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Finish Building materieel huren
Indien u zelf wilt monteren kan Finish Building ook het materieel verzorgen zoals heftrucks, 

hoogwerkers, verreikers en torenkranen. Geef dit aan bij het aanvragen van het offerte 

formulier of neem contact op met Lars Bakker voor de mogelijkheden.

Mogelijkheden
Electrische schaarhoogwerker
80SVE weekhuur   € 225,00   + 8 % verzekering  €  243,00   
Transport aan / afvoer  € 220,00     €  220,00 
Totaal week        €  443,00   

Diesel ruw terrein schaarhoogwerker
98 SVRD weekhuur  € 520,00   + 8 % verzekering  €  561,00    
Transport aan / afvoer  € 220,00     €  220,00  
Totaal week        €  781,00   

Diesel telescoop hoogwerker 
140 TD week huur   € 800,00   + 8 % verzekering   €  864,00    
Transport aan / afvoer  € 220,00     €  220,00
Totaal week        € 1084,00  

Diesel rups telescoop hoogwerker
140 TDC week huur  € 975,00   + 8% verzekering  € 1053,00   
Transport aan / afvoer  € 220,00     €   220,00
Totaal week        € 1273,00   

Diesel verreiker
730 VR week huur  € 600,00   + 8% verzekering  €   648,00   
Transport aan / afvoer  € 220,00     €   220,00
Totaal week        €   868,00  

Diesel ruw terein vork heftruck
30 RHT week huur  € 450,00   + 8% verzekering  €   486,00   
Transport aan / afvoer  € 220,00     €   220,00
Totaal week        €   706,00   

Torenkraan 10 ton meter 
30 RHT week huur  € 750,00   + 8% verzekering  €   810,00   
Geluiddempende generator € 150,00                       
Transport aan / afvoer  € 500,00     €   650,00
Totaal week        €  1460,00  



Finish Building Van IJsendijkstraat 383,  1442 LB Purmerend  

T. 0800 2090   E. info@finish-building.nl  www.finish-building.nl  

BTW nr. NL807322428B01  KvK. 36053467  

Finish Building materieel huren
Indien u zelf wilt monteren kan Finish Building ook het materieel verzorgen zoals heftrucks, 

hoogwerkers, verreikers en torenkranen. Geef dit aan bij het aanvragen van het offerte 

formulier of neem contact op met Lars Bakker voor de mogelijkheden.

Materiaal
Indien het materieel als gevolg van of tijdens het gebruik door wederpartij is blootgesteld aan, of zou 

kunnen zijn blootgesteld aan stoffen of omstandigheden die risico’s opleveren voor mens en milieu, 

dient wederpartij een schoon(maak)verklaring (of een soortgelijke verklaring waaruit volgt dat het 

materieel volledig vrij is van schadelijke stoffen e.d.) van een daartoe bevoegde, onafhankelijke 

instantie over te leggen. De kosten gemoeid met een dergelijke controle, afgifte van de schoon(maak)

verklaring en het (eventueel) schoonmaken van het materieel zijn voor rekening van wederpartij. 

Onder stoffen of omstandigheden die risico’s voor mens en milieu kunnen opleveren vallen 

bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, asbest en nucleaire straling. Finish Building bepaalt welke 

(onafhankelijke) instantie wordt ingeschakeld, welke eisen er gesteld worden aan de uit te voeren 

controle en of de uitgevoerde controle en afgegeven schoon(maak)verklaring voldoen. Totdat Finish 

Building een schoon(maak)verklaring in het bezit heeft die voldoet aan de door Finish Building 

gestelde eisen, blijft de huur van het materieel doorlopen en zal het materieel niet door Finish 

Building (kunnen) worden afgevoerd.
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Verzekering
Het CASCO risico wordt door Finish Building verzekerd en separaat (8 % over de netto huursom) bij

u in rekening gebracht, tenzij u als huurder uitdrukkelijk schriftelijk heeft aangegeven hiervan geen 

gebruik te willen maken. Uitgesloten van verzekering is schade als gevolg van opzet, (grove) schuld 

en (grove) nalatigheid. Daarnaast is de verzekering niet van kracht indien de huurder het gehuurde 

object doorverhuurt, uitleent of op enigerlei wijze aan een derde afstaat, tenzij Finish Building daar 

vooraf schriftelijk toestemming voor heeft verleend. In geval van bovengenoemde omstandigheden 

zal de verzekeraar, dan wel Finish Building, de schade verhalen op de huurder. Ongeacht welke 

oorzaak zijn voorts uitgesloten van dekking; iedere zaak- en letselschade, alsmede iedere hieruit 

voortvloeiende gevolgschade die door de bestuurder van de gehuurde materialen wordt geleden.

Indien geen gebruik wordt gemaakt van de CASCO verzekering van Finish Building, dient de huurder, 

tenzij anders overeengekomen, voor aanvang van de huurovereenkomst een verzekeringsverklaring 

te overleggen waaruit blijkt dat eventuele schade aan van Finish Building gehuurde materialen op 

voor Finish Building conveniërende voorwaarden is verzekerd.

Ingeval van schade bent u de volgende eigen risico’s verschuldigd:

■ € 2.500,00 W.A.M

■ € 2.500,00 CASCO (exclusief brand/diefstal)

■ € 5.000,00 Brand/diefstal

De te hijsen last is nooit verzekerd. Hier dient u als huurder te allen tijde zelf zorg voor te dragen.

Als huurder bent u verplicht om zorg te dragen voor het gehuurde materiaal, waarbij u alle mogelijke 

preventieve maatregelen dient te nemen ter voorkoming van schade, misbruik door derden zoals 

joyriding, vandalisme en diefstal.
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Als huurder bent u verplicht het materiaal uitsluitend te laten gebruiken door personen met 

voldoende deskundigheid. In geval van oneigenlijk en/of ondeskundig gebruik van de door u 

gehuurde materialen kunnen assuradeuren besluiten om niet tot uitkering van schadevergoeding 

over te gaan, wat inhoudt dat u alsnog de door u veroorzaakte schade dient te betalen. Het is aan u 

ter beoordeling of de gehuurde materialen gebruikt kunnen worden op de locatie waar u uw 

werkzaamheden dient uit te voeren. Huurder is verantwoordelijk voor het op een juiste wijze parkeren 

cq tot stilstand brengen van machines en om voor, na en tijdens de werkzaamheden rekening te 

houden met de (lokale) verkeersregels. De verzekering sluit vermijdbare schade aan bijvoorbeeld 

straatwerk, trottoirs, gazons, daken, gevels etc. uit. In geval van (dreigende) schade dient u deze 

zoveel mogelijk te beperken. Tevens dient u elke schade onmiddellijk telefonisch en schriftelijk 

binnen 2 werkdagen aan Finish Building te melden. Ingeval van vermissing of vandalisme dient u 

aangifte te doen bij de politie en aan Finish Building het origineel van het proces-verbaal te doen 

toekomen. Schade die Finish Building leidt door het niet nakomen van voornoemde verplichtingen 

komt voor rekening van de huurder.

 


