Gebruiksvoorwaarden Boedelbak
1. De aanhangwagen wordt uitsluitend in bruikleen gegeven aan huurders van
Woningstichting De Volmacht, hierna genoemd gebruiker. Woningstichting De Volmacht
wordt hierna eigenaar genoemd.
2. De gebruiker dient zich te legitimeren met zijn/haar rijbewijs.
3. De gebruiker dient een borg te betalen van € 50,00 aan Woningstichting De Volmacht.
4. De gebruiker ontvangt de sleutel van het disselslot en dient deze bij terugkomst weer af te
geven aan De Volmacht.
5. Bij reserveren geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. (Bij voorkeur vroegtijdig
reserveren bij de receptie van Woningstichting De Volmacht).
6. Op werkdagen kan de gebruiker de aanhangwagen vanaf 9:30 uur ophalen. De gebruiker
dient de aanhanger de volgende dag voor 9:00 uur weer retour te brengen.
Indien de aanhanger op vrijdagmorgen wordt gehaald dient de aanhanger op
maandagmorgen voor 9:00 uur weer retour te zijn.
7. Bij het inleveren dient de aanhangwagen schoon te zijn. Zo niet, dan worden de kosten
daarvan in rekening gebracht.
8. Als de aanhangwagen later wordt ingeleverd dan op de gebruiksovereenkomst staat
vermeld, betaalt gebruiker een vergoeding van € 25,00 per dag.
9. Bij uitgave en inname wordt de aanhangwagen op schade gecontroleerd.
10. Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die gedurende de uitleenperiode aan de
aanhangwagen wordt toegebracht al dan niet met schuld van de gebruiker en onverschillig
of dit gebeurt in of buiten overmacht. Het schadebedrag zal door Woningstichting De
Volmacht bij de gebruiker in rekening worden gebracht.
11. Gebruiker vrijwaart de eigenaar voor alle (bedrijfs) schade aan personen en/of goederen
van gebruiker dan wel derden, waarvoor gebruiker op grond van de wet aansprakelijk is.
12. Het is gebruiker verboden de aanhangwagen te vervreemden of aan derden in gebruik of
huur af te staan.
13. De aanhangwagen is uitsluitend bedoeld voor het vervoeren van goederen/boedel en niet
voor tuin- en/of puinafval (zand/grind/tegels etc.) !
14. De gebruiker draagt zelf het risico voor de eigen spullen.
15. De aanhangwagen incl. laadvermogen mag tot maximaal 750 kg. worden beladen.
Gebruiker zal dit laadvermogen niet overschrijden.
16. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het niet overschreiden van de toegestane
maximum te trekken massa (ongeremd), zoals vermeld staat op het kenteken van het
trekkende voortuig.
17. Gebruiker is verplicht zelf te zorgen voor een originele nummerplaat op de aanhanger die
met die van de auto overeenkomt.
18. De eigenaar heeft het recht de gebruiksovereenkomst te allen tijde, direct en zonder nadere
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden als naar zijn oordeel de
aanhangwagen door de gebruiker in strijd met de bepalingen van deze
gebruiksvoorwaarden wordt gebruikt.
19. De gebruiker ontvangt de borg retour, indien aan bovengenoemde afspraken is voldaan.

