1. De klant verbindt zich door dit contract tot het huren van de machine voor de voorziene prijs en minimumduur.
2. Het dagelijkse onderhoud, de smering, de vulling van de centrale smering en de controle van de vloeistofpeilen e.d. zijn ten laste van de
huurder.
3. Meeruren worden doorbelast aan huurder met een korting van 15%.
4. Alle huurprijzen zijn op basis van 9 draaiuren per dag (45 draaiuren/week).
5. Huurprijzen zijn exclusief 6% verzekering. De 6% verzekering wordt berekend over de huurprijs van de machine.
6. Uitrustingsstukken zijn niet los te huur, maar enkel in combinatie met een Matrent machine.
7. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
8. De huurder verbindt er zich toe de machine als een goede huisvader te gebruiken en eventuele problemen zo snel mogelijk, via mail of telefoon, aan MAT
RENTAL B.V. te melden. De klant is verantwoordelijk voor alle schade veroorzaakt aan de gehuurde goederen.
9. Bij gebruik van een aanbouwdeel/attachment/uitrustingsstuk van de klant, is de klant verantwoordelijk om de drukken en flow in te stellen volgens de
voorschriften van de constructeur. De klant draagt de verantwoordelijkheid en kosten indien er schade aan machine of aanbouwdeel
voorkomt tijdens het gebruik, montage of demontage van het aanbouwdeel.
10. De klant moet preventieve maatregelen nemen om diefstal of beschadiging te voorkomen. In geval van diefstal of verdwijning van de gehuurde machine,
dient de klant MAT RENTAL B.V. binnen de 12 uur schriftelijk te informeren.
11. Alle reparaties en onderhoud moeten door MAT RENTAL B.V. worden uitgevoerd. Ze zullen plaatsvinden op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. De klant is
verplicht om de machine ter beschikking te stellen voor het onderhoud, bij niet ter beschikking stellen van de machine zullen de
kosten doorbelast worden aan de klant. De klant blijft de huurprijs schuldig tijdens de periode waarin het onderhoud plaatsvindt.
12. In de huurprijzen zijn BTW, transport, olie, smeermiddelen, brandstof, brandstoftoevoegingen, dagelijks onderhoud, abnormale slijtage en eventuele
schoonmaakkosten niet inbegrepen. Het vullen van de brandstoftoevoegingen en brandstof gebeurt op kosten van de huurder.
13. Bij terugkomst vastgestelde schade en/of gebreken aan de machine en/of haar toebehoren en uitrustingen die het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik
of overmatige slijtage, zullen aan de huurder worden doorbelast.
14. Reparaties aan banden en/of slijtdelen zijn voor rekening huurder.
15. Wanneer gewerkt wordt met gevaarlijke materialen zoals asbest, verontreinigde grond enz., dient de klant de machine voor haar terugkomst grondig te
reinigen.
16. De huurder is verplicht om filters van cabine overdruksystemen te verwijderen en af te voeren.
17. De huurder is verplicht om de machine bij MAT RENTAL B.V. onder te brengen.
18. Verzekeringen kennen verschillende eigen risico’s en beperkingen op dekkingen bijvoorbeeld:
- Standaard: € 1500 eigen risico per geval
- Standaard: € 2500 bij sloopwerkzaamheden
- Standaard: € 1000 bij schade aan ondergrondse zaken indien aan KLIC melding is voldaan.
19. De risico’s worden overgedragen op het ogenblik van overdracht van de machine.
20. Wanneer de klant zelf het transport regelt, is hij volledig verantwoordelijk voor eventuele schade tijdens het transport, evenals tijdens het laden en lossen
van de machine.
21. De klant moet een deskundige persoon voorzien die gemachtigd is om de machine ter plaatse in ontvangst te nemen en de leverbon te ondertekenen.
22. MAT RENTAL B.V. levert de machine in goede staat, schoon, met volle brandstoftank en met BMWT keuring.
23. De klant, zijn personeel en/of alle personen die de gehuurde machine zullen bedienen, erkennen kennis te hebben genomen van de gebruiksinstructies
conform de bedieningshandleiding van de fabrikant en die strikt te zullen volgen.
24. Het Komtrax systeem mag niet door de klant worden uitgeschakeld. De stroomonderbreker mag niet worden uitgeschakeld.
25. De huurder heeft om geen enkele reden het recht de uit dit contract voortvloeiende betalingen of verplichtingen ten opzichte van MAT RENTAL B.V. op te
schorten of uit te stellen.
26. Dit contract treedt in werking na ondertekening ervan door een gemachtigde persoon van beide partijen.
27. Dit contract verleent de huurder geen enkel recht op MAT RENTAL B.V. of op het voorwerp van het verhuurcontract.
28. MAT RENTAL B.V. behoudt de juridische, economische en fiscale eigendom van het voorwerp dat zich tijdens de duur van het verhuurcontract bij de huurder
bevindt.
29. De BMWT algemene verhuurvoorwaarden zijn van toepassing op alle verhuur en diensten.
30. De huurder dient daags tevoren en tijdens de kantooruren het einde van de machinehuur per telefoon en/of mail aan te geven, zo niet kan een extra
werkdag in rekening worden gebracht.

31. Bij machines uitgerust met een GPS machinesturingsysteem is MAT RENTAL B.V. niet verantwoordelijk voor de werking van het basisstation en de verbinding
tussen het basisstation en de machine.
32. Onze algemene voorwaarden zijn beschikbaar op onze website en maken integraal deel uit van het huurcontract.

