Van Walraven - Huurvoorwaarden
-

Van Walraven verhuurt materialen aan professionele gebruikers van wie verwacht
mag worden dat zij weten hoe er met de machines/gereedschappen (veilig) dient
te worden gewerkt. Van Walraven verhuurt niet aan particulieren.

BORG EN HUURBEREKENING
-

Voor huurartikelen wordt een borgbedrag in rekening gebracht welke wordt
gecrediteerd na controle en goedkeuring van het retour gekomen huurartikel.

-

Huur wordt, afhankelijk van het artikel, berekend per dag of per week.
Bij berekening per dag worden alleen werkdagen berekend.

-

De huurberekening gaat in op de dag van bestellen en eindigt op de dag van
ontvangst bij Van Walraven. Het is mogelijk om het gehuurde op een andere
vestiging retour te brengen dan waar het is besteld. Voor deze service wordt een
dag huur extra berekend.

-

Voor een huurperiode tot 5 werkdagen, worden verzendkosten doorberekend.

GEBREK/SCHADE/VERMISSING
-

Op het moment dat een gebrek aan het gehuurde artikel geconstateerd wordt, en
in het geval van diefstal/vermissing van het gehuurde, dan dient dit direct gemeld
te worden. In geval van diefstal/vermissing dient er aangifte gedaan te worden bij
de politie.

-

Het door de huurder zelf verrichten van reparaties aan het gehuurde is niet
toegestaan.

-

Vanaf het moment van afleveren tot het moment van retour brengen is de
huurder aansprakelijk voor schade en diefstal van het gehuurde.
De huurder is verplicht de gehuurde zaken te vergoeden op basis van
nieuwwaarde in geval van schade aan gehuurde zaken of (gedeeltelijk) ontbreken
hiervan.

RETOURNEREN
-

De huurder dient voor eigen rekening en risico voor retourzending zorg te dragen.

-

Huurartikelen dienen in dezelfde staat als bij levering retour gebracht te worden.

OVERIG
-

Een huurartikel kan voor afleveren gereserveerd worden, de maximale wachttijd
voor afname is 2 werkdagen.

-

Gehuurde zaken blijven eigendom van Van Walraven ongeacht de duur van de
overeenkomst.
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