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Bijzondere huurvoorwaarden 
Goederen- en personenliften 
 

 

1) De algemene huurvoorwaarden van Euro Rent Antwerp N.V. blijven onverminderd van kracht. 
 
2) Een goede bereik- en berijdbaarheid van de opstelplaats voor onze vrachtwagen of dieplader met een kraan is voor zorg van de 
huurder. De toegangsweg tot de opstelplaats moet tevens berijdbaar zijn. Voldoende plaats moet aanwezig zijn om de nodige 
voertuigen op te stellen. Wachturen voor het vastrijden en deze te wijten aan het niet klaar zijn van de toegangsweg zijn ten laste van 
de huurder. 
 
3) Een verharde, stabiele en effen ondergrond, en voldoende opstelruimte voor de lift is te voorzien. Een betonnen fundatie indien 
noodzakelijk is ten laste van de huurder en door de huurder te voorzien. Het nodige plan zal door de verhuurder ter beschikking 
gesteld worden. De eventueel nodige proeven en metingen naar de stabiliteit van de bodem zijn ten laste van de huurder. 
 
4) Afscherming rond de opstelplaats van de lift onderaan door middel van hekwerk (*) is te voorzien door de huurder. Tijdens de 
montage en demontage mogen er op de opstelplaats van de lift en in de ruimte erboven geen werkzaamheden plaatsvinden. De 
nodige veiligheidsvoorzieningen dienen aanwezig te zijn. 
 
5) De huurder moet zorgen voor een reglementaire stroomvoorziening tot aan de opstelplaats van de lift: 400 Volt/3 fasen + nulleider 
en aarding. De elektriciteitsinstallatie dient te beantwoorden aan het ARAB en moet in overeenstemming zijn met de reglementen van 
de netbeheerder en het A.R.E.I.  
 
6) Toegangsplatforms met leuningen op de losverdiepingen indien de aanwezige laadklep niet op de verdiepingsingang kan rusten 
zijn door de huurder te voorzien. Evenals een raamwerk om de deuren, kantel- of schuifhekken op de diverse losplaatsen te 
bevestigen met aansluitend een zijvalbeveiliging rond de lifttoegang. Tevens dient de huurder indien nodig een oprit te maken voor de 
stopplaats op de begane grond. 
 
7) Montageprijs is gebaseerd op standaard verankeringen te boren in de gevel. De huurder dient te zorgen voor bevestigingspunten 
t.b.v. mastverankering. De nodige ankers worden door ons geleverd en geplaatst indien de montage door ons wordt voorzien. Wij 
veronderstellen de nodige sterkte van de gevel of structuur. Kosten indien de gevel/structuur niet stevig genoeg is en alle gevolgen 
hiervan (aanpassingen, wachttijden, enz.) zijn ten laste van de huurder. Tevens is het weghalen en terugplaatsen van eventuele 
gevelbekleding e.a. elementen ten behoeve van het plaatsen van verankerpunten te voorzien door de huurder. 
 
8) De klant is verantwoordelijk voor de driemaandelijkse periodieke keuring van de lift. Keuringen door een erkend keuringsorganisme 
kunnen door ons georganiseerd worden tegen betaling van een meerprijs. Al onze machines zijn klaar voor herindienststelling na 
montage door ons. 
 
9) Eventueel benodigde politietoelating en/of signalisatie zijn te voorzien en ten laste van de huurder. 
 
10) Voor de bediening van de lift is de huurder verplicht gebruik te maken van voldoende geschoold en ervaren personeel. 
 
11) Ingeval van een defect of storingen moet de huurder de verhuurder hiervan onmiddellijk verwittigen. 
 
12) Wachturen zullen worden in rekening gebracht i.g.v. : ontbreken van of onvoldoende stroom, geen vrije opbouwruimte, 
het niet kunnen inzetten van een kraan, andere afgesproken voorzieningen die ontbreken en uitstel of onderbrekingen 
wegens andere werkzaamheden op de werf. 
 
13) De huurder dient een verzekering machinebreuk af te sluiten voor het gehuurde, zoniet draagt hijzelf het risico (tegen 
schade veroorzaakt door hemzelf of derden). 
 
14) Huurtarief is gebaseerd op een werktijd van 40 uren/week en 160 uren/4 weken. Indien de effectieve werktijd de forfaitaire werktijd 
overtreft, zal er supplementair 50% van het huurtarief worden aangerekend. 
 
15) Indien de huurder ons op voorhand schriftelijk meedeelt dat er tijdens de officiële vakantieperiodes (max. 4 weken per jaar) niet 
gewerkt wordt dan zal het huurtarief voor deze periodes met 50% verminderd worden. Bij gebrek aan of laattijdige berichtgeving wordt 
het normale tarief gehanteerd.  
 
16) Wanneer personeel uitgezonden wordt om huurmateriaal te manipuleren, kan de inlener enkel instructies geven van waar het 
materiaal moet geplaatst worden en wanneer deze bediend mogen worden.  De inlener is evenwel gehouden tot de verplichtingen die 
op hem rusten inzake welzijn op de plaats van het werk 
 
(*) Bouwhekken kunnen bij ons aan een gunstig tarief gehuurd worden. 
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