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Huurovereenkomst Landbouwtractor 

       

Merk/Type: ……………………………………………………………... 

Urenstand: ………………….............................................. 

Chassisnummer: …………………………………………………….. 

 

Voorzien van de volgende accessoires: 1 zwaailamp, topstang achter, 3 hef / topstang kogels, 

boventrekhaak met pin, ondertrekhaak. 

 

De tractor dient geretourneerd te worden met dezelfde hoeveelheid diesel als bij aanvang van de 

huurperiode. Hoeveelheid diesel: ……………………………… 

 

   

Tussen :  R. Schut Verhuur 

  De Pavert  9 

  7076 BG  Varsselder 

  06-10553966 

Hierna  te noemen VERHUURDER 

 

en   Naam en bedrijf 

  Adres 

  Postcode / plaats 

Hierna te noemen HUURDER 

 

De verhuurder verplicht zich tot het verhuren van een artikel volgens bijgevoegde verhuurorder. 

 

1. Voor de periode van……….. tot en met………….. (aanpassen einddatum in overleg) 

 

2. De huur gaat in op de dag van afhalen/brengen van de machine en eindigt op de dag van 

retourlevering. De huur wordt éénmaal per  2 weken berekend en dient binnen 14 dagen netto 

betaald te worden. 

 

3. Tegen een huurprijs van € …….. per uur excl. btw met een minimum van  ……. uur in de bij punt 1 

vastgestelde periode. Er worden geen transport kosten á € 10,- in rekening gebracht i.v.m.brengen 

en geen kosten bij zelf ophalen en retourneren van de machine door de huurder in Varsselder. 

 

4. De verhuurder is verplicht een goed werkend, compleet uitgeruste machine, te leveren. Eventuele 

gebreken en defecten, niet door schuld van de zijde van de huurder, worden kostenloos hersteld. 

Vermissing en/of schade dient onverwijld door de huurder gemeld te worden. 

 

 

 

 
 



5. De huurder verplicht zich tot het zorgvuldig en oordeelkundig gebruiken en onderhouden van het 

gehuurde. Alle kosten zoals materiaal -, loon -, en reiskosten e.d., als gevolg van het in gebreke 

blijven van de huurder zijn voor rekening van de huurder en dienen contant te worden voldaan. 

 

6. De verhuurder is zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van de gehuurde tractor. 

 

7. De huurder is aansprakelijk voor de schade aan het gehuurde als gevolg van verlies of diefstal. 

 

8. De huurder is aansprakelijk voor alle schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, aan 

derden toegebracht.Bij onzorgvuldig gebruik. 

 

9. De verhuurder houdt zich het recht voor om het zorgvuldig en oordeelkundig gebruik van het 

gehuurde ter plaatse te controleren. Indien, naar oordeel van de verhuurder, de huurder ernstig in 

gebreke blijft ten aanzien van het gebruik en onderhoud van het gehuurde, heeft de verhuurder het 

recht om het gehuurde onmiddellijk terug te nemen en de huurovereenkomst direct te verbreken. 

Een en ander ontslaat de huurder niet van de verplichting van het betalen van de overeengekomen 

huurbedragen, alsmede alle kosten hieruit voortvloeiend. 

 

10. De huurder is  NIET toegestaan het gehuurde product onder te verhuren. Het is niet toegestaan 

het gehuurde op enigerlei wijze als onderpand te gebruiken.  

 

11. De huurder machtigt, zonder enig recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook, de 

verhuurder de huurovereenkomst éénzijdig te beëindigen en het gehuurde terug te halen indien: 

a. de huurder in staat van faillissement wordt verklaard, 

b. de huurder surseance van betaling aanvraagt, 

c. de huurder liquideert, 

d. de omstandigheden als in de punten 9 of 10 zich voordoen. 

 

12. De huurder en verhuurder dienen de tractor bij afhalen samen te controleren op eventuele 

schades of gebreken. Geconstateerde gebreken/schades: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 

Zowel huurder als verhuurder verklaren dat zij akkoord gaan met de huurovereenkomst zoals deze is 

opgesteld te Varsselder,datum ……. 

 

 

Handtekening voor akkoord: 

 

 

Verhuurder:     Huurder: 

 

R.Schut Verhuur    Naam en bedrijf 

De Pavert 9     Adres 

7076 BG Varsselder    Postcode / plaats 

 

 

H.G.A.Schut,     ……………………………………… 

 

 

.............................................   ……………………………………… 


