
spelregels: 
 
1  tarieven zijn incl. btw 
     excl. schade-afkoop,  excl. toebehoren 
     Diefstal / vermissing is een niet verzekerbaar risico;     
     tot aan de vervangingswaarde is huurder aansprakelijk    
     voor de gehuurde goederen. 
 
2  machines en apparaten worden schoon en gebruiksklaar   
    verhuurd; schoon terugbrengen is vanzelfsprekend. 
    Indien van toepassing wordt  € 25, =  schoonmaakkosten 
    in rekening gebracht. 
 
3  Legitimatie is verplicht; 
    bij een eerste huurovereenkomst en bij nieuwe relaties  
    wordt tevens waarborg gevraagd conform prijstabel. 
 
4  definitie van de huurperioden: 
     halve dag: blok van vier uur; dezelfde dag retour 
     hele dag:           blok van 24 uur; de volgende dag retour 
     weekend:           vrijdag  13.00 U.  tot maandag 12.00 U.  
 
5  kosten voor bezorgen / ophalen:    € 12,50  per rit 
     binnen postcodegebied 5258 of aangrenzend gebied 
     Voor steigers gelden verhoogde tarieven tot  € 47,50 
 
6  aansprakelijkheid van verhuurder is beperkt tot de    
     hoogte van de huursom. Vervolgschade en letselschade   
     als gevolg van het gebruik van gehuurd materieel zijn  
     nadrukkelijk voor eigen risico. 

 
 

 

voorwaarden en prijslijst: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

M A C H I N E 
V E R H U U R 



optie:  verlengkabel 
per contract  € 6,50 
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houtbewerking: 
vlakschuurmachine 13,95 17,50 26,35 43,90 90,00 
bandschuurmachine 15,60 19,50 29,25 48,75 90,00 
cirkelzaagmachine 12,00 15,00 22,50 37,50 95,00 
boen- / schrobmachine 29,95 37,50 56,25 93,75 175,00 
parketschuurmachine      
kantenschuurmachine      
boren & breken 
breekhamer 5 kg. 23,95 29,95 44,95 74,95 150,00 
breekhamer 11 kg. 27,50 34,50 51,75 86,25 150,00 
sloophamer 18 kg. 35,95 44,95 67,50 112,50 175,00 
diamant boormachine n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 175,00 
diamantboor accessoires div. div. div. div. div. 
klopboormachine 13,25 16,50 24,75 41,00 70,00 
boorhamer 3 kg. 14,35 17,95 26,95 44,95 90,00 
dozenboor  (div.) 9,50 11,75 17,50 27,50 25,00 
hamerboor 12 - 40 mm 6,95 6,95 6,95 6,95 6,95 
sloopbeitels p. st. 6,95 6,95 6,95 6,95 6,95 
sloopbeitels voor 18 kg. 8,95 8,95 8,95 8,95 8,95 
steen, beton, bestrating 
muursleuvenfrees 21,20 26,50 39,75 66,25 125,00 
muursleuvenzaag 
freesmes 

65,20 81,50 122,25 203,75 200,00 
haakse slijper 230 mm 12,75 15,95 23,95 39,75 95,00 
tegel / klinkerknipper 13,95 17,50 26,25 43,75 95,00 
tegel/ plavuizensnijder 16,60 20,75 31,10 51,85 90,00 
betonmolen 18,35 22,95 34,40 57,35 95,00 
trilplaat 28,40 35,50 53,25 88,75 175,00 
trilnaald + motor 
 
 
 
 

29,95 37,50 56,25 93,75 175,00 
verlengkabel 2,5 mm2 6,50 6,50 6,50 6,50 25,00 

optie:   extra messen,  
boren 12 < > 40 mm., 
beitels, kettingen e.d.  
p. st.  € 6,95  /  € 12,50 ha

lv
e 

da
g 

he
le

 d
ag

 

w
ee

ke
nd

 

w
ee

k 

w
aa

rb
or

g 

tuin                                     
kettingzaag cap.  20 cm. 22,80 28,50 42,75 71,25 150,00 
motorzaag, broek en helm 37,50 47,50 70,00 112,50 200,00 
verticuteermachine electr. 26,00 32,50 48,75 81,25 150,00 
verticuteermachine benz. 37,20 46,50 69,75 116,25 175,00 
gazonwals 7,60 9,50 14,25 23,75 45,00 
grondboor 3,95 4,95 5,95 6,95 30,00 
palenhamer 3,95 4,95 5,95 6,95 30,00 
steekwagen-kruiwagen 5,95 7,50 10,75 18,50 50,00 
reinigen, pompen, drogen, ontstoppen           
tapijtreiniger 16,40 20,50 30,75 51,25 125,00 
boen- / schrobmachine 29,95 37,50 56,25 93,75 175,00 
behangafstomer 11,15 13,95 20,95 34,95 70,00 
behangtafel 300 x 60 6,40 8,00 12,00 20,00 35,00 
stof - / waterzuiger 25,20 31,50 47,25 78,75 150,00 
bouwdroger 31,60 39,50 59,25 98,75 175,00 
heater of ventilator  15,15 18,95 28,40 47,50 90,00 
gootsteenontstopper 9,55 11,95 17,95 29,90 35,00 
rioolveer manueel / druk n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 90,00 
hogedrukreiniger koud 23,15 28,95 43,40 72,40 150,00 
rioolslang hogedruk 11,15 13,95 20,95 34,85 45,00 
dompelpomp / slang 13,55 16,95 25,40 42,40 90,00 
transport- en klimmaterieel                               
ladder tweedelig reform 20,75 25,95 38,90 64,85 90,00 
kamersteiger; vanaf:  18,40 23,00 34,50 57,50 115,00 
steekwagen-kruiwagen 7,15 8,95 13,40 22,35 50,00 
aanhanger 257x132 groot 22,95 28,70 42,95 71,75 175,00 
aanhangwagen met huif 29,95 37,50 56,25 93,75 175,00 
oprijplaat per stuk  3,95 4,95 7,40 10,00 10,00 
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overig                                
dak- / hobbybrander 16,60 20,75 31,10 51,85 90,00 
muur- metaaldetector 9,50 11,75 17,50 27,50 75,00 
tacker 13,95 17,50 26,25 43,75 70,00 
buigtang  4,75 5,95 9,50 15,50 25,00 
trekveer 20 mtr. 3,20 4,00 6,00 10,00 10,00 
betonijzerknipschaar 5,20 6,50 9,75 16,25 45,00 
verlengkabel 2,5 mm2 6,50 6,50 6,50 6,50 25,00 
extra                                
schoonmaakkosten per contract / per machine             € 25,00 
bezorgen per rit postcode 5258 of aangrenzend      € 12,50 

7,50 ophalen per rit  postcode 5258 of aangrenzend      € 12,50 
bezorgen  rolsteiger postcode 5258 of aangrenzend      € 47,50 
ophalen rolsteiger postcode 5258 of aangrenzend      € 47,50 
extra mes, beitel, ketting slijpkosten                       vanaf      €   6,95 
schadeafkoopregeling tien procent van de machinehuur 

 

Tariefstructuur: 
hele dag =    24 uur =   basistarief 
halve dag =      4 uur =   0,80 x basistarief 
weekend =    48 uur =   1,50 x basistarief  
week  =  168 uur =   2,50 x basistarief  
 
Een huurperiode van twee dagen aaneengesloten 
is gelijkgesteld aan een weekend. 
In een weekend wordt de zondag niet in rekening gebracht 
 
 

Zie ook onze brochure voor klimmaterieel: 
ladders, kamersteigers en rolsteigers   

spelregels bezorgen en ophalen: 
 
•   namens de verhuurder wordt bezorgd met bestelbusje  
    en/of  aanhangwagen door één persoon 
 
•   bij zware en/ of volumineuze goederen wordt namens  
     de verhuurder hulp gevraagd bij het lossen 
 
•   goederen worden bezorgd tot op de begane grond;  
    niet verder dan 10 meter vanaf het voertuig. 
 
•   namens de verhuurder is de chauffeur / bezorger niet in  
    staat om machines in werking te stellen,  steigers op te  
    bouwen of anderszins. 
 
•   bij het lossen / afleveren worden de goederen door    
    huurder en verhuurder gecontroleerd op schade.  
    Huurder ondertekent voor een goede ontvangst. 
 
•   ook bij het retour halen wordt namens de huurder  
    tenminste één persoon verwacht op de locatie voor hulp  
    bij het tillen van zware en/of volumineuze goederen 
 
•   bij het retour halen van de goederen wordt het   
    gehuurde artikel door beiden gecontroleerd. 
    Verhuurder ondertekent voor een goede staat. 
 
 
 
 



optie:  verlengkabel 
per contract  € 6,50 

ha
lv

e 
da

g 

he
le

 d
ag

 

w
ee

ke
nd

 

w
ee

k 

w
aa

rb
or

g 

overig                                
dak- / hobbybrander 16,60 20,75 31,10 51,85 90,00 
muur- metaaldetector 9,50 11,75 17,50 27,50 75,00 
tacker 13,95 17,50 26,25 43,75 70,00 
buigtang  4,75 5,95 9,50 15,50 25,00 
trekveer 20 mtr. 3,20 4,00 6,00 10,00 10,00 
betonijzerknipschaar 5,20 6,50 9,75 16,25 45,00 
verlengkabel 2,5 mm2 6,50 6,50 6,50 6,50 25,00 
extra                                
schoonmaakkosten per contract / per machine             € 25,00 
bezorgen per rit postcode 5258 of aangrenzend      € 12,50 

7,50 ophalen per rit  postcode 5258 of aangrenzend      € 12,50 
bezorgen  rolsteiger postcode 5258 of aangrenzend      € 47,50 
ophalen rolsteiger postcode 5258 of aangrenzend      € 47,50 
extra mes, beitel, ketting slijpkosten                       vanaf      €   6,95 
schadeafkoopregeling tien procent van de machinehuur 

 

Tariefstructuur: 
hele dag =    24 uur =   basistarief 
halve dag =      4 uur =   0,80 x basistarief 
weekend =    48 uur =   1,50 x basistarief  
week  =  168 uur =   2,50 x basistarief  
 
Een huurperiode van twee dagen aaneengesloten 
is gelijkgesteld aan een weekend. 
In een weekend wordt de zondag niet in rekening gebracht 
 
 

Zie ook onze brochure voor klimmaterieel: 
ladders, kamersteigers en rolsteigers   

spelregels bezorgen en ophalen: 
 
•   namens de verhuurder wordt bezorgd met bestelbusje  
    en/of  aanhangwagen door één persoon 
 
•   bij zware en/ of volumineuze goederen wordt namens  
     de verhuurder hulp gevraagd bij het lossen 
 
•   goederen worden bezorgd tot op de begane grond;  
    niet verder dan 10 meter vanaf het voertuig. 
 
•   namens de verhuurder is de chauffeur / bezorger niet in  
    staat om machines in werking te stellen,  steigers op te  
    bouwen of anderszins. 
 
•   bij het lossen / afleveren worden de goederen door    
    huurder en verhuurder gecontroleerd op schade.  
    Huurder ondertekent voor een goede ontvangst. 
 
•   ook bij het retour halen wordt namens de huurder  
    tenminste één persoon verwacht op de locatie voor hulp  
    bij het tillen van zware en/of volumineuze goederen 
 
•   bij het retour halen van de goederen wordt het   
    gehuurde artikel door beiden gecontroleerd. 
    Verhuurder ondertekent voor een goede staat. 
 
 
 
 



 
 

Ook daarom 
huurt u bij Agri Bouwmarkt: 
 
 
 
•  geavanceerd pakket machines voor werkzaamheden in en   
    rond het huis 
 
•  machines, apparaten, steigers en aanhangwagens  
   verkeren altijd in betrouwbare topconditie.  
 
•  toebehoren en accessoires zijn uit voorraad leverbaar; 
    alles met recht van retour 
 
•  uiterst scherpe tarieven; beslist voordeliger !! 
 
•  vakkundig advies 
 
•  bezorgservice (niet gratis)  
 
•  brandstof voor tenminste vier uur zorgeloos werken  
   is inbegrepen. 
 
•  coulant systeem voor reserveren en annuleren. 
    Annuleringskosten worden niet doorberekend 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
meer weten ? 
 
Agri Bouwmarkt 
Kerkwijk 81 
5258  KB  Berlicum 
 
telefoon: 073 – 5031273 
e-mail: info@agribouwmarkt.nl 
website: www.agri-bouwmarkt.nl  
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