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Numatic verhuurservice voor kortlopende projecten

Numatic
FlexiFleet
FlexiFleet Rental
Er is vanuit de afnemers van de groothandel een toenemende
vraag naar huurmachines voor kortlopende opdrachten.
Met het FlexiFleet Rental plan biedt Numatic een passende
oplossing en nemen we de logistiek en service volledig
over. Met deze unieke verhuurservice in de Benelux is het
zelfs mogelijk om professionele machines per dag te huren!
Numatic herkent de noodzaak van een intensieve machinale
reiniging en garandeert met deze verhuurvloot altijd een
100% schone vloer!
Assortiment
Het programma bestaat uit een viertal oplopende Numatic
Twintec schrobzuigmachines en een Ride-on NuSweep
veeg-/zuigmachine. Met het verhuuraanbod kan een
praktische schrobprestatie tot maar liefst 3.600 m² per uur
worden gerealiseerd. Kenmerkend voor de huurmachines is
de opvallende groene kleur.
Overeenkomst
De huurovereenkomst wordt gesloten tussen de dealer en de eindgebruiker waarbij Numatic optreedt
als leverancier en zorgdraagt voor de contractuele afhandeling tussen partijen. De huurovereenkomst
moet volledig worden ingevuld inclusief de huurtermijn en locatie van aflevering. De machines zijn te
huur per dag, week of maand. Vanzelfsprekend worden de huurprijzen interessanter bij een langere
huurperiode. Bij een huurtermijn van een maand worden eventuele transportkosten in mindering
gebracht.
Machine

Huursom

Transportkosten
Dag

Week

Maand

TGB4045

€ 51,50

€ 61,80

€ 153,47

€ 339,90

TGB6055T

€ 77,25

€ 82,40

€ 267,80

€ 602,55

CRG8072

€ 103

€ 123,60

€ 406,85

€ 1.019,70

TTV678

€ 103

€ 200,85

€ 664,35

€ 1.328,70

Cyclope

€ 103

€ 200,85

€ 551,05

€ 1.375,05

Aflevering en voorwaarden
Numatic draagt zorg voor het brengen en halen van de machine op locatie. Voor de aflevering en
retourname van de machine op locatie, brengt Numatic transportkosten in rekening. Bij aflevering
wordt een instructie van de machine gegeven aan degene die met de machine gaat werken. Daarnaast
geven we advies over het gebruik van hulpmaterialen, zoals het gebruik van type borstels of vloerpads.
Vloerpads en/of NuTabs worden uitsluitend in rekening gebracht als deze in gebruik zijn genomen.
Bij een huurtermijn van een maand worden eventuele transportkosten in mindering gebracht. Als een
machine niet is schoongemaakt bij het retourneren, brengt Numatic € 51,50 schoonmaakkosten in
rekening. Bij zwaar vervuilde machines brengt Numatic € 154,50 in rekening. De huurder is gedurende
de huurperiode verantwoordelijk voor het verzekeren tegen molest, diefstal, beschadiging, brand etc.
Op de verhuur zijn de Algemene huurvoorwaarden van toepassing (zie achterzijde). Onderdelen die zijn
beschadigd worden in rekening gebracht.
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Schrobzuigmachine TGB4045 Non-tractie
• Compacte semi-tractie aangedreven machine voor kleine
tot middelgrote vloeroppervlakken
• Tankinhoud van 40 Liter
• Eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening
• Werkbreedte 45 cm
• Prestatie 1.120 m² per uur

Schrobzuigmachine TGB6055 Tractie
• Moeiteloos reinigen van middelgrote vloeroppervlakken
• Tractie aangedreven machine met werktijd van 2 uur
• Tankinhoud van 60 Liter
• Extra borsteldruk voor zeer intensieve vloerreiniging
• Werkbreedte 55 cm
• Prestatie 1.800 m² per uur

Schrobzuigmachine CRG8072 Ride-on
• Compacte opzitmachine voor grote vloeroppervlakken
• Kleine draaicirkel
• Grote tankinhoud van 80 Liter
• Lange werktijd van 3 uur
• Werkbreedte 85 cm
• Prestatie 3.600 m² per uur

Schrobzuigmachine TTV678 Ride-on
• Geavanceerde opzit s/z-machine voor grote vloeroppervlakken
• Lange werktijd van 3,5 uur
• Grote tankinhoud van 120 Liter
• Instelbare functies voor optimale vloerreiniging
• Werkbreedte 85 cm
• Inhoud 120 liter
• Prestatie 3.600 m² per uur

Veeg-/zuigmachine Cyclope Ride-on
• Opzit veegmachine voor grote vloeroppervlakken
• Veegbreedte 120 cm
• Ruime werktijd van 5 uur
• Eenvoudig systeem voor legen van vuilcontainer
• Werkbreedte 120 cm
• Inhoud 80 liter
• Prestatie 8.000 m² per uur
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Algemene huurvoorwaarden Numatic FlexiFleet Rental
Artikel 1. Object van deze overeenkomst
Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur of uitleen van de in de
overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires
welke is gesloten tussen enerzijds de verhuurder/uitlener, en anderzijds een in
de overeenkomst met name genoemde gebruiker, verder te noemen huurder.
De rol van Numatic is het faciliteren van de machine en de documenten. De
overeenkomst is een afspraak is tussen Numatic dealer en huurder.
Artikel 2. Duur van de overeenkomst
2.1. Deze overeenkomst is gesloten voor een vooraf vastgestelde periode.
2.2. Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuur/uitleen contract, geldt
een gedeelte van een dag als een gehele dag.
Artikel 3. Levering en terugbezorging
De huurder dient zelf gehuurde goederen bij verhuurder op te halen en bij
beëindiging van het huur/uitleen contract, aan de verhuurder terug te geven,
tenzij is overeengekomen dat de machine wordt bezorgd en opgehaald.
Artikel 4. Reclame en controle op goede staat van de goederen
De verhuurder en huurder zijn verplicht bij levering van het gehuurde de werking
te controleren en het gehuurde grondig te inspecteren op gebreken dan wel het
verwachtingspatroon daarvan. Bij levering wordt opdrachtgever geacht met de
staat waarin het gehuurde is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt
ieder recht op reclame.
Artikel 5. Verplichtingen huurder
5.1. De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de
bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om;
a. De gehuurde goederen overeenkomstig de bedienings- en overige
voorschriften o.a. ten aanzien van toezicht, die aan huurder bij aflevering
van de goederen zijn medegedeeld en/of overhandigd, te behandelen;
b. Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;
c. De verhuurder ten allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen;
d. Aanspraken van derden op het gehuurde af te wijzen en de verhuurder te
vrijwaren;
e. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is NIET toegestaan.
f.
Huurder is verplicht het gehuurde leeg, droog en goed schoongemaakt
in te leveren.
Artikel 6. Reparatie
Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling,
reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig
andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan
worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening
gebracht. Verhuurder is gerechtigd een waarborgsom, danwel een deel
daarvan, ter zekerheidsstelling te vragen en in beheer te nemen.
Artikel 7. Verzekering
Huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van gehuurde goederen
gedurende de tijd dat deze ter beschikking van huurder zijn gesteld en huurder
zal daartoe de goederen zonodig verzekeren en verzekerd houden tegen
schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging, etc., o.a. t.g.v. van brand.
Artikel 8. Schade en gebreken
De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk
aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de
huurder niet tot reparatie overgaan. Veranderingen en/of reparatie aan de
gehuurde goederen zal de verhuurder slechts in zijn eigen, of in een door hem
aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1. Voor schade die de huurder of derden direct of indirect ingevolge het
gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is de verhuurder in
beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal de verhuurder ter zake voor alle
aanspraken vrijwaren.
9.2. De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes
die voorvloeien uit het gebruik van het verhuurde door hem dan wel
door derden.
Artikel 10. Mededelingsverplichtingen huurder
Huurder dient de verhuurder onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd
op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst
genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de
eigendomsrechten van de verhuurder dreigen te worden geschaad. Hetzelfde
geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surséance van
betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.
Artikel 11. Opzegging/ontbinding
11.1. De overeenkomst voor de vastgestelde periode kan door beide partijen
met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de
huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde
goederen bij de verhuurder.
11.2. Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen
in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer
ter beschikking van de verhuurder worden gesteld. Indien daarbij zou
blijken, dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat
de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt,
is de verhuurder gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten
in rekening te brengen.
11.3. Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is de
verhuurder bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met
onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden
te beschouwen.
11.4. Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid
van dit artikel bepaalde is verhuurder gerechtigd bij wege van gefixeerde
schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de
resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde
van het huurcontract, onverminderd het recht van de verhuurder op
verdere schadevergoeding.
Artikel 12. Wijzigingen
Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien
schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken ook als zij voor de
afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt zijn niet geldig voorzover zij met
de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.
Artikel 13. Betaling
De huursom dient binnen 8 dagen na inlevering van het gehuurde geheel en
ineens voldaan te worden. Verhuurder is gerechtigd de huursom van te voren te
laten betalen door middel van een pro forma verhuurfactuur.
Artikel 14. Toepasselijk recht
Op alle door de verhuurder gesloten overeenkomsten en/of verrichte
handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze
overeenkomsten en/of handelingen worden geacht in Nederland te zijn
gesloten, respectievelijk verricht.
Artikel 15. Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten,
daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor
de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van de verhuurder, indien deze
dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter
daartoe wettelijk bevoegd is.
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