HUURVO ORWAARDEN Meat at the Bar
Huurtarief:

Het huurtarief per dag bedraagt € 450,- exclusief btw.
Bij het halen of bezorgen van de aanhanger geldt er een kilometer tarief van € 0,50 per kilometer.
De betreffende wagen wordt door dhr. M. Schuller zelf gebracht, gehaald en geïnstalleerd.

Legitimatie:

Voor het huren en rijden met onze Meat at the Bar aanhanger is een geldig rijbewijs BE vereist.
Zonder een geldig rijbewijs zal de aanhanger niet worden vrijgegeven, mits dhr. Schuller de
aanhanger bezorgt en na huurperiode in ontvangst neemt bij de des betreffende locatie.

Tijdsduur:

In overeenstemming met dhr. M. Schuller.

Waarborgsom:

Bij het huren van een aanhanger dient er een waarborgsom van € 500,- betaald te worden. De
waarborgsom dient ten alle tijden vooraf in contanten voldaan te worden. De waarborgsom zal
achteraf worden terugbetaald of verrekend met de huur periode mits de aanhanger schoon en
zonder defect aan dhr. Schuller is geretourneerd. Schade van welke aard dan ook ontstaan tijdens de
huurperiode zal op de huurder worden verhaald. Eventuele gebreken die worden geconstateerd
worden binnen 24 uur aan de huurder gemeld, welke hiervoor aansprakelijk wordt gehouden.

Boetes:

De ervaring leert ons dat er landelijk streng wordt gecontroleerd op wagens met aanhanger. Buiten
de bebouwde kom is de wettelijk toegestane snelheid 90 km per uur.
Eventuele verkeersovertredingen, ontstaan tijdens de huurperiode worden doorbelast aan de
huurder.

Aan- en afkoppelen aanhanger en vergrendelen van de aanhanger:

U bent zelf verantwoordelijk voor het aan- en afkoppelen en vergrendelen van de aanhanger. Het
spreekt voor zich dat in het kader van de verkeersveiligheid de “veiligheidsremkabel” van de
aanhanger te allen tijde aan het trekkende voertuig bevestigd is evenals de verlichtingskabel.

Accessoires:

- 2 aansluitstroomkabels van 15 meter (220V aansluitspanning)
- Waterslang (geschikt voor het waternet)
- Wielklemslot
- Koppeling slot

Verzekering:

De Meat at the Bar aanhanger is (casco) verzekerd tegen schade, verlies, brand, braak en diefstal
voor het binnenland. De lading is niet verzekerd. Het eigenrisico van de betreffende verzekering
bedraagt 2000,- euro. In geval van opzet of schuld bij schade, brand, braak of diefstal, ten tijde van de
huurperiode, blijft de huurder onverminderd aansprakelijk. Alle hiermee samenhangende kosten
komen voor de rekening van de huurder.

Tips voor gebruik:

- Houdt u aan de wettelijk gestelde snelheid op de openbare wegen.
- Zet de wagen altijd op slot, waar dan ook gebruik beide sloten koppeling en wielklem.
Middels ondertekening van dit document gaat de huurder akkoord met de algemene
huurvoorwaarden van Meat at the Bar.

Naam huurder ……………………………………

Naam ondertekenaar ………………………………..

Datum ………………………………………………….

Handtekening ……………………………………………

