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(prijs voor afhaling - levering aan huis € 25 excl BTW binnen een afstand
van max. 25 km heen en terug - per meergereden kilmometer € 0,85 per km)

PER EXTRA DAG
€ 20 excl BTW

(voor langere periodes maken wij u graag een offerte)

HUURVOORWAARDEN
Legitimatie
Voor het huren en rijden met onze koelaanhangwagen is een geldig rijbewijs BE vereist.
Zonder een geldig legitimatiebewijs zal de aanhanger niet worden vrijgegeven.
Boetes
Eventuele verkeersovertredingen, ontstaan tijdens de huurperiode, worden doorbelast aan de huurder.
Aan- en afkoppelen én vergrendelen van de koelaanhangwagen
U bent zelf verantwoordelijk voor het aan- en afkoppelen én vergrendelen van de koelaanhangwagen.
Ook het correct aansluiten van de rem- en/of verlichtingskabel is uw verantwoordelijkheid.
Accessoires
U krijgt een trekhaak slot ( tegen diefstal) bijgeleverd. Een verlengkabel voor het aansluiten van de koelunit
en rekwerk kan bijgehuurd worden.
Verzekering
De koelaanhangwagen is (casco) verzekerd tegen schade, brand, braak en diefstal voor het binnenland.
De lading is niet verzekerd. Het eigen risico voor de huurder bedraagt 1.500,- euro. In geval van opzet of schuld
bij schade, verlies, brand, braak of diefstal, ten tijde van de huurperiode, blijft de huurder onverminderd
aansprakelijk. Alle hiermee samenhangende kosten komen voor rekening van de huurder.
Tips voor gebruik
• Houd u aan de snelheid binnen en buiten de bebouwde kom.
• Het is van groot belang uw lading zoveel mogelijk te verdelen over de laadvloer en vast te zetten.
• Wij adviseren u zware voorwerpen zoveel mogelijk onderin de koelaanhangwagen te laden.
• Respecteer het maximum laadvermogen!

SHOWROOM + MAGAZIJN
Steenhouwerslaan 15
9990 Maldegem		

(enkel na afspraak)
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€ 135 excl BTW

BTW BE 0862 762 144		
IBAN BE41390057041210
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HUURPRIJS (3 DAGEN)

T +32 (0)9 377 09 50		
F +32 (0)9 370 80 84		
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Koelinstallatie 230V
Binnenafmeting van de koelcel: 1,2 m x 2,1 m x 1,94 m hoog
Enkele as, ongeremd
Netto laadvermogen: 200 kg
Temperatuur 2 tot 4°C
4 uitschuifbare hoeksteunen, neuswiel
Afsluitsleutel voor koelcel
Rekwerk is optioneel

KANTOOR
Balgerhoeke 26		
9900 Eeklo		
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KOELAANHANGWAGEN
4,9M³
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info@rent-a-party.be
www.rent-a-party.be

