
Bijzondere bepalingen HMS verhuur 

 Alle huurprijzen zijn exclusief B.T.W. en, zijn gebaseerd op het in gebruik zijn van het 
gehuurde object voor 40 uren per week of 8 uren per dag en hiervoor gelden dan ook 
weekprijzen of dagprijzen. Extra uren kunnen in rekening worden gebracht. 

 

 Bij frezen, zaagbladen, diamantgereedschappen etc. worden slijp-/slijtagekosten 
berekend. Afhankelijk van het gehuurde object worden deze kosten berekend als een 
éénmalig vast bedrag of als de vermenigvuldiging van de gemeten slijtage per 1/10 mm 
en de prijs per 1/10 mm. 

 

 Bezorging is in overleg mogelijk tegen de normaal geldende vervoerstarieven. 
 

 Voor al onze verkoop-, verhuur- en betalingstransacties gelden de algemene 
voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, verkrijgbaar bij onze 
verhuurvestigingen en tevens gepubliceerd op internet onder www.hmsverhuur.nl. 

 

 Legitimatie is verplicht (rijbewijs, paspoort, uittreksel K.v.K.). 
 

 Voor alle objecten kan een waarborgsom geëist worden (betaalcheques worden niet 
geaccepteerd). Acceptatie als huurder op rekening doet aan dit recht geen afbreuk. 

 

 Voorafgaand aan een eventuele acceptatie als huurder op rekening dient een formulier 
Aanvraag Kredietrekening volledig ingevuld en geretourneerd te worden. 

 

 Het risico van verlies, beschadiging of diefstal is in beginsel geheel voor rekening van 
huurder op het moment dat de gehuurde objecten het depot verlaten. 

 

 De huurder dient voor een goed dekkende verzekering zorg te dragen, voor zolang de 
huurperiode voortduurt. De huurder kan schriftelijk de wens kenbaar maken, dat 
verzekering door HMS verzorgd dient te worden. De kosten daarvan worden 
doorberekend aan de huurder als zijnde 7% van de verschuldigde huursom. Voor deze 
verzekering geldt een beperkt eigen risico van maximaal € 1.500,- per gebeurtenis, 
afhankelijk van de nieuwwaarde van het door u gehuurde materieel c.q. object. Buiten de 
dekking valt de schade veroorzaakt door opzet of grove schuld. 

 

 De wettelijke Aansprakelijkheid Motorrijtuigen wordt door HMS verzorgd op basis van de 
in de branche geldende gebruiken. 

 

 Bij verlies c.q. vermissing als gevolg van diefstal van het gehuurde object, blijft de huur 
doorlopen tot op het moment dat de huurder een proces-verbaal van aangifte van de 
politie aan HMS kan overleggen. 

 

 De gehuurde objecten zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door de huurder, 
overeenkomstig de bestemming van elk object met de zorgvuldigheid van een goed 
gebruiker. 

 



 De huurder dient te voldoen aan de met betrekking tot het gehuurde object geldende 
voorschriften, in het bijzonder die van de arbeidsinspectie. 

 

 Leges die in verband met de plaatsing of het gebruik van gehuurde objecten verschuldigd 
zijn, zoals precario e.d. komen geheel voor rekening van de huurder. 

 

 Het door huurder niet of niet-tijdig aanvragen van vergunningen en andere 
goedkeuringen kunnen nimmer als overmacht van de kant van de huurder gelden. 

 

 Het periodiek onderhoud dient door de huurder volgens voorschriften te worden 
uitgevoerd. Onder periodiek onderhoud wordt onder meer begrepen: controle oliepeil 
van verbrandingsmotoren en op peil brengen met benodigde olie; aftappen condensaat 
uit drukreservoirs; controle en reiniging luchtfilters; controle en vervanging koolborstels 
van elektromotoren. 

 
Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. 
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