
 
Goedendag, 
Bedankt voor uw interesse in het huren van een trailer bij paardentrailerhuren.nl. 
Ik ben niet van de lange lijsten met honderden huurvoorwaarden, wel van het netjes omgaan met elkaar.  
Dit houd in dat ik er zorg voor zal dragen dat u een degelijk en schoon product huurt en ik u een zo goed 
mogelijke service bied. 
Daarvoor verwacht ik van u dat u de trailer netjes schoon terug brengt, ontstane schade meld en vergoed en de 
eventuele later gemaakte afspraken nakomt.  
Hierdoor kan ik de huurvoorwaarden beperken tot 15 punten. 
 
Huurvoorwaarden: 
1. Huurder dient zich te legitimeren en een door de verhuurder bepaalde waarborgsom en huursom te 

voldoen. 
2. Het gehuurde product dient schoon terug gebracht te worden, eventuele schoonmaakkosten worden door 

verhuurder bepaald en doorberekend aan de huurder. 
3. Brandstoffen, oliën en slijpkosten voor gereedschappen worden achteraf berekend.  
4. Kosten van schade/vermissing ontstaan tijdens de verhuurperiode en anders dan ten gevolge van normaal 

gebruik, zullen aan huurder worden doorberekend.  
5. Het aansprakelijkheidsrisico samenhangende met verkeersdeelname ligt volledig bij huurder. Het WAM 

risico voor aanhangwagens en trailers valt in de regel onder de verzekering van het trekkende voertuig. 
6. Het gebruik van de gereedschappen is geheel op eigen risico. Verhuurder aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid voor met of door verhuurde gereedschappen veroorzaakte zaak- of letselschade. 
7. Al de door ons opgegeven prijzen zijn exclusief de eventuele bijkomende verzekerings-, transport- en/of 

arbeidskosten. 
8. Wijzigingen in prijs en uitvoering voorbehouden. 
9. Huurder is op de hoogte van alle wetten en regels rondom het gebruik van het gehuurde product en is 

daarvoor zelf verantwoordelijk.  
10. Huurder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het product en het onderhoud tijdens het gebruik.  
11. Minimaal te berekenen huurtermijn is 1 dag. 
12. Ophaal- en retourtijden zijn tussen 08:00 en 17:00uur. Buiten deze tijden is mogelijk in overleg en vooraf 

aangegeven. 
13. Huurperiode vangt aan zodra de verhuurder het product meeneemt/aankoppelt. Tot het moment dat het 

bij de verhuurder is afgegeven en nagelopen.  
14. Bekeuringen tijdens huurperiode dienen achteraf te worden voldaan door huurder. 
15. Verhuurder hanteert een opzeggingstermijn waarbinnen de huurovereenkomst kosteloos kan worden 

opgezegd. De volgende opzegtermijnen zijn van toepassing: 
Bij huurperiode van 1 dag   48 uur voor aanvang huurperiode 
Bij huurperiode van 2-3 dagen   1 week voor aanvang huurperiode 
Bij huurperiode van 4-7 dagen   2 weken 
Bij huurperiode van 7 dagen of meer  1 maand 
Bij niet tijdige opzegging zal de volledige huursom aan huurder in rekening worden gebracht.  

 
 


