Protocol
U heeft een van onze koelwagens gehuurd of bent van plan deze te huren. In deze bijlage kunt u lezen wat
er van u als huurder wordt verwacht en waar KoelwagenHuren.nu voor zorgdraagt of voor zorg kan dragen.
Indien u onze offerte/prijsopgave accepteert, stemt u tevens in met deze toelichting. Derhalve zullen beide
partijen verplicht zijn alle bepalingen na te leven.
Het niet naleven van de omschreven bepalingen en verplichtingen kunnen leiden tot extra (onvoorziene)
kosten, welke KoelwagenHuren.nu bij u in rekening zal brengen.

Afhaal- en retourneertijden:
De koelwagen kan worden afgehaald vanaf 09.30 uur.
En:
De koelwagen dient vóór 08.30 uur te zijn geretourneerd.

Wat kunt u van KoelwagenHuren.nu verwachten:





Een nette en schone koelwagen;
U kunt gebruik maken van onze 24-uurs storingsdienst;
Goede en heldere uitleg over het gebruik van de koelwagen;
Mogelijkheid tot het afleveren en aansluiten van de koelwagen op locatie;

Protocol
Voor het gebruik van onze koelwagens vragen wij u vriendelijk de volgende aandachtspunten in acht te
nemen:





Sluit de koelwagen aan op een vrije groep 220/230 volt;
Zet voor de stabiliteit de steunpoten van de koelwagen uit op een verharde ondergrond;
Draai het neuswiel helemaal op en klap deze in bij het verplaatsen/verrijden/vervoeren van de
koelwagen;
U mag de koelmotor alleen na uitdrukkelijke toestemming van KoelwagenHuren.nu openen; (De
koelmotor zal bij aanvang van de huur altijd verzegeld zijn.)

Daarnaast verwachten wij van u dat u alle in huur geleverde goederen als een goede huisvader beheert.
Gedurende de huurperiode kunt u de 24-uurs storingsdienst inschakelen.
KoelwagenHuren.nu rekent voor deze dienst alleen kosten als de aard van het probleem zich buiten de
schuld van KoelwagenHuren.nu begeeft.

Wij vragen u vooral het volgende niet te doen:






Ongeaarde kabels, haspels, verlengkabels enzovoorts te gebruiken;
De steunpoten uitzetten op een onverharde ondergrond;
De koelmotor op eigen initiatief te (her)programmeren;
Met de koelwagen te rijden, terwijl deze is volgeladen met producten;
Enzovoorts;

Eventuele schades, extra werkzaamheden danwel alle andere financiële gevolgen die bovenstaande te
weeg brengt, zullen bij u in rekening worden gebracht.
KoelwagenHuren.nu kan op geen enkele wijze aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gesteld voor
situaties die zijn ontstaan door één of meerdere van bovenstaande of soortgelijke handelingen en/of
nalatigheden.

