Numatic
FlexiFleet
Dealerinformatie
Het Numatic FlexiFleet plan is in het leven geroepen voor de toenemende vraag naar de kortlopende huur van
schrobzuigmachines. Op veel objecten is een vaste vaste eigen machine overdreven omdat machinaal schoonmaken niet dagelijks noodzakelijk is. Daarnaast zijn er steeds meer opleveringen van vastgoed en locaties waar met
grotere machines gereinigd moet worden.
Verschillende machines
Het programma bestaat uit een vijftal machines waaronder vier schrobzuigmachines en een veegmachine. De huurmachines zijn herkenbaar aan de groene tank en een nummer. Het aanbod bestaat uit:
• TGB 4045, 45cm schrobzuigmachine, 40L, accu
• TGB 6055 Tractie, 55cm schrobzuigmachine, 60L, accu
• CRG 8072, 72cm, opzitschrobzuigmachine, 80L
• TTV 678, 85cm, opzitschrobzuigmachine, 120L
• Ciclope 708, 120cm opzitveegmachine
Huur overeenkomst
De overeenkomst wordt gesloten door de Numatic dealer met de eindgebruiker. Hiervoor is een formulier samengesteld. Numatic wil graag weten wat de locatie van de machine is en wie de huurder is. Daarnaast wordt ook van
tevoren de huurtermijn afgesproken. De machines zijn te huur per dag, week of maand. Vanzelfsprekend worden de
huurprijzen per dag lager bij verhuur voor een langere periode.
Afleverkosten
Numatic brengt voor het brengen en halen van de machine eenmalig afleverkosten in rekening. Bij het afleveren is
een instructie voor gebruik van de machine inbegrepen. De bezorger zorgt ervoor verschillende pads en borstels
voorradig te hebben om een goed schoon resultaat te bereiken. Pads worden in rekening gebracht, net als eventuele chemie (NuTab) als dit niet voorhanden is. Bij verhuur voor één maand of langer worden geen afleverkosten in
rekening gebracht.
Facturatie
De Numatic dealer kan de prijzen hanteren zoals vermeld op de huurovereenkomst. Numatic geeft op deze prijzen
een korting aan de dealer van 15%. Indien de dealer zelf zorgt voor aflevering, ophalen en instructie geeft Numatic
25% korting op de verhuurtarieven. De facturatie vindt bij dag- en weekverhuur plaats na verhuur van de machine.
Bij maandverhuur vindt de facturatie vooraf plaats.
Overig
Als een machine niet is schoongemaakt bij het retourneren, brengt Numatic € 50,- schoonmaakkosten in rekening.
De huurder is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor het verzekeren tegen molest, diefstal, beschadiging,
brand etc. Op de verhuur zijn de Algemene huurvoorwaarden van toepassing die zijn bijgevoegd bij de huurovereenkomst. Onderdelen die zijn beschadigd worden in rekening gebracht.

