
Reglement bij gebruik machines.

Iedereen dient op de hoogte te zijn van dit reglement !!!

• Bij overpompen met gierton deze altijd achter leeglaten. Ook injecteurs moeten leeg zijn.

• Giertonslangen na gebruik op zijn plaats terugleggen.

• Zuigslangen voor gierton dient men zelf aan te schaffen i.v.m. besmettingsgevaar. Deze kunnen door ons

worden geleverd.

• Na gebruik werktuigen altijd goed reinigen. Bij niet goed reinigen worden kosten in rekening gebracht.

Stelregel is “Als volgende gebruiker vindt dat de betreffende machine niet voldoende gereinigd is

dan wordt hij schoongemaakt op kosten van de vervanger”.

• Grof vuil (b.v. grasresten, resten stalmest, stenen e.d.) thuis of op perceel laten. Bij grove nalatigheid

op spuitplaats kunnen kosten in rekening worden gebracht.

• Storing en/of mankementen aan machines altijd direct melden. Niet melden betekent grote irritatie bij

volgende gebruiker.

• Altijd alle slangen, aftakassen en lichtkabels aansluiten. Elektronische bedieningskasten in cabine

hangen/leggen.

• Bij elektrische bediende machines is een constant plus aansluiting in de contactdoos op de trekker strikt

noodzakelijk. Bij de nieuwe bemesters is een 3-polig stopcontact vereist op de trekker.

• Bij gebruik van veegmachines, injecteurs en tonnen is een vrije retour verplicht.

• Bij gebruik frezen de freesas altijd schoon maken. Anders reinigingskosten.

• Bij schade aan machines door nalatigheid of eigen fouten wordt € 100,- aan eigen risico in rekening

gebracht. Ook bij tandarm van hark.

• Bij schade aan aftakassen wordt € 50,- per buis of beschermkap in rekening gebracht.

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.

Reglement bij reserveren machines

Iedereen dient op de hoogte te zijn van dit reglement !!!

• 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

• Ophalen van machines kan van maandag t/m zaterdag van 8.00 uur t/m 17.00 uur.*
• Machines maximaal voor 2 dagen reserveren.
• 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.

Niet tijdig terugbrengen bezorgt grote irritatie bij volgende gebruiker.
• Machines die voor een ochtend gereserveerd zijn dienen om 12.30 uur retour te zijn.*
• Machines die voor een hele dag gereserveerd zijn dienen dezelfde dag retour te zijn.*
• Breng machines altijd zo snel mogelijk retour!!!
• Machines moeten altijd goed gereinigd retour gebracht worden, zo niet dan worden reinigings-

kosten in rekening gebracht.
• Frezen van percelen noteren per ha. Frezen van perceelranden noteren per uur.
• Voor iedere reservering geldt een basistarief (starttarief), vervolgens geldt tarief 1, 2 of 3.

De tarieven zijn excl. BTW.
• Zorg dat u telefonisch bereikbaar bent als u iets besproken heeft.
• Onenigheden dienen gemeld te worden op kantoor of bij Bart.

* tenzij anders overeengekomen.

Graag horen wij het van u als u suggesties heeft met betrekking van aanschaf andere machines.
Als er veel vraag naar bepaalde machines is zullen wij er hier meer van aanschaffen, zodat er
geen lange wachttijden gaan ontstaan.

Mocht u vragen hebben over wat u met een bepaalde machine kunt kunt u altijd contact met
ons opnemen.



Mestverwerking
Nr. Machine/merk Type Start- Tarief 1 Tarief 2 Tarief 3 Min.

tarief per uur per dag per week prijs

Zodenbemesters
5001 Mengmestton 11.000 Itr. € 6,00 € 24,50

5002 Mengmestton 11.000 Itr. + zuigarm € 6,00 € 24,50

Bouwlandinjecteurs
5101 Mengmestton 11.000 Itr. € 6,00 € 14,50

5102 Mengmestton 11.000 Itr. zuigarm € 6,00 € 14,50

Grondbewerking
Nr. Machine/merk Type Start- Tarief 1 Tarief 2 Tarief 3 Min.

tarief per ha. per uur per dag prijs

Stoppelbewerking/ schijfeggen
1001 SchijvencultivatorSaphir Smaragd 3 mtr. € 4,00 € 12,00 € 18,00 € 7,00

1002 Schijveneg Evers Skyro 275/51 + rol € 4,00 € 12,25 € 15,00 € € 7,00

Vastetandcultivators
1103 Vastetandculter eigenbouw 3 mtr. 13 t + rol € 4,00 € 10,00 € 12,00

1104 Vastetandculter eigenbouw 4,5 mtr. + rol € 4,00 € 10,00 € 12,00

1105 Vastetandculter eigenbouw 4,5 mtr. + rol € 4,00 € 10,00 € 12,00

Grondwoeler
1206 Woeler Wifo 7 t 2,5 mtr. 90 cm. € 4,00 € 12,50 € 15,00

Grondfrezen
1306 Grondfrees 3 mtr. € 4,00 € 17,50 € 21,00 € 7,00



Transporteren en vervoer
Nr. Machine/merk Type Start- Tarief 1 Tarief 2 Tarief 3 Min.

tarief per uur per dag per week prijs

Kipwagens
4001 Kipper enkel as 7 ton € 5,00 € 10,00 € 7,00

Plattewagens
4101 Wagen 6 mtr 12 ton € 4,00 € 4,50 € 25,00 € 65,00

4102 Wagen 7 mtr 15 ton € 4,00 € 5,50 € 28,00 € 70,00

Aanhangwagens
4201 Aanhanger Hapert 130 x 300 cm € 2,50 € 15,00 € 10,00

4202 Aanhanger Henra 130 x 300 cm € 2,50 € 15,00 € 10,00

4203 Aanhanger Hapert 220 x 800 cm € 5,00 € 25,00 € 15,00

Transportwagen
4301 Tobroco oprijwagen 190 x 500 cm € 5,00 € 7,50 € 35,00 € 15,00

Grondbewerking
Nr. Machine/merk Type Start- Tarief 1 Tarief 2 Tarief 3 Min.

tarief per ha. per uur per dag prijs

Triltanden
1407 Triltandcultivator 3 mtr. + rol € 4,00 € 7,50 € 12,00 € 5,00

Ploegen
1508 Kverneland 3 schaar Iicht € 8,00 € 18,50 € 11,00

Stoppelbewerking/ schijfeggen
met zaaibak voor direct te zaaien
1601 Schijvencultivator Saphir Smaragd 3 mtr. € 8,00 € 16,50

1602 Schijveneg Evers Skyro 275/51 + rol € 8,00 € 16,50

incl. Fiona zaaibak 105 Itr. 25 pijpen rol aangedreven

Vervanggewas verplicht vanaf najaar 2006



Diversen
Nr. Machine/merk Type Start- Tarief 1 Tarief 2 Tarief 3 Min.

tarief per uur per dag per week prijs

Reinigingsmachines
3001 Veegmachine saphir 2,30 mtr met bak € 7,00 € 19,00 € 5,00

3002 Rubberschuif 2,50 mtr € 5,00 € 10,00 € 5,00

Hefmaterieel
3101 Palletlepels rood € 3,00 € 2,50 € 7,00 € 20,00

3102 Palletlepels geel € 3,00 € 2,50 € 7,00 € 20,00

3103 Hefmast met pakkenklem € 3,50 € 7,00 € 5,00

Grondschaven
3201 Heuboma egalisatieschuf 3 mtr € 4,00 € 6,00 € 20,00

Gewas en graslandverzorging
Nr. Machine/merk Type Start- Tarief 1 Tarief 2 Tarief 3 Min.

tarief per ha. per uur per dag prijs

Klepelmaaier
2001 Perfect multimaaier 180cm verstek € 5,00 € 16,50 € 120,00 € 16,50

Weidebloters
2102 Votex bloter PT 3 mesoverlap € 5,00 € 8,00 € 20,00

Schudders
2203 Lely Lotus div. types € 5,00 € 7,50 € 10,00

Harken
2304 Dubbele hark Fella TS 800 € 8,00 € 7,50 € 15,00

7,60 midden


