
Breur IJzerhandel Den Haag
Singel 81

2497 GS  Den Haag
070 - 307 59 59

Breur IJzerhandel Rivium
Rivium Boulevard 147

2909 LK  Capelle a/d IJssel
010 - 2 888 444
+Breur verhuur

Breur IJzerhandel Gouda
Westbaan 130

2841 MC  Moordrecht 
0182 - 57 44 00
+Breur verhuur

HUURVOORWAARDEN
1. De huurder dient zich te kunnen legitimeren d.m.v. een 

geldig rijbewijs of paspoort. Bij dure machines wordt een 
dubbele legitimatie gevraagd. 

2. Minimale huurperiode 1 dag à 24 uur. Weekendprijs geldt 
vanaf zaterdag 10.00 uur tot maandag 10.00 uur. Onder 
een week wordt 7 dagen verstaan. 

3. Bij storing van het gehuurde direct retourneren, 
aangezien anders de huur normaal wordt berekend. 

4. Huurder is verplicht de machines goed te onderhouden 
en te verzekeren. In geval van diefstal van het gehuurde 
of een deel van het gehuurde dient de huurder, danwel 
zijn verzekeraar, het gehuurde te vergoeden tegen 
nieuwwaarde. 

5. De machines dienen in goede staat gereinigd van stof 
en vuil, teruggebracht te worden. Bij nalatigheid worden 
reinigings- kosten à € 15,00 in rekening gebracht. 

6. Het is de huurder verboden het gehuurde onder te 
verhuren of aan derden ten gebruike af te staan. 

7. Het gebruik van de machines is geheel voor eigen risico. 

8. Eventuele adviezen onzerzijds zijn geheel vrijblijvend. 

9. Bij het gebruik van een benzine-, danwel dieselmotor 
zoals bij aggregaat enz. dient zeer regelmatig het oliepeil 
gecontroleerd te worden. Mocht er door nalatigheid 
schade ontstaan aan de machine, dan wordt deze 
doorberekend aan de huurder. 

10. Boren, doorslijpschijven, nieten enz. dienen te worden 
gekocht. Brandstof voor heaters, aggregaten en de 
slijtage van diamant bij boor- en zaagmachines is voor 
rekening van de huurder.

VEILIGHEID
Een bij Breur Verhuur gehuurde machine geeft u de volgende 
zekerheid:

• Alle verhuurmachines zijn volgens de NEN 3140-norm 
gekeurd en voldoen aan de hoogste veiligheidseisen. 

• Bij alle verhuurmachines verstrekken wij gratis alle 
mogelijke veiligheids- en beschermingsmiddelen om uw 
veiligheid te garanderen. 

• Bij iedere verhuurmachine zit een duidelijke 
gebruiksaanwijzing en ook bij onze verhuurafdeling krijgt 
u een duidelijke instructie.

WAARBORGSOM
Voor klanten die bij ons een rekening hebben lopen, wordt 
geen waarborgsom gevraagd. Van bedrijfsmatige klanten die 
bij ons contant betalen wordt een waarborgsom verlangd die 
voldaan mag worden in de vorm van een pinbetaling, contant 
geld of creditcard.

OPENINGSTIJDEN
ma – vr:  7:00 – 17:30
za:  9:00 – 17:00


