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Algemene huurvoorwaarden  
 
. Enkel machines voorzien van een nummerplaat mogen op de openbare weg geplaatst worden. 
 
. Als huurder dient u in het bezit te zijn van de nodige vergunningen  
 Vraag deze tijdig aan bij de plaatselijke gemeentelijke dienst 

• Inname openbaar domein 
• Parkeerverbod 
• Kapvergunning 
• Bouw – of renovatievergunning, omgevingsvergunning  

 Alle heffingen en boetes ten gevolge van feiten of overtredingen tijdens de huurperiode zijn 
uitsluitend ten laste van de huurder. 
 
. Slechts na schriftelijk toestemming van BV Veramme mogen machines door de huurder van 
huurlocatie verplaatst worden naar een andere opgegeven bestemming. 
Het is de huurder niet toegelaten om het materiaal uit te lenen of onder te verhuren. 
 
. Controleer vooraf grondig de werkplek. 
 . de draagkracht van de ondergrond 
 . de beschikbare ruimte, de doorgang & de doorrijhoogte  

. check eventuele hindernissen, hellingen  
 
. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen aan het openbaar domein of 
andere terreinen, aan ondergrondse of bovengrondse nutsleidingen of aan derden. 
 
. Bij het bedienen van een machine dient de huurder, zijn personeel en/of alle personen die de 
machine bedienen te beschikken over het vereiste rijbewijs, de passende kwalificaties – 
competenties. Bijhorende certificaten & attesten dienen op eenvoudig verzoek voorgelegd te 
worden. 
De veiligheidsinstructies dienen strikt gerespecteerd te worden, alsook het voorzien & dragen van de 
nodige PBM ( persoonlijke beschermingsmiddelen) conform de wet- en regelgeving. 
Het is de huurder ten strengste verboden om de veiligheidsfuncties waarvan het materiaal voorzien 
is uit te schakelen of te omzeilen.  
 
. De bedieningshandleiding wordt na aanvullen van het definitieve huurcontract per e-mail bezorgd & 
is aanwezig in de machine.  
Conformiteitsverslag, indienststellingen & periodieke keuringen kunnen op eenvoudig verzoek 
opgevraagd worden. 
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. Machines worden afgeleverd met een volle brandstoftank.  
Controle van de vloeistofpeilen zijn te laste van de huurder. 
Extra brandstof wordt gefactureerd aan de huidige marktprijzen 
 
. Machines worden verhuurd zonder bediening, tenzij schriftelijk vastgelegd in de bestelbon. 
 
. Machines worden afgeleverd door onze eigen transportdienst aan de vermelde transportkost; 
dewelke geldig is voor de regio Midden- & Westkust. 
Voor andere regio’s gelieve de correcte prijs aan te vragen. 
De levering van het transport zal plaatsvinden op werkdagen tussen 07.00 u & 18.00 u, tenzij anders 
schriftelijk overeengekomen. 
Een exact tijdstip kan niet worden opgegeven. De klant dient een deskundig persoon te voorzien om 
de machine ter plaatse in ontvangst te nemen. 
Indien de klant zelf het transport regelt, is hij volledig verantwoordelijk voor eventuele schade tijdens 
het transport, evenals tijdens het laden & lossen. 
 
. Bij een vervuilde machine worden reinigingskosten in rekening gebracht. 
 
. De huurprijs wordt bepaald volgens de huurperiode. Extra uren worden in rekening gebracht. 
De huurprijs en de huurperiode worden bepaald uiterlijk bij de aanvang van de huur en worden 
vastgelegd in het huurcontract. 
BV Veramme heeft de mogelijkheid de betaling van de huur – vermeerderd met een waarborg – op 
te vragen voor de aanvang van de huurperiode. 
 
. Levering van de machine wordt uitgevoerd na het bewijs van doorstorting van het voorschot op 
onze rekening. 
Saldo factuur dient betaald te worden conform de factuurvoorwaarden en uiterlijk op de vervaldag 
vermeld op de factuur. 
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. De huurperiode start bij het ter beschikking stellen van het materiaal voor de huurder.  
 
. De huurperiode eindigt op het moment dat het gehuurde materiaal aan BV Veramme wordt 
afgemeld & afgeleverd. 
 
. Het afmelden van de huurmachine gebeurt schriftelijk per e-mail.  
 
. Indien de huurder de oorspronkelijk voorziene huurperiode wenst te verlengen, dient hij een 
schriftelijke verlenging aan te vragen per e-mail. 
 
. Beschadigingen dienen schriftelijk per e-mail gemeld te worden vanaf de kennisname van het 
incident en voor ophalen van de machine. 
De klant is verantwoordelijk voor alle schade veroorzaakt aan de gehuurde goederen. 
BV Veramme behoudt zich het recht voor na ontvangst, binnen de 5 werkdagen de zichtbare en niet-
zichtbare schade in meerdering te brengen.  
De melding gebeurt aan de huurder aan de hand van een e-mail met bijhorende foto’s. 
 
. De huurder is verantwoordelijk voor het dagelijks nazicht en onderhoud van de machine. 
Dit omvat : controle vloeistofpeilen : brandstof, olie - & waterpeil, nazicht centrale smering - remmen 
& batterij e.a. zoals beschreven in de bedieningshandleiding. 
De huurder mag geen enkele herstelling laten uitvoeren zonder de schriftelijke toestemming van BV 
Veramme.  
 
. De huurder is gehouden om de nodige preventieve maatregelen te treffen om diefstal en 
vandalisme te vermijden. 
 
. De huurder is verplicht om de machine te beschermen tegen vervuiling & schade.  
Het gebruik in agressieve of corrosieve omstandigheden is niet toegelaten.  
Bij gebruik van de machine in de nabijheid van gevaarlijke afvalstoffen: zoals bij het verwijderen van 
hechtgebonden asbest, het ontgraven & opladen van verontreinigde bodem dient de BV Veramme 
voorafgaand schriftelijk op de hoogte gesteld te worden en hiermee uitdrukkelijk en schriftelijk in te 
stemmen. De klant dient de machine na gebruik grondig te reinigen. 
 
. BV Veramme behoudt de juridische, economische en fiscale eigendom van het voorwerp dat zich 
tijdens de duur van het verhuurcontract bij de huurder bevindt. 
 
. De algemene verhuurvoorwaarden van Veramme BV zijn van toepassing op alle verhuur en 
diensten. 
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. De verhuurder kan de huurder machinebreukverzekering voorstellen of de huurder kan verkiezen 
om het materiaal zelf te verzekeren. 
 
. Het verhuurcontract treedt in werking na ondertekening ervan door een gemachtigd persoon van 
beide partijen. 
Door ondertekening van dit contract erkent de huurder kennis te hebben genomen van de algemene 
verhuurvoorwaarden van BV Veramme.  
 
. Klachten omtrent het werk en de geleverde goederen moeten kenbaar gemaakt worden binnen de 
acht dagen na levering. Na deze termijn zijn geen klachten nog ontvankelijk. 

. Facturen die op de vervaldag niet betaald zijn zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling 
een interest opleveren van 12% en een schadevergoeding van 10% met een minimum van € 100. Bij 
betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Veurne bevoegd om kennis 
te nemen van dit geschil. De goederen blijven eigendom van BV Veramme tot de volledige betaling. 

 


