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Beknopte verhuurvoorwaarden Wolfshaar Rental B.V. 
(Volledige voorwaarden overhandigd met de verhuurovereenkomst en tevens te raadplegen via de website www.wolfshaarbv.nl). 
 
Prijzen 
Onze tarieven zijn exclusief BTW, verzekeringsbijdrage en 
brandstofkosten. Prijzen gebaseerd op 8 draaiuren per dag, 
en 5 werkdagen per week. Bij aangaan overeenkomst zullen 
de tellerstanden worden geregistreerd en bij terugkomst 
wederom. Meer-uren zullen extra worden doorberekend.  
De huurberekening gaat in op het moment van verlaten van 
ons bedrijf, en eindigt op het moment van binnenkomst. Bij 
telefonische afmelding blijft huurder verantwoordelijk en 
aansprakelijk tot het moment waarop het gehuurde in 
ontvangst is genomen tegen afgifte van betreffende 
retourbon. De retourbon vrijwaart huurder niet van alsnog 
geconstateerde gebreken en/of manco’s.   
 
Verzekering 
Huurder kan tegen 7% van de huursom een verzekering via 
verhuurder afsluiten. Mits er een verzekering is afgesloten 
bedraagt het eigen risico voor WA € 1.250 per gebeurtenis en 
voor Casco € 2.750 per gebeurtenis. Ondergrondse c.q. 
leidingschade is niet verzekerd. Na afloop van de huurperiode 
worden niet gemelde schades volledig aan huurder 
doorbelast.  
 
Betaling 
Betalingen dienen binnen 30 dagen te worden voldaan mits 
er schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.  
Indien huurder niet aan zijn betalingsverplichting voldoet 
heeft verhuurder het recht huurder te verzoeken binnen een 
door verhuurder gestelde termijn de goederen te 
retourneren op haar vestiging. Indien huurder hier geen 
gehoor aan geeft mogen de goederen door verhuurder tegen 
transportkosten worden opgehaald. Huurder heeft geen 
recht op schadevergoeding. 
Ten laste van huurder komen alle kosten van gerechtelijke en 
buitengewone maatregelen, incassokosten daaronder 
begrepen, welke verhuurder voor het geldend maken van zijn 
rechten ingevolge de algemene huurvoorwaarden nuttig of 
noodzakelijk acht.  
 
Halen / retourneren 
Huurder dient de objecten af te halen en te retourneren op 
de vestiging van Wolfshaar. Voor het bezorgen of afhalen 
rekent verhuurder een transportvergoeding op basis van de 
werkelijk bestede uren. Het gehuurde dient schoon te 
worden geretourneerd. Indien dit niet het geval is worden er 
reinigingskosten in rekening gebracht. 
 
Brandstof en smeermiddelen 
Onze goederen worden afgetankt meegegeven. Brandstof en 
smeermiddelen komen voor rekening van huurder. Dagelijkse 
onderhoud aan de goederen zoals het peilen van de olie 
worden verricht door en voor rekening van huurder en staan 
vermeld in de gebruikershandleiding.  

Huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste 
brandstof en olie of een juiste stroomvoorziening van de 
motor. Achterstallig onderhoud wordt na afloop van de 
huurperiode aan huurder doorbelast. 
 
Boetes  
Huurder zal alle lasten, belastingen, en boetes die 
voortvloeien uit het gebruik van verhuurmateriaal door 
hem of derden betalen, mogelijk vermeerderd met 
administratiekosten van verhuurder.  
 
Storingen / schades / ongevallen / reparaties  
Storingen / schades / ongevallen dienen direct per e-mail 
aan administratie@wolfshaarbv.nl te worden gemeld. 
Reclamaties over de huurtermijn of het huurbedrag 
daarbuiten zijn niet mogelijk en worden derhalve niet in 
mindering gebracht op de huurprijs. Reparaties mogen 
slechts worden verricht door of in opdracht van de 
verhuurder. Servicebeurten gebeuren voor rekening van 
verhuurder.  
 
Onderverhuur  
Het is huurder verboden het verhuurde onder te verhuren 
of aan derden ten gebruiken af te taan.  
 
Diefstal 
Bij vermissing, diefstal, vervreemding, vergaan, 
verduistering of bezwaring van het goed dient de 
dagwaarde van het goed volgens op dat moment 
geldende prijslijst aan de verhuurder te worden vergoed. 
Huurder is verplicht hiervan binnen 24 uur aangifte te 
doen en deze aan verhuurder te overhandigen.  
 
Aansprakelijkheid verhuurder 
Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die is 
geleden door de huurder, die ontstaan is door of in 
verband met het gehuurde goed evenals kosten en/of 
schaden voor huurder/derden ontstaan door stagnatie in 
het gebruik van het gehuurde door defecten, verkeerd 
gebruik, maltraitatie door huurder of diens personeel of 
derden, vertraging bij transport bij aanvoer of bij 
verplaatsing, staking, molest of anderszins.  
 
Verplichtingen huurder 
Huurder verklaart dat zij alleen gekwalificeerde personen 
toegang verschaft tot het materieel en zal werken volgens 
wet- en regelgeving (bijvoorbeeld het doen van een  
tijdige KLIC-melding bij het Kadaster, en ten aanzien van 
arbeidsomstandigheden het plaatsen en vervangen van 
de filters voor de overdrukinstallatie indien aanwezig).  
 
Verhuurde machines blijven te allen tijde eigendom van 
verhuurder of haar derde (mogelijk derdenbeding).  


