niet tot 

de competentie van de Kantonrechter 

behoren worden in eerste aanleg 

uitsluiten berecht door de bevoegde 

rechter in het Arrondissement 

Maastricht. 

Het hierboven bepaalde laat onverlet 

het recht van verhuurder om het 

geschil voor te leggen aan de volgens 

de normale competentieregels 

bevoegd burgerlijke rechter, danwel te 

late beslechten middels arbitrage of 

bindend advies. 

Het Nederlands Recht is bij uitsluiting 

van toepassing.
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VERHUURVOORWAARDEN:



PRIJS / €

0,00
L = cm. B = cm. H = cm. 0,00

op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €

0,00
L = cm. B = cm. H = cm. 0,00

op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €

0,00
L = cm. B = cm. H = cm. 0,00

op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €

0,00
L = cm. B = cm. H = cm. 0,00

op aanvr.

Borgsom:

PRIJS / €

0,00
L = cm. B = cm. H = cm. 0,00

op aanvr.

Borgsom:

Kosten: als volgt of op aanvraag

merk machine invullen Vereisten:

Brandstof:

Toebehoren:

Bijzonderheden:

Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:
Vermogen:

Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: per weekend:

Kosten: als volgt of op aanvraag

merk machine invullen Vereisten:

soort machine invullen OMSCHRIJVING TIJDSDUUR

Brandstof:

Toebehoren:

Bijzonderheden:

Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:
Vermogen:

Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: per weekend:

Kosten: als volgt of op aanvraag

merk machine invullen Vereisten:

soort machine invullen OMSCHRIJVING TIJDSDUUR

Brandstof:

Toebehoren:

Bijzonderheden:

Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:
Vermogen:

Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: per weekend:

Kosten: als volgt of op aanvraag

merk machine invullen Vereisten:

soort machine invullen OMSCHRIJVING TIJDSDUUR

Brandstof:

Toebehoren:

Bijzonderheden:

Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:
Vermogen:

Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: per weekend:

Kosten: als volgt of op aanvraag
merk machine invullen Vereisten:

soort machine invullen OMSCHRIJVING TIJDSDUUR

Brandstof:
Toebehoren:
Bijzonderheden:

Afmetingen (LxBxH): per week:
Gewicht: per 4 weken:
Vermogen:

Artikelcode: per dag:
Taakomschrijving: per weekend:

soort machine invullen OMSCHRIJVING TIJDSDUUR


