Algemene voorwaarden (verhuur) JMC Vollenhove B.V.
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De huurder huurt alle producten dat door de verhuurder aangeleverd is geheel voor eigen risico en kan
de verhuurder op geen enkele manier aansprakelijk stellen.
De huurder zorgt zelf voor eventuele vergunningen en verzekeringen van de aangeleverde producten.
Rolsteigers worden alleen gebruikt voor particuliere / schilder doeleinden. Anders in overleg.
De huurder dient alle producten te onderhouden en verzorgen als een goede huisvader. alle producten
worden schoon aangeleverd en schoon afgeleverd, schoonmaakkosten is op nacalculatie.
Elke schade in welke aard dan ook wordt door de verhuurder bepaald en door de huurder betaald.
De huurperiode valt hier niet onder. Deze schade wordt verrekend per direct bij afleveren van het
gehuurde materieel. Mits anders overeengekomen met verhuurder. De schade die is ontstaan staat
beschreven in bijgeleverde schade overeenkomst. Betaling is binnen 14 dagen na ontvangst factuur.
Rolsteigers kunnen gebracht, geplaatst, afgebouwd en afgehaald worden. De kosten worden vooraf
Bepaald tussen verhuurder en huurder. Is dit niet afgesproken gelden : € 0,50 Per gereden kilometer,
bepaald door navigatie systeem. Op en afbouwen € 25.00 per keer met assistentie huurder.
De huurprijs wordt vooraf bepaald tussen huurder en verhuurder.
Steigers worden per kalenderdatum verhuurd. Tijden in overleg tussen huurder en verhuurder.
Een week huur is zes dagen, mits anders overlegd met verhuurder.
Doorverhuur is niet toegestaan mits er met de verhuurder een overeenkomst is gemaakt.
De huurder kan niet in discussie gaan met bovengenoemde regels en houdt zich ook hieraan.
De huurder is op de hoogte van onze algemene voorwaarden die vermeld zijn op onze websites.

Na het lezen van de huurovereenkomst en invullen van de datum(s) huurovereenkomst ondertekent
de huurder en verhuurder met naam en handtekening en gaat akkoord met de bovengeschreven regels.
De huurder is en gaat akkoord met de leveringsvoorwaarden ook vermeld op onze websites.
LETOP: huurder is verantwoordelijk voor product(en) vanaf levering tot en met er is afgetekend voor retour.
LETOP: als de weersomstandigheden er om vragen, ingehuurde product(en) veilig stellen.

