
 
 

VERHUUR REGLEMENTEN 
 
Dagprijzen  Alle prijzen vermeld in de catalogus zijn geheel vrijblijvend en exclusief BTW.  
   De prijzen gelden voor een huurperiode van 24 uur. Bij een gebruiksduur van  
   minder dan 24 uur wordt minimaal 24 uur in rekening gebracht. De gehuurde  
   apparatuur kan daags vóór de huurperiode vanaf 15:00 worden opgehaald en  
   moet daags na de huurperiode vóór 10:00 terugbezorgd zijn bij Macada  
   Innovision B.V.  

 
Volgdagen  Bij een aaneengesloten huurperiode van meerdere dagen, wordt voor de 

dagen volgend op de eerste dag een huur berekend van 50% van de 
dagprijs, tenzij anders is vermeld. 
 

Langere termijn  1 week = 3 x prijs per dag; 
2 weken = 6 x prijs per dag; 
3 weken = 8 x prijs per dag; 

   1 maand = 9 x prijs per dag. 

 
Bekabeling  Alle benodigde bekabeling en aansluitmateriaal zijn bij de apparatuur inbegrepen. 

 
Contract  Bij iedere transactie wordt een overeenkomst opgesteld. Zowel huurder als 

verhuurder tekenen voor de geldende voorwaarden. Een overeenkomst is pas 
definitief als deze door huurder is ondertekend, aan Macada Innovision is 
geretourneerd en door Macada Innovision is geaccepteerd. Een optie is geldig tot 
5 werkdagen voor aanvangdatum. 
 

Aansprakelijkheid De huurder is te allen tijde aansprakelijk voor diefstal en/of toegebrachte schade 
   aan het ingehuurde apparaat, ongeacht of deze is veroorzaakt door de huurder of 
   derden. De huurder dient zelf een passende verzekering hiervoor af te sluiten. In 
   geval van diefstal en/of vermissing dient te allen tijde een proces verbaal te  
   worden overlegd. Macada Innovision kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
   schade, ontstaan door uitval of ondeugdelijke werking van apparatuur door welke 
   oorzaak dan ook. 

 
Annuleren  Annulering van de gereserveerde apparatuur dient 5 werkdagen vóór de  
   reserveringsdatum te geschieden. Bij te late annulering wordt minimaal 50% van  
   de huurprijs berekend. Reeds gemaakte externe kosten zullen 100% worden  
   doorberekend. 

 
Borgsom  Een vastgestelde borgsom dient bij het afhalen van de apparatuur te worden 
   voldaan. Bij schade aan apparatuur of transportmiddelen worden de daaraan  
   verbonden herstellingskosten op de terug te ontvangen borgsom in mindering  
   gebracht. 
 
Algemene 
Voorwaarden  Op al onze offertes, huurovereenkomsten en daaruit voortvloeiende 

verbintenissen zijn onze algemene voorwaarden als gedeponeerd bij de 
Kamer van Koophandel te Haarlem, onder nummer 34091255. Op verzoek 
sturen wij een exemplaar naar u toe. 


