REGELEMENT HUUR TOILETWAGEN C.V. LOOPGRAVERS
1.

De toiletwagen is eigendom van C.V. De Loopgravers

2.

C.V. De Loopgravers heeft het recht om de verhuur zonder opgaaf van reden te weigeren.

3.

De huurprijs bedraagt per dag € 100,- Dit bedrag wordt vooruit betaald. Onder een dag wordt verstaan:
a. De dag waarop de toiletwagen wordt gebracht;
b. Elke dag waarop de toiletwagen onder beheer van de huurder is;

4.

Eveneens zijn bij vooruitbetaling € 50,- borg verschuldigd.

5.

De toiletwagen dient door de huurder in schone en onbeschadigde staat worden te opgeleverd als de
huurder deze terug brengt.

6.

De kosten genoemd in punt 4 van deze overeenkomst worden terug betaald wanneer de toiletwagen schoon
en onbeschadigd wordt terug gebracht. Dit slechts alleen ter beoordeling aan de verhuurder.

7.

Vanaf het moment dat de huurder de toiletwagen goed in ontvangst heeft genomen totdat deze is
teruggebracht, komt het volledig voor zijn risico.

8.

Door de huurder dienen de aansluitingen voor elektriciteit, water en riolering te worden verzorgd. Hiervoor
kan eventueel de verhuurder worden geraadpleegd.

9.

Alle benodigde accessoires dient de huurder voor eigen rekening te betrekken. Die kosten zijn niet in het
huurtarief begrepen. Behalve 3 m1 rioleringspijp t.b.v. afvoer zullen ten alle tijden meegeleverd worden en
dus ook schoon terug geleverd moeten worden naar eigenaar van de toiletwagen.

10. De huurder mag niets veranderen aan de toiletwagen. De wagen moet in zijn oorspronkelijke staat behouden
blijven. Zo mag de huurder niets aanplakken tegen de toiletwagen.
11. De huurder is en blijft gedurende de volledige periode dat hij over de toiletwagen mag beschikken
verantwoordelijk voor een hygiënische afvoer van urine en uitwerpselen.
12. Eventuele schade, door welke oorzaak dan ook, ontstaan in de verhuurperiode, tijdens en gebruik, wordt
voor rekening van de huurder door C.V. De Loopgravers hersteld.
13. Als verhuurder namens C.V. De Loopgravers treed op in deze de heren Maarten van Hoof Telefoonnummer
06-27026073 / Niels van den Akker . Telefoonnummer: 06 52679281
14. Middels ondertekening van deze overeenkomst gaat u akkoord met bovengenoemde punten uit deze
overeenkomst.
Naam huurder:…………………………………………………………………………………………………….
Adres:………………………………………………………………………………………………………………
Postcode:………………………………………………………………………………………………………….
Woonplaats:……………………………………………………………………………………………………….

Handtekening huurder:

Handtekening verhuurder:

………………………..

……………………………..

