
Verkorte huurvoorwaarden:
Bij alle huur vragen wij een waarborgsom, afhankelijk van de waarde van het gehuurde goed. Nadat u
het artikel in goede staat terug bezorgt, krijgt u de waarborgsom terug.

Een zakelijke huurder kan bij ons op rekening, zonder borg, huren d.m.v. automatische incasso.

•De Huurder dient zich te legitimeren d.m.v. geldig rijbewijs, paspoort of identiteitskaart.

•Bij storing van het gehuurde goed direct retourneren of contact opnemen, aangezien anders de huur
normaal wordt berekend. Klachten ACHTERAF nemen wij NIET in behandeling.

•De Huurder dient het gehuurde artikel schoongemaakt te retourneren. Gebeurt dit niet dan zullen
de kosten hiervan worden doorberekend met een minimum van € 12,50 excl. BTW.

•Alle prijzen zijn EXCL. 19% BTW, transportkosten, accessoires zoals boren of zaagbladen en evt.
slijtagekosten.

•U kunt per halve dag, dag, weekend en week huren tegen de geldende huurtarieven. U ontvangt 20%
korting op de dagprijs indien u het gehuurde artikel binnen 4 uren retourneert. Voor het
weekendtarief, (zaterdag 9.00uur tot maandag 9.00uur), geldt de dagprijs + 20%. Huurt u langer dan
3 weken dan geldt de huurprijs per week -10%. Huurt u een paar dagen en het bedrag stijgt boven
de weekprijs uit dan betaald u de weekprijs. Steigers worden alleen per dag of week verhuurd.

•Weekprijzen zijn gebaseerd op 7 dagen. Dit in tegenstelling van de meeste verhuurbedrijven, welke
5 werkdagen rekenen.

•De machines en materialen zijn door ons gecontroleerd op goede werking. Wanneer door nalatigheid
door u schade aan het gehuurde goed wordt toegebracht, worden de kosten hiervan aan de Huurder
doorberekend. Bij zoekraken/diefstal geldt hetzelfde.

•Bij gebruik van benzine of diesel aangedreven machines dient u de betreffende machine te
retourneren met dezelfde hoeveelheid brandstof als u de machine ontvangen hebt. Doet u dit niet
dan vullen wij dit bij met speciale Aspen benzine bij. De kosten hiervan worden aan u
doorberekend.

•Verbruiksmaterialen zoals schuurpapier, SDS-boren tot 16mm, nieten, doorslijpschijven enz. dienen
te worden gekocht. Brandstof voor heaters, trilplaten, aggregaten is ook voor eigen rekening.
Petroleum, Aspen benzine, gas en gasolie is bij Poortman Techniek verkrijgbaar.

Bovengenoemde voorwaarden zijn verkorte huurvoorwaarden van Poortman Techniek. Op de
rechtsverhouding tussen Poortman Techniek en haar klanten zijn onverkort de Algemene
Voorwaarden van Poortman Techniek van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer 01025260. Een exemplaar kunt u op onze
website downloaden. ( Bedrijf=> Leveringsvoorwaarden ).


