
 

 

 

 

Algemene (huur)voorwaarden 

 

 
Artikel 1 - Algemeen 
 
1.1 De huurovereenkomst gaat van kracht na ondertekening van zowel de huurovereenkomst als deze 

algemene huurvoorwaarden en is geldig voor de duur zoals overeengekomen in de 

huurovereenkomst. 

1.2 Reserveren en/of annuleren is kosteloos tot 14 dagen vóór de overeengekomen huurdatum. 

Indien er binnen 14 dagen voor de overeengekomen huurdatum geannuleerd wordt, zijn er € 100,- 

annuleringskosten verschuldigd. Annulering dient schriftelijk (via e-email) te gebeuren.  

 

1.3 De minimale inhuur van de podiumtruck bedraagt 1 dag en de tijden worden te allen tijde in 

overleg met Podiumtruck.com bepaald. 

 

1.4 De betaling van de huurprijs en borg dient uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de huur van de 

podiumtruck te zijn voldaan, voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Indien 

uw opdracht op vooruitbetaling staat en de betaling niet gedaan is op afgesproken datum heeft 

podiumtruck.com het recht om de opdracht eenzijdig te annuleren.  

 

1.5 De borg wordt binnen 2 dagen na terugkomst van de podiumtruck teruggestort. Op voorwaarden 

dat de podiumtruck niet beschadigd is of vervuild, hetgeen beoordeeld wordt door de verhuurder. 

 

1.6 De genoemde prijzen zijn exclusief btw. 

 

1.7 De podiumtruck wordt geleverd inclusief verlichting. 

 

 

Artikel 2 - Demonteren en reparaties: 

 
2.1 Het is de huurder verboden de podiumtruck geheel of gedeeltelijk te demonteren, behalve voor 

zover als het gaat om de gebruikelijke accessoires, zoals de podiumonderdelen, de trussen en de 

daarbij behorende verlichting. 

 

2.2 Het is de huurder verboden enige reparatiehandelingen aan de podiumtruck uit te voeren, of uit te 

laten voeren. Bij schade of storing, direct contact opnemen met de verhuurder. 

 

 

Artikel 3 - Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid: 
 

3.1 Huurder is verantwoordelijk voor directe melding van storingen of beschadiging van het voertuig 

aan de contactpersoon van Podiumtruck.com, zoals vermeld in het huurcontract. 

 

3.2 Chauffeur wordt door Worktrans Uitzendbureau geleverd en is verantwoordelijk voor het transport 

en het op- en afbouwen van het podium. Huurder is aansprakelijk voor het gebruik van de 

podiumtruck. 

 



 

 

 

 

 

Algemene (huur)voorwaarden 

 

 
Artikel 4 - Verzekering en eigen risico huurder: 
 
4.1 De huurder draagt het volle risico en de volle verantwoordelijkheid voor de gehuurde podiumtruck 
gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder is gesteld. 
 
4.2 De trekker is WA verzekerd, ook voor diefstal, vandalisme en brand. 
Uitgesloten van de door verhuurder afgesloten verzekeringen en voor volledige Eigen Risico van de 
huurder komen de volgende schades: 
* Schade t.g.v. verduistering door huurder zelf; 
* Schade t.g.v. alcoholmisbruik door huurder zelf;  
* Schade t.g.v. diefstal bij verwijtbaar onzorgvuldig handelen door huurder;  
* Schade t.g.v. iedere andere vorm van verwijtbaar dan wel roekeloos gedrag door huurder anders 
dan de reeds hierboven genoemde punten. 
 
Bij schade dient de huurder dit te allen tijde binnen 24 uur te melden d.m.v. een volledig ingevuld en 
ondertekend Europees schadeformulier aan de afdeling/persoon, zoals vermeld in het huurcontract. 
Vernielingen, extreme vervuilingen of schades welke voor eigen risico van de huurder komen worden 
doorbelast aan de huurder met een minimum van € 25,00. De hoogte van de schade wordt 
vastgesteld door de verhuurder, zoals gemeld in de huurovereenkomst. 
 
 

Artikel 5 - Vergunning 
 
5.1 De huurder zorgt voor het verkrijgen van de juiste vergunningen, toestemmingen en ontheffingen 
welke noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht. 
 
 

Artikel 6 - Eigendom 
 
6.1 De podiumtruck blijft ten allen tijde eigendom van de verhuurder. 
 
6.2 Het is de huurder niet toegestaan het goed aan derden te verhuren of in bruikleen te geven, het te 
verkopen of om het op andere wijze te gebruiken dan voor het doel waarvoor het wordt gehuurd. 


