IDEALE BOUWMIXEN VOOR PROFESSIONALS

WinterMix AF
BEMIDDELING HUUR HOTBOX
T.B.V. HET VERWARMEN VAN HET AANMAAKWATER
Bij MegaMix kan een HOTBOX (warmwater-unit) worden
gehuurd, waarmee het aanmaakwater kan worden
verwarmd. (behoort min. +30°C en max. +60°C te zijn).
Deze HOTBOX kan worden gehuurd onder de navolgende
condities:
HUURPRIJS*
De huurprijs per unit is per week (minimale huurtermijn)
Deze huurprijs is gebaseerd op:
• Een 5-daagse werkweek van 40 uur
• Standaard service en onderhoud
• L evertijd: binnen 3 werkdagen, voorzover voorradig
(De voorraad HOTBOX-en is beperkt dus reserveer
tijdig, op is op!)
TRANSPORTKOSTEN*
Vanuit depot Balk (Fr): wegkilometers:
• Tot 110 km
• Tot 150 km
• >150 km
DE HUURDER DIENT TE ZORGEN VOOR:
• Een vlakke, harde en draagkrachtig ondergrond
• Stroomvoorziening 220 Volt
•H
 et schoon retourleveren van de HOTBOX met toebehoren.
Indien niet schoon retourgeleverd, dan is de huurder
schoonmaakkosten verschuldigd
•H
 et in dezelfde staat retour leveren van de HOTBOX als
waarin hij deze ontvangen heeft bij aanvang van de huur

LEVERINGSCONDITIES
• Ingang huur is op de dag van levering op de bouw
• Einde huur is op de dag van afvoer van de bouw
•E
 r wordt geen rekening gehouden met onwerkbare
dagen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen
gekomen
FACTURERING
• Factuurtermijn: wekelijks
• Prijzen: netto, exclusief 19% BTW
• Betalingsconditie: binnen 30 dagen na factuurdatum
SCHADE-AFKOOP-REGELING
•B
 eperkte schade-afkoop-regeling per week: 6% van de
huurprijs (eigen risico € 450,- per gebeurtenis)
•V
 olledige schade-afkoop-regeling per week: 8% van de
huurprijs (is inclusief afkoop eigen risico)
• Indien u geen gebruik maakt van bovengenoemde
schade-afkoop-regeling dient u het door u gehuurde
materieel zelf te verzekeren tegen de vervangingswaarde
voor alle schade, brand en diefstal. Deze verzekering
moet u aantonen d.m.v. een kopie-verzekeringspolis
Voor verdere uitgebreide Condities en Voorwaarden,
zie: “Huurcontract HOTBOX”, te downloaden op onze
website www.megamix.nl
*h
 uurprijs en transportkosten op te vragen bij MegaMix
(voor vestigingen zie www.megamix.nl)

