
 

  Verhuurprogramma 2021 

Snoeien en Snipperen merk model dagprijs weekprijs slijp / slijtagekosten per verzekering 
  Versnipperaar motormachine 15cm 

Schliesing MX220 €   225,00 €      650,00 
€           

25,00 keer/week 2% 
  Grote stobbenfrees 

Toro STX26 €   220,00 €      600,00 
€           

50,00 keer/week 2% 
Gazon / Maaien merk model dagprijs weekprijs slijp / slijtagekosten per verzekering 

  Loopmaaier 
Toro 20836, 48 cm €     35,00 €      100,00 

€             

5,00 keer/week 2% 
  Frontmaaier 103cm 

Husqvarna Rider €   100,00 €      350,00 
€           

15,00 keer/week 2% 
  Opvangzitmaaier 100cm 

Kubota  GZD15 €   100,00 €      350,00 
€           

15,00 keer/week 2% 
  Zeroturn maaier 120 cm 

Toro ZS4200 €  100,00 €      350,00 
€           

15,00 keer/week 2% 
  Zeroturn maaier 180 cm 

Toro 7210 €   140,00 €      500,00 
€           

30,00 keer/week 2% 
  Frontmaaier cabine 180cm 

toro GM3000 €   180,00 €      600,00 
€           

30,00 keer/week 2% 
  Frontmaaier cabine 335cm 

Toro GM4000 €   240,00 €   1.025,00 
€           

30,00 keer/week 2% 
  Frontmaaier cabine 488cm UNIEK!!! 

Toro GM5910 €   300,00 €  1.250,00  
€           

40,00 keer/week 2% 
  Klepelmaaier met opvang 140/180cm 

STH Panda 1404 / 1806 €   250,00 €      995,00 
€           

30,00 keer/week 2% 
Diverse werktuigen merk model dagprijs weekprijs slijp / slijtagekosten per verzekering 

  verticuteermachine Billy Goat 50cm klepels €     35,00 €      150,00 
  

2% 
Onkruid merk model dagprijs weekprijs slijp / slijtagekosten per verzekering 

                           Onkuidborstelmachine zwaar Nimos Motorborstel MUG € 40,00 € 180,00 € 80,00 per borstelset 2% 
  Zelfrijdende onkruidborstel 

Nimos / LM zelfrijdend € 270,00 € 995,00 € 175,00 per borstelset 2% 

                                  Onkruidbrander 45 cm Hoaf TH45 € 40,00 € 180,00 
  

2% 
Transport / Trekkers merk model dagprijs weekprijs slijp / slijtagekosten per verzekering 

  Minitractor Kubota 15-40 pk € 125,00 € 400,00   2% 

  Lanbouwtrekker klein 

Fendt 260 ST 50pk € 125,00 € 400,00 
  

2% 
  Transporter 

Kubota RTV € 125,00 € 400,00 
  

2% 

  Aanhanger klein Diverse 
 

€ 25,00 € 100,00 
  

2% 
Specials 

U kunt bij ons alle tuin- en parkmachines huren voor langetermijn verhuur v.a. 4 weken, graag bekijken we de mogelijkheden 
Verkorte voorwaarden:  

Opgegeven huurtarieven zijn exclusief BTW; Opgegeven huurtarieven zijn af huur-depot. Berg-rent transport brengt op bestelling en tegen vergoeding het materieel op iedere gewenste plaats. Brandstof, oliën, vetten en schoonmaakkosten zijn voor rekening van de 

huurder. Slijtage delen worden doorberekend aan de huurder (borstels, messen, kettingen, v-riemen, doorslijpschijven, diamantschijven etc). Halve dag huur: gehaald vanaf 8.00 uur, retour voor 12.00 uur. (zaterdag: 9.00 / 12.00 uur) gehaald vanaf 13.00 uur, retour voor 

17.00 uur. (zaterdag 13.00 / 16.00 uur) Hele dag huur: gehaald vanaf 8.00 uur, retour voor 17.00 uur. (zaterdag: 9.00 / 16.00 uur) Weekend: gehaald zaterdag vanaf 9.00 uur, retour maandagochtend om 8 uur.  
Week: maandag 8.00 uur t/m vrijdag 18.00 uur Alle tarieven zijn gebaseerd op 8 uren per dag ofwel 40 uren per week, bij overschrijding wordt een toeslag berekend. Berg-rent is geopend: op werkdagen van 8.00 uur tot 18.00 uur en op zaterdag van  
9.00 uur tot 16.00 uur. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen verhuurder en huurder te sluiten huurovereenkomsten en overeenkomsten van bruikleen. Het dagelijks onderhoud is voor rekening van de huurder. Huurder is verantwoordelijk voor juist gebruik 

en het dagelijkse onderhoud van het aan hem verhuurde materieel. (BLOK-controle: Brandstof, Luchtfilter, Olieniveau en smeren, Koeling) Huurder dient het materieel te verzekeren tegen van buiten komend  
onheil bij een solide maatschappij tegen alle verzekerbare risiko’s. Bij diefstal, verlies of vermissing dient huurder het gehuurde te vergoeden tegen nieuwwaarde. Schade ontstaan door ondeskundig gebruik en kosten gemaakt in verband met een onterechte 

storingsmelding zijn voor rekening van de huurder. Algemene voorwaarden van huurder gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Bij schade groter dan € 1000,- zal een onafhankelijke derde worden ingeschakeld.  
Standaard is uw machine W.A. verzekerd. Hiervoor wordt 2% doorberekend. Eventuele prijswijzigingen voorbehouden Huurders zijn bij Berg-Rent verplicht zich te legitimeren met een geldig paspoort of rijbewijs. Huur wordt telefonisch of schriftelijk overeengekomen. 

Voor ontvangst dient U eenverhuurbon te tekenen, waarvan U een kopie exemplaar ontvangt. Bij retour dient U deze verhuurbon weer mee te nemen. Bij verlies of een geschil zullen de aflever‑ en retourbonnen van Berg-Rent  
voor beide partijen bindend zijn. Alleen bedrijven kunnen na overleg met Berg-rent op rekening huren. De facturering geschiedt bij beëindiging van het huurcontract en aan het einde van iedere maand. De huur gaat in op het moment van het  

verlaten van ons depot en eindigt op het moment dat het gehuurde terug is bezorgd of, indien het gehuurde door Bergrent Transport moet worden vervoerd, dan wel schriftelijk is afgemeld. De administratie van Berg-Rent Verhuur is ten aanzien van de telefonische 

meldingen bindend. De huurder is verantwoordelijk voor het gehuurde tot dit terug is op het terrein van Berg-Rent b.v. Bij te late inlevering wordt het overschreden deel dubbel berekend (inplaats van maandagochtend 8.00 uur ingeleverd bijvoorbeeld maandag 10 uur 

ingeleverd. U betaald twee x het halve dagtarief) De huurder verklaart door ondertekening van het huurcontract het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen en in die staat te houden en terug te  
bezorgen c.q, af te geven alsmede instructies te hebben ontvangen voor veilig gebruik en / of een gebruiksaanwijzing over de machine en veiligheid te hebben ontvangen. De huurder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de apparatuur.  

Apparatuur moet SCHOON worden geretourneerd, schoonmaakkosten worden op nacalculatie basis in rekening gebracht. Op alle transakties zijn onze algemene Fedecom- verhuurvoorwaarden van toepassing. Deze worden u op verzoek gaarne toegezonden. Gedurende 

de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor huurder; de verhuurder zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd, en hoe 

ook veroorzaakt aan het gehuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of niet en van toedoen van derden of niet. Voor eventuele kosten en/of schaden, welke voor huurder kunnen ontstaan tengevolge van enige 

schade en/of defect aan het gehuurde of aan derde toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid. 

 


