
VERHUUR MACHINES
Prijzen incl BTW
Prijzen onder voorbehoud van prijswijzigingen en geldig tot 31/12/2022

Benzine (Brandstof niet inbegrepen in de prijs) Dag Weekend Waarborg

Grasmaaier kleine tuinen €60 €75 €100

Grasmaaier middelgrote tuinen €60 €75 €100

Grasmaaier grote en/of ruwe tuinen €60 €75 €100

Verluchter €60 €75 €100

Doorzaaier €100 €130 €100

Combi-motor €40 €60 €100

Heggenschaar geschikt voor het trimmen €40 €60 €100

Elektrisch Dag Weekend Waarborg

Hakselaar max. 3,5 cm €60 €95 €100

Hakselaar max. 5 cm €60 €95 €100



Accu (Batterijen en lader inbegrepen in de prijs) Dag Weekend Waarborg

Grasmaaier kleine tot middelgrote tuinen €60 €75 €100

Heggenschaar geschikt voor het trimmen €60 €75 €100

Heggenschaar geschikt voor het terugsnoeien €60 €75 €100

Combi-motor €40 €60 €100

Draadbreuk opsporen? Dag Weekend Waarborg

Kabeldetector €10 — €50

VERHUURVOORWAARDEN

● De klant verklaart te weten hoe het toestel correct gebruikt dient te worden. De verkoper of technieker legt het gebruik van het
toestel uit. Indien de klant vragen heeft, stelt men deze aan de verkoper of technieker. Indien de klant tijdens het gebruik nog
vragen heeft, kan men steeds contact opnemen met 1 van de 2 winkelpunten.

● De klant gebruikt enkel synthetische brandstoffen in de gehuurde toestellen, d.w.z. motomix of motoplus, naargelang het toestel.
Het toestel wordt uitgeleend met een volle benzinetank of een opgeladen batterij en dient zo te worden teruggebracht.

● Indien de klant schade toebrengt aan het toestel, dient men dit onmiddellijk na ontdekking te melden. De kosten van de schade
worden van de waarborg weerhouden. Indien nodig dient de klant extra kosten bij te betalen.

● Er wordt 100 euro waarborg gevraagd voor het toestel. Deze wordt bij afhaling onmiddellijk betaald.
● Het toestel wordt voor de gevraagde termijn verhuurd en dient minstens 10 minuten voor sluitingstijd te worden teruggebracht,

tenzij anders afgesproken.



INFO

Dag: werkdag van 9u tot 18u
zaterdag van 9u tot 15u30  (maart-augustus)
zaterdag van 9u tot 13u      (september-februari) (aangerekend als halve dag)

Weekend: zaterdag van 9u t/m dinsdag 9u

De gehuurde machines hebben een volle benzinetank of een opgeladen batterij en dienen zo te worden teruggebracht.
Voor benzine toestellen mag enkel motoplus of motomix gebruikt worden, naargelang het type toestel.
Meer info hierover is te verkrijgen in het winkelpunt.

Reservatie is verplicht. Reserveren kan telefonisch of per mail. Zo bent u zeker dat de machine voor u klaarstaat bij de dag van afhaling.
Tienen: 016 81 43 14 Ambachtenlaan 22 3300 Tienen
Leuven: 016 22 86 44 of info@lambrechts-tuinmachines.be Tervuursesteenweg 317 3001 Heverlee

SAFETY FIRST!

Lambrechts tuinmachines is niet verantwoordelijk voor onjuiste informatie of drukfouten

mailto:info@lambrechts-tuinmachines.be

