Bouwgereedschappen en Machines
Gespecialiseerd in het verwerken van lijmmortels

Prijslijst verhuur Lijmmortelmachine
voor het verlijmen van gevelsteen

met ingang van 1 januari 2009

Huurprijs ELBO Lijmmortelmachine
ELBO Lijmmortelmachine, compleet
1e week
2e week
3e week e.v.

:
:
:

€
€
€

369,50
312,50
255,50

Voor meer informatie over de samenstelling van de machine,
zie de folder “ELBO Lijmmortelmachine”

Huurprijzen modules
ELBO Lijmmortelmenger MS55ts

Menger met 4 snelheden, 1000 watt motor en (vernieuwde) telescopische schuifkolom

1e week
2e week
3e week e.v.

:
:
:

€
€
€

171,30
142,80
114,40

ELBO Lijmmortelpomp MP40e

Pomp met 3 snelheden, 1000 watt motor, passend onder Lijmmortelmenger MS55ts,
inclusief koppeldeel t.b.v. de aansluiting Lijmmortelmenger met de Lijmmortelpomp

1e week
2e week
3e week e.v.

:
:
:

€
€
€

233,90
194,10
154,20

ELBO Lijmmortelpistool LP19

Lijmpistool met driestanden-schakelaar in handgreep

1e week
2e week
3e week e.v.

:
:
:

€
€
€

91,10
74,00
56,90

:
:
:

€
€
€

18,60
15,00
12,40

ELBO Materiaalslang
Materiaalslang 8 m

1e week
2e week
3e week e.v.

Huurvoorwaarden
1. In de huurovereenkomst wordt de huurperiode en de
huursom bepaald.
2. De huurperiode eindigt van rechtswege zonder voorafgaande opzegging na het verstrijken van de in art. 1
van vermelde periode. Verlenging van de huurperiode
kan slechts plaatsvinden indien huurder voorafgaand
aan de gewenste nieuwe huurperiode aan verhuurder
kenbaar heeft gemaakt dat een nieuwe huurperiode
gewenst is en de verhuurder deze schriftelijk heeft
bevestigd. Zonder onmiddellijk (binnen 24 uur) tegenbericht zijdens huurder na deze schriftelijke bevestiging,
is verhuurder gerechtigd de verhuurperiode als verlengd
te beschouwen en proportioneel in rekening te brengen
bij huurder.
3. Op de huurovereenkomst zijn de door verhuurder
gehanteerde algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing, gedeponeerd ter griffie van de
Arrondissementsrechtbank te Arnhem onder 2001/64
d.d. 31 augustus 2001, met uitzondering van de in
laatstgenoemde voorwaarden opgenomen artikel 6 lid
1.
4. - 1. Verhuurder heeft het recht van huurder een
waarborgsom te verlangen. De overeengekomen waarborgsom dient uiterlijk drie dagen voorafgaand aan de
gewenste huurperiode door huurder aan verhuurder te
worden voldaan.
- 2. Deze waarborgsom strekt ter voldoening van (niet
tijdig betaalde) huurpenningen, en kan voorts onder
meer worden aangewend om door huurder toegebrachte schade aan de gehuurde lijmmortelmachine
te voldoen.
5. - 1. Bij aanvang van de huurperiode dient de lijmmortelmachine met toebehoren door (een medewerker
van) huurder te worden opgehaald bij verhuurder te
Kilder. Bij het ophalen der machine zal door verhuurder
aan huurder een instructie worden gegeven over het
gebruik en de werking van de machine.
- 2. Voor zover huurder in tegenstelling tot hetgeen
in lid 1 van dit artikel is overeengekomen wenst dat
de lijmmortelmachine bij hem, of op de plaats van
het gebruik door een transportbedrijf wordt gebracht,
komen partijen overeen dat verhuurder aan huurder
hiervoor een vergoeding berekent. Zulks kan slechts
geschieden na bilateraal overleg en schriftelijke bevestiging zijdens verhuurder.
- 3. Voor zover huurder wenst dat de lijmmortelmachine
aan het einde van de verhuurperiode door een transportbedrijf of koerier wordt opgehaald van de huurder
of de plaats van het gebruik, is lid 2 van dit artikel van
overeenkomstige toepassing.
- 4. Voor ieder overig na bilateraal overleg noodzakelijk
gebleken vervoer is artikel 3 lid 3 van onze algemene
leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
6. In tegenstelling tot de in de algemene voorwaarden
genoemde betalingstermijn, dient de huur van de eerste
twee weken ex art. 1 lid 1, totaal bedragende EUR
682,00 (exclusief BTW), minimaal twee dagen voorafgaand aan de aanvang van de huurperiode voldaan

zijn. Er wordt per week gefactureerd en wel voor de week
daaropvolgend. De uit de overeenkomst voortvloeiende
facturen dienen binnen acht dagen te worden voldaan.
7. Verhuurder is gerechtigd de huurovereenkomst – binnen
redelijke grenzen – later in te laten gaan indien door
omstandigheden geen lijmmortelmachine beschikbaar
is. In een dergelijk geval is verhuurder nimmer jegens
huurder schadeplichtig.
8. Huurder en verhuurder komen overeen dat de lijmmortelmachine minimaal voor één week verhuurd zal worden,
waarbij partijen er vanuit gaan dat per dag niet meer dan
8 uur met de lijmmortelmachine gewerkt zal worden. Voor
zover per etmaal meer dan 8 uur met de machine wordt
gewerkt zal tweemaal de huursom per dag verschuldigd
zijn.
9. - 1. Huurder en verhuurder komen overeen dat huurder
vanaf het tijdstip waarop hij de machine te Kilder afhaalt,
of het tijdstip waarop verhuurder de machine op de plaats
van bestemming brengt of doet brengen, de lijmmortelmachine zal verzekeren tegen schade op of aan de machine
in welke vorm dan ook, dan wel tegen aansprakelijkheid
op welke grond of van wie dan ook voortvloeiend uit of
verband houdend met het ter beschikking hebben of het
gebruik van de machine door of vanwege huurder.
- 2. Verhuurder is gerechtigd van huurder inzage te verlangen in de verzekeringspolis voordat zij de machine ter
beschikking van huurder stelt.
10. - 1. Indien tijdens het gebruik van de lijmmortelmachine
hieraan een defect of storing optreedt, zullen reparaties bij
verhuurder te Kilder worden uitgevoerd. De niet werkende
module wordt per koerier vervangen.
- 2. Betreffende vervoer zijn artikel 5 lid 4 van de overeenkomst jj. art. 3 van deze overeenkomst, art. 3 Algemene
leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
- 3. Reparatiekosten worden niet doorberekend aan huurder indien verhuurder constateerd dat een defect of storing
heeft plaatsgevonden ondanks naar verkeersopvatting
normaal gebruik van het gehuurde door huurder.
- 4. Indien door verhuurder geconstateert wordt dat een
defect of storing is veroorzaakt door naar verkeersopvatting buitengewone omstandigheden en buitengewoon
gebruik van het gehuurde, komen de reparatiekosten,
waaronder man-uren en materiaalkosten, voor rekening
van huurder.
11. - 1. De verhuurder heeft de bevoegdheid de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling
of rechterlijke tussenkomst vereist is als ontbonden te
beschouwen, onverminderd zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting,
indien:
a. de huurder één of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomt,
b. de huurder zijn faillissement of (voorlopige) surseance
van betaling aanvraagt,
c. de huurder failliet wordt verklaard,
d. de huurder zijn onderneming geheel of gedeeltelijk
overdraagt, liquideert of stillegt,

(vervolg op volgende pagina)

bevoegdheid van verhuurder om daarenboven een
vergoeding te vragen van schade, kosten en interessen,
welke voor verhuurder voortvloeien uit niet, niet-tijdig
of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van deze
overeenkomst.
- 6. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke
incassokosten worden tevens begrepen de incasso-,
bureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade-experts.
12. Indien tijdens het gebruik van de lijmmortelmachine
door vorst of (bouw)vakantie de werkzaamheden met
betrekking tot het gebruik van de lijmmortelmachine
niet voortgezet kunnen worden en de lijmmortelmachine gedurende die periode niet aanwezig is op de
locatie van verhuurder, rekent verhuurder 25% van de
verhuurprijs per week, althans per dag proportioneel
gerekend, voor het bezit van de lijmmortelmachine,
zulks na schriftelijke mededeling zijdens huurder.
13. Voortijdige beëindiging van deze overeenkomst door
verhuurder kan slechts plaatsvinden indien zulks uiterlijk 2 werkdagen voor het einde van de huurperiode
schriftelijk aan verhuurder wordt kenbaar gemaakt.
In dat geval wordt de huur slechts doorberekend tot
de datum van terugbrengen van de machine. In alle
overige gevallen is huurder de volledige huursom aan
verhuurder schuldig.
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e. op het vermogen van de huurder geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd.
- 2. De huurder is in het geval van lid 1 van dit artikel
in verzuim.
- 3. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn
de verhuurder en huurder gerechtigd om de verhuurovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke
tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht
een verder recht op schadevergoeding, indien de
wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de overeenkomst niet nakomt.
- 4. In gevallen lid 1 en 3 genoemd, is verhuurder te
allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het goed bij huurder
terug te halen. De huurder verplicht zich op voorhand
alsdan aan verhuurder de in dat verband door verhuurder gewenste medewerking te verlenen. Voorts
is de verhuurder in gevallen in lid 1 en 3 genoemd
nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij
door de huurder hetzij door derden in verband met
het terughalen van het goed c.q. het niet continueren
van de huurovereenkomst wordt geleden. De kosten
van transport, reiskosten, kosten voor logies, voeding
e.d. die door de verhuurder bij uitoefening van de zoeven omschreven bevoegdheid tot terughalen worden
gemaakt, komen voor rekening van de verhuurder.
- 5. Onverminderd het vorenstaande is de huurder
aan de verhuurder verschuldigd alle kosten welke
verhuurder maakt tot inning van de aan verhuurder
verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn
rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke
incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de

Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en handeling + verzendkosten. Prijs-, model- en assortimentswijzigingen voorbehouden.

Op alle aanbiedingen tot een overeenkomst en op alle door ELBO te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing de algemene voorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Arnhem onder No. 2001/64
d.d. 31 augustus 2001.
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