
Huurvoorwaarden Elro Machinery 

 

Huurvoorwaarden 
 
Algemene voorwaarden 
 
Huurperiode: 
Bij Elro Machinery heeft u de volgende mogelijkheden: 
Een halve dag is maximaal 4 uur dag. Ophalen 08.00 en retour 12.00 uur of ophalen vanaf 13.00 en 
terugbrengen voor 17.00 uur. 
Een dag is ophalen vanaf 08.00 uur en terugbrengen voor 17.00 uur 
Een weekend begint op zaterdag. Ophalen tussen 08.00 en 09.00 uur en de volgende maandag 
tussen 08.00 en 09.00 uur terugbrengen. 
Een week bestaat uit 5 dagen en deze begint op de tijd van levering en loopt daarna 5 x 24 uur door. 
 
Levering: 
Alle gehuurde gereedschappen en/of machines kunnen tijdens openingstijden opgehaald worden bij 
onze locatie Rozenobel 18 5986 PB Beringe. 
 
Legitimatie: 
Wij vragen aan iedereen die bij ons huurt zich te legitimeren met een geldig Nederlands 
legitimatiebewijs, voorzien van pasfoto (EU-paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs). 
Wij noteren altijd het documentnummer en een kopie van het legitimatiebewijs, maar vragen en 
noteren ook altijd het adres, telefoonnummer en het e-mailadres van degene die het gehuurde bij 
ons ophaalt op de huurovereenkomst. 
 
Borgsom: 
Alles wat Elro Machinery verhuurt vertegenwoordigt een aanzienlijke waarde. Daarom vragen wij 
aan particuliere en zakelijke klanten altijd een borgsom. Deze varieert per machine. 
 
Reinigen en reparatie: 
Elro Machinery zorgt ervoor dat alles wat verhuurd wordt bij levering schoon is en in goede staat 
verkeerd. Dat betekend dat wij ervan uitgaan, dat u het gehuurde ook weer in dezelfde staat inlevert. 
Is dit niet het geval dan zijn wij genoodzaakt extra reinigings- en/of reparatiekosten in rekening te 
brengen. 
 
Aansprakelijkheid: 
Huurder is altijd voor 100% aansprakelijk en  is NIET via Elro Machinery verzekerd. 
 
Boetes: 
Alle boetes en bekeuringen die tijdens de huurperiode door de huurder worden verkregen komen 
voor rekening van de huurder. 
 
KLIC melding: 
Bij graafwerkzaamheden dient u altijd een KLIC melding te doen.  
Indien er graafwerkzaamheden plaatsvinden zonder dat er een KLIC melding is gedaan en er ontstaat 
schade, komt dit voor rekening van de huurder. Dit kan nimmer verhaalt worden op Elro Machinery. 


