MCUT Huurvoorwaarden

Op de huurovereenkomst/offerte van de MCUT (Mobile Camera Unit Trailer) zijn uitsluitend
van toepassing alle voorwaarden, die vermeld zijn op onze website
www.beveiligingopmaat.com , alsmede de huurvoorwaarden van Beveiliging op Maat. Deze
huurvoorwaarden zijn online te downloaden, of op ons papieren contract te vinden. Indien
u per mail reserveert of boekt, dient u zelf de algemene voorwaarden te downloaden. De
huurder aanvaardt deze voorwaarden door ondertekening/akkoord van de offerte /
contract.

Artikel 1: Huurprijs & kosten

A. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor de tijd en tegen het tarief,
zoals in de huurovereenkomst / offerte is vermeld. Hierop zijn de algemene
voorwaarden van toepassing.
B. Huurder is de volgende bedragen aan de verhuurder verschuldigd, binnen
termijn van 30 dagen. Voor particuliere aanvragen dient het volledige bedrag
te worden betaald op ons kantoor.
a. Huurtarief is conform offerte / contract in overleg met huurder van
Beveiliging op Maat,, zoals deze geldt op het moment van het tot stand komen
van de huurovereenkomst / offerte.
b. Alle bijkomende kosten,. zijn duidelijk in de algemene voorwaarden te vinden,
en buiten deze geïndexeerde kosten moeten de overige kosten eerst worden
overlegd met offerte / contract.
c. Specificatie bijkomende mogelijke kosten binnen huur periode van gehuurde
MCUT (Mobile Camera Unit Trailer):
- Uitlezen beeldmateriaal dag tarief
€ 249,- Uitlezen beeldmateriaal nacht tarief,
€ 394,- Verplaatsen & aansluiten binnen 500 meter
€ 479,-

Artikel 2: Aflevering en teruggave

A. De huurder erkent de MCUT(mobiele camera unit trailer) met toebehoren,
zoals vermeld in de huurovereenkomst in de goede staat en zonder zichtbare
gebreken te hebben ontvangen. De huurder verbindt zich de MCUT met
toebehoren aan verhuurder terug te geven op de datum en plaats die in de
offerte is genoemd. tenzij voordien door de huurder een verlenging van de
huurtermijn is aangevraagd en deze verlenging door de verhuurder is
geaccepteerd. Op deze verlengde huurtermijn blijven de geldende
huurvoorwaarden van kracht.
B. Indien de aanhangwagen met toebehoren niet in schone, en nette staat word
opgeleverd op dag van “ophalen” zullen Beveiliging op Maat , gerecht zijn

schoonmaak kosten in rekening te brengen, standaard tarief reinigen van
binnen en buiten €210,-

Artikel 3: Gebruik van de MCUT

A. De huurder staat ervoor in dat de gehuurde MCUT zorgvuldig wordt
gebruikt. De huurder verplicht zich de verantwoordelijkheid over de MCUT
tijdens de gehuurde periode. Denk hierbij ook aan behoud van
stroomvoorziening.
B. Aan de gehuurde MCUT mogen geen veranderingen door of in opdracht van
de huurder worden aangebracht,

Artikel 4: Onderhoud voor rekening huurder

Voor rekening van de huurder kunnen de volgende kosten komen.
A. Wassen en schoonmaken van de aanhangwagen, indien dit naar het oordeel
van de verhuurder noodzakelijk is.
B. Alle werkzaamheden die tengevolge van een ongeval, aanrijding, diefstal,
brand etc. moeten worden uitgevoerd, tenzij de kosten hiervan door de
verzekering worden gedekt.
D. Alle werkzaamheden die het gevolg zijn van een verkeerd en/of
onoordeelkundig gebruik van de MCUT, daaronder mede begrepen
overbelasting en vandalisme

Artikel 5: Melding van schade, ongeval en/of diefstal

Schades aan of veroorzaakt door de MCUT, alsmede diefstal van de MCUT
dienen tijdens de huurperiode onmiddellijk en in geen geval later dan 24 uur
nadien, door de huurder gemeld te worden aan de politie en aan verhuurder.
Het is de huurder verboden zelfstandig aanspraken van derde te erkennen. De
gegevens van getuigen en/of andere bescheiden, die op de gebeurtenis
betrekking hebben, dienen door de huurder zoveel mogelijk te worden
genoteerd en aan de verhuurder ter beschikking worden gesteld. Huurder is
verplicht alle medewerking te verlenen aan verhuurder en de verzekering van
Beveiliging Op Maat, dit voor het onderzoek en mogelijke juridische procedures
als gevolg van het ongeluk/diefstal/vandalisme. De huurder is verplicht de door
Beveiliging Op Maat en/of verhuurder te geven instructies op te volgen. Bij het
in gebreke blijven van voorgenoemde kennisgeving aan de verhuurder en/of
Beveiliging Op Maat en bij het niet opvolgen van deze instructies zal de huurder
aansprakelijk zijn voor alle schade die verhuurder en/of Beveiliging Op Maat

hierdoor mochten lijden. Huurder dient tijdens huurperiode maatregelen te
nemen ter voorkoming van diefstal. Bij in gebreke blijven, zal Beveiliging Op
Maat de geleden schade verhalen op de huurder.

Artikel 6: Verzekering

Huurder dient zorg te dragen voor een deugdelijke aansprakelijkheid
verzekering. Te allen tijde blijft de huurder, in geval van opzet of grove schuld
volledig aansprakelijk voor de schade aan de aanhangwagen. Uiteraard hebben
wij bij Beveiliging Op Maat onze eigen verzekering voor (ver)plaatsen, installatie
en ophalen. Tijdens de gehele huurperiode valt de gehuurde MCUT onder jullie
eigen aansprakelijkheid verzekering. Tevens is de totale waarde van de MCUT
buiten alle verzekeringen om, altijd in de mogelijkheid van de huurder een eigen
risico van maximaal €3950,- bij schade, vandalisme, diefstal of breuk op te
eisen.

Artikel 7: Ontbinding huurovereenkomst

Verhuurder heeft de mogelijkheid om de huurovereenkomst te verbreken met
geldige reden. Dit kan zijn met verscheiden reden, denk aan : vandalisme, en
breuk, maar ook technische vervanging. Verhuurder dient dit wel per brief of
mail te communiceren naar huurder. Huurder is toegestaan de gehuurde MCUT
eerder in te leveren dan overeengekomen op de offerte/contract. Echter
vervalt hierdoor niet de betalingsverplichting tot gehuurde periode.

Voor eventuele vragen, gelieve per mail of per telefoon communiceren
Beveiliging Op Maat
Van de Leckestraat 25
3061 PA Rotterdam - Kralingen
010 – 760 11 48
www.beveiligingopmaat.com
info@beveiligingopmaat.com

