Algemene Huurvoorwaarden Heuvelmans mechanisatie.
Bij het reserveren/huren van machines dient u op de hoogte te zijn van dit regelement.


















Machines altijd vooraf reserveren, liefst enkele dagen van te voren.
Voor het reserveren van machines kunt u bellen naar:
- kantoor Heuvelmans Mechanisatie : 013-5333020
- Bart Heuvelmans:
06-20863688
- Frans Brekelmans:
06-20491820
- Dries van Dal
06-14773498
Ophalen van machines kan van maandag t/m zaterdag van 8.00 uur t/m 17.00 uur.*
Bij het ophalen van machines dient u zich te kunnen legitimeren met een geldig ID.
Wanneer langer dan 2 dagen aaneengesloten gereserveerd wordt, wordt er minimaal 8 uur
per dag in rekening gebracht (uitgezonderd de dag van retour)**
Reserveren van machines betekent ook op afgesproken tijd halen en terugbrengen van
machines. Indien de machines niet tijdig zijn teruggebracht, brengen wij hier extra kosten
voor in rekening.
Machines die voor een ochtend gereserveerd zijn dienen om 12.30 uur retour te zijn.*
Machines die voor een hele dag gereserveerd zijn dienen om 17.00 retour te zijn.*
Machines moeten altijd goed gereinigd retour gebracht worden, zo niet dan worden
reinigingskosten in rekening gebracht. € 40,Grondbewerking van percelen noteren per ha., perceelranden noteren per uur.
Voor iedere reservering geldt een basistarief van € 5,- (starttarief).
De verhuurperiode bepaald welk tarief er van toepassing is. Alle tarieven zijn excl. BTW.
Tarieven zijn exclusief brandstof. Machines dienen volgetankt teruggebracht te worden, zo
niet worden de brandstofkosten in rekening gebracht.
Zorg dat u telefonisch bereikbaar bent als u iets besproken heeft.
Onenigheden dienen gemeld te worden op kantoor of bij Bart.
* Tenzij anders overeengekomen.
** Bij machines waarbij dagtarieven gelden worden de dagprijzen in dit geval gehanteerd.

HEUVELMANS MECHANISATIE V.O.F. KAN NOOIT AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR
GEVOLGSCHADE, IN WELKE VORM DAN OOK.
U DIENT ALTIJD DE JUISTE AANTALLEN OP TE GEVEN, CONTROLE IS DOOR ONS OP ELKE WIJZE
GEOORLOOFD.

Reparatie en onderhoud, in- en verkoop van nieuwe en gebruikte landbouw-, tuinbouw- en boomkwekerijmachines
Hoolstraat 2
5056 PK Berkel-Enschot

Tel. 013-5333020
Fax 013-5332860

IBAN: NL16RABO0152057064
SWIFT/BIC: RABONL2U

BTW nr. NL 8133.83.675.B01
K.v.K. nr. 18071359

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN,
gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatste aldaar neergelegde tekst.

