
 

Huurovereenkomst 

 
Bedrijfsnaam  :  
Adres   :  
Postcode  :  
Vestigingsplaats :  
Telefoonnr.  :  
E-mail adres  :  

Hierna te noemen de huurder met in achtneming van de onderstaande voorwaarden. 

 

Voorwaarden betreffende huur en gebruik 

• De huurder dient met de kistenwasser om te gaan zoals een goed huurder betaamt en 
deze in originele, schone staat weer terug te bezorgen. 

• Huurder aansprakelijk voor tijdens de huurperiode ontstane schade. De schade kan niet 
op huurder worden verhaald als deze onder de dekking valt van de door AgrinServ 
afgesloten verzekering. Eventueel eigen risico dat de verzekeraar van AgrinServ in 
rekening brengt komt wél voor rekening van huurder. 

• Diefstal is uitsluitend verzekerd indien de kistenwasser is gestald op een bewoond adres 
dan wel in een afgesloten gebouw welke is voorzien van deugdelijk hang- en sluitwerk 
(minimaal 3 minuten inbraak werend volgens BRL3104) waarbij de diefstal is 
voorafgegaan door braak aan het gebouw. 

• Het is de huurder niet toegestaan de kistenwasser door te verhuren, tenzij anders 
overeengekomen. 

• Het is de huurder niet toegestaan de kistenwasser op een andere dan bovengenoemde 
locatie te gebruiken, tenzij anders is overeengekomen. 

• In geval van een gebrek dient de huurder zo spoedig mogelijk het gebrek aan AgrinServ te 
melden en tot nader order de machine niet te gebruiken.  

• AgrinServ is verplicht op verlangen van de huurder gebreken te verhelpen tenzij dit 
onmogelijk is of uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van 
AgrinServ zijn te vergen. Deze verplichting geldt niet indien de huurder aansprakelijk 
wordt geacht voor het ontstaan van het gebrek en/of voor het gevolg van het gebrek.  

• Wegtransport van de installatie mag alleen gebeuren met een trekker bestuurd door een 
bevoegd chauffeur. De maximale snelheid is hierbij 25 km per uur. 

• Bij transport met dieplader dient rekening te worden gehouden met een machinehoogte 
van 307 cm en een lengte van 6 meter. 

  



 

 
 
 
 

 

• Het transport is voor rekening en verantwoording van de huurder. 

• Voor het wegtransport dient de trekker verzekerd te zijn voor schade aan derden 
veroorzaakt door zowel trekker als aanhanger. 

• Reparatie en/of onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door of in opdracht van 
AgrinServ. 

• Bij storingen veroorzaakt door onjuist gebruik of waarbij de oorzaak in de stroom- of 
watervoorziening van de huurder ligt zullen de kosten van reparatie worden door 
berekend aan huurder. 

• Gebruikskosten tijdens de verhuurperiode, zoals water elektra, reiniging en opstal zijn 
voor rekening van de huurder.  

• Indien de huurder de kistenwasser niet tijdig heeft ingeleverd, is AgrinServ gerechtigd tot 
3 keer de minimale dagprijs in rekening te brengen, onverminderd de huurder tot 
vergoeding van door verhuurder geleden en te lijden schade. De verhoging geldt niet 
indien de huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van 
overmacht. 

• Vaststelling van het gewassen aantal kisten geschiedt aan de hand van de tellerstand van 
de teller in de besturingskast. 

• Bij het ophalen van de kistenwasser wordt een overzicht van de bijgeleverde accessoires, 
evenals de actuele tellerstand schriftelijk beschikbaar gesteld. De verhuurder is verplicht 
deze te controleren en voor akkoord te ondertekenen. 

• Bij (nacht)vorst dient het water van de kistenwasser afgetapt te worden om schade te 
voorkomen. Eventuele vorstschade is voor rekening van de huurder.  

• AgrinServ is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke 
tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de kistenwasser te stellen 
onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade indien de huurder tijdens de 
huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. 

• De huurovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. 
  



 

 

 

Het gebruik 

• Koppeldelen t.b.v. de aanvoer van water dienen door de huurder te worden verzorgd en 
aangesloten dan wel bevestigd aan de aanzuigslang. 

• Minimale water toevoer 12,5 m3 per uur. 

• Benodigde stroomvoorziening.  

• Aanbevolen: 380-400V krachtstroom. 

• 3x 32 amp. stekker 32 amp 4/5 polig.  

• Minimaal 3x 25 amp.  

• De huurder van de installatie dient er op toe te zien dat de installatie wordt bediend door 
een persoon die instructie heeft gehad over de bediening van de installatie. Dat deze 
persoon zich op de hoogte heeft gesteld van de geldende veiligheid en 
bedieningsvoorschriften. 

• Dat deze persoon deskundig is in het gebruik van een heftruck en in het bezit is van een 
heftruckrijbewijs. 

• Schade veroorzaakt door onjuist dan wel ondeskundig gebruik is voor rekening van de 
huurder. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Datum:  
Plaats:                                                                                                     
Handtekening huurder: 

 

 

Tarief 

• Tarief bedraagt voor: € 1,30 per kist.  

• De minimum dagprijs voor de huur van de installatie bedraagt € 250,-- per dag. 

• Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. 
 

Huurperiode   van  : ……-..…..-2023    

                    tot  : …...-…….-2023 

Aantal te wassen kisten :  : ………………. 

Afmetingen kisten : 160x125x120 cm 
  150x120x92cm 
  120x120x100cm 
 
 

        

  

 

 

Aldus overeengekomen,   

   

 

   

      

 
 
 
Robin van der Veeken 
AgrinServ 

 


