Heeft u zeef- en/of overslagwerk of tijdelijk capaciteit tekort? Bij
Van der Spek, de officiële Powerscreen en Telestack importeur
voor Nederland, kunt u altijd terecht voor de juiste machine om
de klus te klaren.
Van der Spek heeft altijd zeefmachines beschikbaar die uitgerust
kunnen worden met vele soorten zeefmedia waarmee ieder
zeefwerk te maken is. Onze verhuurmachines staan in
Hardenberg bij de vestiging Van der Spek Noord-Oost.
Vragen of advies?
Indien u vragen heeft, advies of meer informatie wenst, kunt u
contact opnemen met Hans Janssen op het volgende
telefoonnummer:

0523-252524
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Alle genoemde tarieven zijn excl. BTW, brandstoffen, dagelijks onderhoud en aan– en afvoerkosten. Prijzen zijn gebaseerd op werkdagen van
8 uur en een werkweek van 40 uur. Meeruren worden naar ratio doorbelast. De kosten voor het wisselen van zeefdekken worden
doorberekend aan de huurder. Slijtage van slijtdelen zijn voor kosten van de huurder. Servicebeurten en onderhoud worden tijdens de huur in
normale werktijden door Van der Spek Vianen B.V. uitgevoerd.
Gemonteerde “speedharps” en “Flex Mats” zeefdekken worden aan huurder doorberekend en blijven eigendom huurder. Gebruik van
verhuurmachines in het buitenland is verboden zonder toestemming van Van der Spek.Vianen B.V.
De machine(s) c.q. component(en) zijn door Van der Spek Vianen B.V. voor het risico van primaire dekking voor WAM en volledige casco
verzekerd met uitsluiting van terrorisme en sabotage. Deze schaden komen ten laste van de huurder. De machine dient gereinigd, afgetankt
en compleet aangeleverd te worden aan Van der Spek B.V. in Vianen of Hardenberg.
Het huurobject dient door de huurder doorlopend te worden geïnspecteerd op goede werking, gereinigd, en conform voorschrift
onderhouden. De huurder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het goed. Wanneer de huurder niet kan aantonen dat het bedienend
personeel voldoende kundig en bevoegd is, worden schades ontstaan door onzorgvuldig, onoordeelkundig of onbevoegd gebruik op de
huurder verhaald. Bedienende personen moeten de minimale leeftijd van 18 jaar hebben. Wij sluiten gevolgschade in welke vorm dan ook
uitdrukkelijk uit.
Op alle huurovereenkomsten, leveringen, reparaties en andere diensten van de verhuurder zijn tevens de algemene betalings- en
leveringsvoorwaarden van de BMWT van toepassing. De betalingen vinden plaats middels een wekelijkse automatische incasso vanaf uw
rekeningnummer.
Deze prijslijst is onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen in de verhuurvoorwaarden en prijzen.

Bijkomende kosten

Bij elke eerste verhuur zorgen wij dat onze servicemonteur op uw locatie in Nederland aanwezig is voor
instructie en het in bedrijf stellen van de machine (max. 3 uur). Wij berekenen hiervoor een vast tarief van € 475,-.

Onze verhuurmachines kunnen voorzien worden van vele typen zeefmedia. Van der Spek helpt u graag met het
bepalen van het juiste type zeefdek voor uw zeefklus!
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