
 

 

Algemene voorwaarden ontlening strooiwagen 
 

Omschrijving: 

Producent: Kuxmann Bulk-Fertiliser Spreader Kurier Type: KURIER 418 

Inhoud: 5,3m³ Gewicht: 1980kg PTO toeren/min: 400 - 1200 

 

Volledige gebruiksaanwijzing te bevragen via mail naar anorel@anorel.net. 

 

Algemene voorwaarden: 

Art. 1 Vóór de eerste ontlening moeten deze voorwaarden ondertekend en terugbezorgd worden aan Anorel. 

Art. 2 Elke ontlening wordt bevestigd door Anorel, anders is de reservatie niet in orde. 

Art. 3  De strooiwagen moet afgehaald en terugbezorgd worden bij Anorel (Lintsesteenweg 632, 2540 Hove) en dit 

tijdens de volgende uren:  

- weekdagen van 9u tot 17u 

- zaterdag van 9u tot 16u 

Art. 4 Uitlenen aan de beschreven voorwaarden kan zowel door professionelen als particulieren.  

Art. 5 Het lenen van de kalkstrooier is gratis en enkel mogelijk bij aankoop van meststoffen of kalk in bulk. 

Art. 6 Voor het lenen van de strooiwagen wordt aan particulieren een waarborg gevraagd van €100. Deze dient 

cash betaald te worden aan de kassa en zal ook daar terug te krijgen zijn. 

Art. 7 U bent als ontlener verplicht de strooier te spoelen en schoon binnen te brengen na gebruik. 

Art. 8 De kalkstrooier wordt gecontroleerd bij teruggave. Indien onvoldoende schoongemaakt zal een particulier zijn 

waarborg van €100 niet terugkrijgen. Indien volledig in orde wordt uw waarborg meteen cash terugbetaald. 

Aan een professionele gebruiker wordt bij inlevering in ongereinigde toestand €100 gefactureerd.  

Art. 9 Er mag geen enkele aanpassing en/of bewerking gedaan worden aan of met de strooier buiten de normale 

gebruikstoepassing. 

Art. 10 Alle kapotte, verloren en/of gestolen onderdelen die bij het inleveren worden vastgesteld zullen vergoed 

worden door de waarborgsom met de onkosten te verminderen. Indien de waarborgsom niet voldoende 

toereikend blijkt te zijn, zullen de kosten verder aangerekend worden. De factuur van herstelling van de 

externe firma is de te betalen kostprijs. 

Art. 11 De ontlener verklaart door ondertekening van dit formulier de strooiwagen in goede staat ontvangen te 

hebben. 

Art. 12 Bij akkoord van de gebruiksvoorwaarden, geldt dit ook voor eenieder die in naam van uw bedrijf rijdt. 

 

Voor akkoord; 

Naam 
 
 
 

Bedrijf Handtekening 
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