
 
 
 

 

Tarievenlijst aanvullende diensten exclusief persoon 

 
 

 

HUURTERMIJN 
1. Dagtarief                    

2. Weektarief                  

 

 

 

 

Maximaal 8 aaneengesloten werkuren per dag 

Maximaal 5 aaneengesloten dagen 

 

Nummers verwijzen naar de juiste tarieven in de prijslijst. 
 

 

 

 

 
 Huur aanhanger 

1. Dagtarief € 75,00 Per dag 

2. Weektarief € 300,00 Per week 

     

 Huur glasbok    

1. Dagtarief € 50,00 Per dag 

2. Weektarief € 200,00 Per week  

     

 Huur hogedrukreiniger    

1. Dagtarief € 120,00 Per dag 

2. Weektarief € 480,00 Per week 

     

 Huur kunststof rijplaten – 6 stuks – L300 x B50 x H2 cm 

1. Dagtarief € 65,00 Per dag 

2. Weektarief € 260,00 Per week 

     

 Huur kunststof rijplaten – 6 stuks –  L400 x B100 x H2 cm 

1. Dagtarief € 110,00 Per dag 

2. Weektarief € 440,00 Per week 

     

 Huur tuckerpole   

1. Dagtarief € 140,00 Per dag 

2. Weektarief € 560,00 Per week 

     

 Huur valgordel   

1. Dagtarief € 10,00 Per dag 

2. Weektarief € 40,00 Per week 

 
 Huur vluchtstrookkar 

1. Dagtarief € 75,00 Per dag 

2. Weektarief € 300,00 Per week 
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Voorwaarden tarievenlijst ‘aanvullende diensten exclusief persoon’ 
 

 

Tarieven: 

 
▪ Tarieven zijn geldig van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. 

▪ Genoemde tarieven zijn netto.  

▪ Genoemde tarieven zijn exclusief: 

- BTW; 

- brandstof; 

- transportkosten; 

- wegafzettingen, deze dient opdrachtgever zelf te verzorgen; 

- verkeersmaatregelen, deze dient opdrachtgever zelf te verzorgen; 

- vergunningen, deze dient opdrachtgever zelf te verzorgen; 

- ontheffingen, deze dient opdrachtgever zelf te verzorgen; 

- parkeerkosten; 

- bootkosten; 

- tunnelkosten; 

- bekeuringen. 

▪ Er wordt minimaal 1 dag in rekening gebracht. Onder 1 dag wordt een huurtermijn verstaan van 8 werkuren per dag. 

▪ De aangegeven huurperiode wordt volledig in rekening gebracht, indien opdrachtgever de hoogwerker stil zet tijdens de 

huurperiode is dit geheel voor eigen rekening. 

▪ Indien diverse externe factoren extreem stijgen met tarieven kan er een (tijdelijke) toeslag berekend worden, denk hierbij 

aan een brandstoftoeslag of een toeslag op de inhuurtarieven. 

 

 

Overig: 

 
▪ Reserveringen dienen tijdig schriftelijk bevestigd te worden per mail via info@hoogwerkers.nu. U ontvangt ten alle tijden 

een bevestiging van ons retour. 

▪ Bij calamiteiten dient er binnen 24 uur een e-mail gestuurd te worden met de melding van de calamiteit via 

info@hoogwerkers.nu. 

▪ Indien er een bekeuring binnen komt voor het gehuurde object, veroorzaakt door opdrachtgever, wordt deze geheel 

doorbelast aan opdrachtgever + € 12,50 extra administratiekosten. Met de opbrengst van de administratiekosten wordt 

het innen van een bekeuring deels gedekt. 

▪ Indien er schade ontstaat doordat er gewerkt wordt met stempelplaten, dan zijn de (schade)kosten geheel voor eigen 

rekening. 

▪ Hoogwerkerverhuur van der Voort B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden bij gebruik rijplaten voor eventuele schades 

aan gazon/ bestrating/ etc. 

▪ Ondanks onze zorgvuldigheid kan het voorkomen dat u typefouten aantreft. Voor dergelijke fouten aanvaardt 

Hoogwerkerverhuur van der Voort B.V. geen aansprakelijkheid. Alle informatie vermeld op deze tarievenlijst zijn dan ook 

onder voorbehoud van druk- en typefouten. 

▪ Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing, te downloaden op www.hoogwerkers.nu. 
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