Huurvoorwaarden Essense Banden Service
Essense Banden Service - Afschrift van de huurvoorwaarden
1a. De huurder verklaart de artikelen in goede en deugdelijke staat te hebben ontvangen. Bestaande
beschadigingen zijn op tekening aangegeven;
1b. De huurder is te allen tijde alleen en geheel aansprakelijk voor alle gebreken en alle directe en
indirecte gevolgen daarvan, welke zich tijdens de periode van huur met, door en aan het gehuurde
voordoen. Hieronder vallen ook diefstal en beschadiging van het gehuurde;
1c. De huurder is verplicht zich voldoende op de hoogte te stellen van het gebruik van het gehuurde
en zich bij twijfel tot Essense Banden Service te wenden;
1d. Het is de huurder verboden reparaties aan het gehuurde te verrichten of te laten verrichten, tenzij
hiervoor door Essense Banden Service uitdrukkelijk toestemming is verleend;
1e. De huurder verplicht zich alle kosten voor vervanging van of reparatie aan het gehuurde, welke
zijn ontstaan in de huurperiode, direct te voldoen;
1f. Incassokosten of kosten van een gerechtsdeurwaarder worden, in geval van niet tijdige betaling,
volledig aan de huurder doorbelast na berekening van wettelijke rente;
1g. Bovenmatige slijtage door onjuist en/of onzorgvuldig gebruik, verplicht de huurder tot betaling van
dubbele huur.
2. Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde aan derden ter beschikking te stellen, zonder
uitdrukkelijke toestemming van Essense Banden Service.
3. De huurder betaalt de huurprijs vooruit.
4. Voor elke dag vertraging in de overdracht van het gehuurde aan Essense Banden Service, boven
de overeengekomen termijn, zal telkens een toeslag van 50% over het bruto voor huur verschuldigde
dagtarief, als verhoging op de gebruikelijke huurprijs voor de termijnoverschrijding in rekening worden
gebracht. Voor eerder geretourneerde artikelen wordt geen restitutie verleend.
5. Het gehuurde dient door de huurder te worden verzekerd (bijvoorbeeld door dit mee te verzekeren
via de reisverzekering).
6. Essense Banden Service is op generlei wijze aansprakelijk voor schade, welke ontstaat voor,
tijdens en na de periode van huur op welke manier dan ook;
6b. Schade, ontstaan aan het voertuig van de huurder door hulp bij (de)montage door Essense
Banden Service, is geheel voor risico en rekening van de huurder.

7. Voor niet schoongemaakte huurartikelen wordt door Essense Banden Service € 10,schoonmaakkosten per artikel in rekening gebracht.
8. Onder een dag wordt verstaan een kalenderdag of een gedeelte daarvan.
9. Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW, uitgezonderd borgsommen
10 Borg voor dakkoffer berdaagt 150 euro, dakdragers 100 euro.
11. Waar over 'Essense Banden Service' gesproken wordt, worden ook medewerkers van onze
samenwerkingsverbanden bedoeld, waar montage en/of uitgifte plaats heeft.
Huurder
Gelezen en goedgekeurd

