Verhuurvoorwaarden Hobutra b.v.
1 Tijdens de duur van deze huurovereenkomst zal de verhuurder
zover nodig de navolgende werkzaamheden aan de truck verrichten:
a. Regelmatige service/inspectiebeurten ter beoordeling van verhuurder en
afhankelijk van de inzet van de truck.
b. De noodzakelijke reparaties aan de truck bij normaal gebruik, met de daartoe
benodigde onderdelen, zoals defecte elektronica, afname conditie van batterij,
motorische storingen, slijtage van mastlagers, remblokken en hydraulische slangen.
Indien de truck niet op korte termijn gerepareerd kan worden zorgt verhuurder
voor een overbruggingstruck. De verhuur is inclusief WA-verzekering,
normale slijtage banden, vorken en kettingen.
De verhuur is exclusief het geldende BTW-percentage, transportkosten, brandstof,
bediening, reinigingskosten en herstel of vervanging van banden.
Huurder is verplicht om machines met traktiebatterijen bij te
vullen met gedemineraliseerd water, om het waterniveau
in de batterij op peil te houden.
Schade aan de batterijen door nalatigheid van de huurder komen
voor rekening van de huurder, welke schade niet door de verzekering wordt
gedekt en tot €. 7000,00 kunnen oplopen.
Er bestaat de mogelijkheid om de batterij door derden te laten vullen.
U kunt hiervoor een contract afsluiten. (kosten op aanvraag).
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De huurder draagt zorg voor:
Energie.
Het dagelijks onderhoud/controle op:
Conditie van de banden.
Controle bedrijfsurenteller, stand en werking.
Controle batterijen en laadinrichtingen, zonodig bijvullen van de batterij met
gedestilleerd/gedemineraliseerd water.
. Controle op niveaus aanwezige vloeistoffen, zoals b.v. motorolie en koelvloeistof.
c. Regelmatig reinigen van de truck.
d. De verhuurder behoud zich het recht voor die kosten welke voort
komen uit slecht onderhoud, ter beoordeling van de verhuurder, door te berekenen
aan de huurder.
3 Service/inspectiebeurten/reparatiewerkzaamheden:
a. De data waarop deze service/inspectiebeurten/reparatiewerkzaamheden
zullen plaatsvinden, zullen tijdig in overleg worden vastgelegd.
b. De verhuurder of haar gemachtigde heeft ten alle tijden en zonder
voorafgaand bericht of kennisgeving het recht de truck te controleren.
De huurder dient ten allen tijde zijn volle medewerking daartoe te verlenen.
4 Verzekering
a. Het gehuurde object is WA-verzekerd bij Interpolis op polisnummer:
73769965 tegen de risico's van wettelijke aansprakelijkheid
op basis van de gahanteerde polisvoorwaarden.
Bij iedere schade heeft u een eigen risico van € 1.450,per object en per gebeurtenis.
In geval van blote diefstal of brand, blijft de schade voor
rekening van de huurder met een maximumbedrag van € 5000,per object en per gebeurtenis.
b. De huurder is verplicht de verhuurder van een eventuele
schade onmiddelijk doch binnen 24 uur in kennis te stellen en daarna
de instructies van de verhuurder op te volgen.
c. De huurder vrijwaard verhuurder voor alle boetes die aan de
verhuurder worden opgelegd ter zake van, gedurende
de huurtijd, door de bestuurder strafbare feiten.
d. De huurtermijn is pas afgelopen,zodra de huurder of verhuurder de
vorkheftruck (of ander(intern) transportmateriaal) schriftelijk
heeft afgemeld, tenzij er een contract is afgesloten.
Dan geldt de einddatum die op het contract staat (zie punt 6).
e. Huurder is aansprakelijk voor de schade ontstaan door zijn nalatigheid en wordt
niet door de verzekering gedekt.
5 Storingen:
a. De huurder zal storingen van de truck direct melden aan de verhuurder.
b. De verhuurder zal ervoor zorg dragen dat de storingen zo spoedig
mogelijk worden verholpen of de verhuurder zorgt voor een
overbruggingstruck.
c. Het is de huurder niet toegestaan zelf reparaties te verrichten aan de
truck, zonder voorafgaand overleg met en toestemming van de verhuurder.

6 Huurprijs:
a. Verwezen wordt naar onze verhuurtarieven.
Voor lange termijn verhuur gelden speciale tarieven op aanvraag.
b. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur en tegen de
huurprijs zoals in de huurovereenkomst is vermeld.
De huurovereenkomst zal stilzwijgend met de duur van het langer gebruik worden
verlengd tegen de geldende overeengekomen huurprijs.
c. Prijzen zijn inclusief en exclusief bij 1b vermelde omschrijving.
d. Indien de huurovereenkomst door huurder voortijdig wordt beëindigd,
blijft huurder aansprakelijk voor de huur over de
resterende maanden tot en met het uiteinde van de huurovereenkomst.
e. Als er speciale prijsafspraken gemaakt zijn voor een bepaalde
huurperiode en de afgesproken huurperiode wordt niet nagekomen
dan zullen wij ons standaard huurtarief doorbelasten.
7. Betaling:
Wanneer de huurder de verschenen huurtermijnen niet prompt op de vervaldag
betaald heeft, is door hem aan verhuurder een rente van 1% per maand verschuldigd,
te rekenen vanaf de vervaldag, tot aan de dag der voldoening.
Verhuurder is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om, van de
huurder alle kosten, zowel buitengerechtelijke, als gerechtelijke, door niet betaling
veroorzaakt, te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat,
gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd
met de rente.
8 Verplichtingen van de huurder:
a. De huurder is gehouden de truck overeenkomstig de bestemming op
vakkundig wijze en met de nodige zorg als een goede huisvader te gebruiken,
te bedienen, te doen bedienen en doelmatig te beveiligen tegen diefstal.
b. Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade door bedrijfsstagnatie,
schade aan derden enz.
c. Eventuele verplaatsing van de truck door de huurder zal direct
aan de verhuurder worden gemeld en zal pas plaatsvinden na
akkoordbevindingen door de verhuurder.
9 Tussentijdse ontbinding van de overeenkomst:
a. Indien huurder ondanks sommatie van de zijde van verhuurder
in gebreke blijft met de betaling of verzuimd andere verplichtingen
na te komen, dan wel in strijd daarmee handelt.
b. Indien huurder in staat van faillisement komt te verkeren,
surseance van betaling of faillisement aanvraagd of beslag
wordt gelegd op de goederen van de huurder of op de
onderwerpelijke truck.
c. Indien de huurder een rechtpersoon is en de rechtspersoon wordt
ontbonden, dan heeft de verhuurder het recht deze overeenkomst
terstond als ontbonden te beschouwen onverminderd haar recht
nakoming te vorderen.
d. Huurder zal alsdan een bedrag betalen gelijk aan de nog
verschuldigde termijnen op basis van de de oorsponkelijke
looptijd, verhoogd met eventuele vertragingsvergoeding
alsmede (bij operationele lease) de gecalculeerde restwaarde.
Ten laste van huurder komen alle kosten die door verhuurder
zijn of worden gemaakt, ingeval huurder niet voldoet aan aan de
bepalingen van de overeenkomst, met inbegrip van onder meer
de kosten van opvordering, die van taxatie en verkoop alsmede
na in gebrekstelling de buitengerechtelijke incassokosten.
e. Indien en zolang de huurder nalatig is in de nakoming van
enige verplichtingen jegens verhuurder is hij niet
gerechtigd de truck te gebruiken.
10 Fiscale rechten met betrekking tot de truck
In de contractverhouding op basis van deze overeenkomst
is de verhuurder zowel juridisch als economisch eigenaar
van de truck.
11 Geschillen
a. Op deze overeenkomst is uitsluitend het nederlands recht
van toepassing.
b. Bij een geschil zullen partijen trachten een regeling in der minne
te bereiken.
Zo nodig en indien door beide partijen gewenst zal daarbij een
derde bemiddelen.
12 Aanvullende voorwaarden
a. Indien de huurperiode overschreden word zonder
bericht aan de verhuurder, kan dit beboet worden met de
huursom plus een extra bedrag onverminderd de eventuele
verder te lijden schade en de te maken kosten van de
verhuurder.
b. Het is verboden het gehuurde af te staan aan derden
zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.

Watervulinstructies voor tractiebatterijen worden u op verzoek toegestuurd!

