Huur protocol Classic Pipiwagen.

U heeft een van onze Classic Pipiwagens gehuurd of bent van plan deze te huren. In deze bijlage kunt
u lezen wat er van u als huurder wordt verwacht en waar Classic Pipiwagen voor zorgdraagt of voor
zorg kan dragen. Indien u onze offerte/prijsopgave accepteert, stemt u tevens in met onderhavig
protocol. Derhalve zullen beide partijen verplicht zijn alle hierna omschreven bepalingen na te leven.
Het niet naleven van de hierna omschreven bepalingen en verplichtingen kunnen leiden tot extra
(onvoorziene) kosten, welke Classic pipiwagen bij u in rekening zal brengen.
Wat kunt u van Classic Pipiwagen verwachten:
Een nette en schone toiletwagen;






Toiletpapier en handdoek dispencers zijn gevuld
Er is voldoende handzeep.
U kunt gebruik maken van onze 24-uurs storingsdienst.
Volledige aansluiting van de toiletwagen bij aflevering, mits aan de voorwaarden is voldaan.
Goede en heldere uitleg over het gebruik van de toiletwagen.

Classic Pipiwagen zal haar toiletwagens bij u op locatie afleveren. Data en tijden zullen in onderling
overleg worden vastgesteld.

Voor het gebruik van onze toiletwagens vragen wij u vriendelijk de volgende aandachtspunten in
acht te nemen.
Voor aanvang van de huurperiode:







U draagt zelf zorg voor de benodigde vergunningen.
U stelt een contactpersoon aan en geeft dit uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de
huurperiode aan Classic Pipiwagen door.
Indien u extra middelen (zoals handzeep, toiletpapier en handdoekjes) wenst, geeft u dit
uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de huurperiode aan Classic Pipiwagen door; Tijdens
de huurperiode kunt u uiteraard extra middelen aanvragen. Classic Pipiwagen is dan
gerechtigd eventuele bezorgkosten bij u in rekening te brengen.
De locatie is goed bereikbaar.
U heeft de plaats van de toiletwagen vastgesteld.

Bij plaatsing en aflevering:








De aangewezen contactpersoon dient aanwezig te zijn op het afgesproken tijdstip.
De plaats van de toiletwagen is vrij bereikbaar.
Er is een afvoerpunt binnen 6 mtr. van de plaats van de toiletwagen.
Er is een vrije groep 220 volt binnen 20 mtr. van de plaats van de toiletwagen.
De druk van het water-aanvoerpunt is minimaal 3 bar en is binnen 20 mtr. Bereikbaar.
In het offertebedrag is een plaats- en aflevertijd inbegrepen van 30 minuten. Indien het
plaatsen en afleveren van de toiletwagen meer tijd (dan 30 minuten) in beslag neemt, is
Classic Pipiwagen gerechtigd extra kosten hiervoor bij u in rekening te brengen.

Bij afkoppelen en ophalen:







U dient de toiletwagen en voorzieningen voortijdig met schoon water door te spoelen.
U dient de voorziening voortijdig van de toiletwagen af te koppelen.
De toiletwagen dient minimaal veegschoon opgeleverd te worden.
De aangewezen contactpersoon dient aanwezig te zijn op het afgesproken tijdstip.
De plaats van de toiletwagen is vrij bereikbaar.
De toiletwagen en voorzieningen zijn onbeschadigd en bevinden zich in goed
(functionerende) staat; Eventuele gebreken en/of beschadigingen die Classic Pipiwagen
constateert na het ophalen van de toiletwagen zullen alsnog bij u in rekening worden
gebracht.

Indien één of meerdere punten niet zijn verzorgd, nageleefd danwel anderszins, is Classic Pipiwagen
helaas genoodzaakt de kosten hiervan bij u in rekening te brengen. Classic Pipiwagen hoeft u hier
vooraf niet van op de hoogte te stellen en zal dit op basis van nacalculatie aan u doorberekenen.
Daarnaast verwachten wij van u dat u alle in huur geleverde goederen als een goede huisvader
beheert. Gedurende de huurperiode kunt u onze 24-uurs storingsdienst inschakelen. Classis
Pipiwagen rekent voor deze dienst alleen kosten als de aard van het probleem zich buiten de schuld
van Classic Pipiwagen begeeft.
Enkele voorbeelden van situaties die voor rekening van de huurder komen:






De toilet/toiletten raakt/raken verstopt door een (plastic) glas/bekertjes/ondergoed etc.
De toiletwagen en voorzieningen werken niet meer naar behoren als gevolg van het gebruik
van andere (niet door Classsic Pipiwagen geleverde) goederen.
De toiletwagen is door huurder verplaatst en niet op de juiste wijze geïnstalleerd.
De doorgang van de aan- en afvoeren van de toiletwagen worden om de een of andere reden
belemmerd
Enzovoorts.

Uitdrukkelijk ingeval van vorst dient u alle nodige maatregelen te nemen om bevriezing te
voorkomen, die er van u als goede huisvader worden verwacht. Voor vragen en/of informatie kunt u
te allen tijde contact opnemen met Classic Pipiwagen.
Wij vragen u vooral het volgende niet te doen:
 De toiletwagen door te spoelen met grondwater.
 Gebruik te maken van andere producten, dan de producten die door Classic Pipiwagen
worden geleverd.
 Het water uit de toiletwagen te gebruiken als drinkwater.
 Enzovoorts.

Eventuele schades, extra werkzaamheden danwel alle andere financiële gevolgen die bovenstaande
te weeg brengt, zullen bij u in rekening worden gebracht. Classic Pipiwagen 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.

