LEEN- en HUUROVERZICHT TUINMATERIEEL
Onderstaand materieel is te huur of te leen op zaterdag tijdens de tuindienst van
9-12 uur. Op dagen dat er geen tuindiensten zijn, is huren of lenen alleen mogelijk in overleg
met Anne of Hans (Tuincommissie). Als je materieel wilt lenen, huren of van het overig aanbod
wilt gebruikmaken, kun je dat op zaterdag melden bij de loods, liefst iets voor 9 uur. Of je kunt
een mailtje sturen naar tuin@atvutrechtzuid.nl. Innemen en uitlenen van materieel gebeurt op
zaterdagochtend.
Te leen
Ladder
Haakse hoek 1 x 1m
Stokzaag
Bosmaaier, inclusief bescherming
Grondboor
Sloothaak
Te huur
Grasmaaier (alleen op zaterdagochtend)
Klein aggregaat
Groot aggregaat (alleen op zaterdagochtend)
Overig aanbod
In overleg: hulp bij vervoer van tuinafval of
spullen van de tuin naar de parkeerplaats, bij
voorkeur op zaterdagochtend.
Slijpen van gereedschap (alleen tijdens
tuindienst op zaterdagochtend of tijdens
markten).
Frezen (voorjaar), let op aankondiging.
Op aanvraag kan iemand met de bosmaaier
langskomen (op zaterdagochtend).

Kosten
---€10,-**
---

Borg
-------

€ 2,50 per keer +
eventueel benzinekosten*
€5,- per dagdeel +
eventueel benzinekosten*
€5,-

€5,- bij gebruik
meerdere dagen
€15,-

--

--

--

--

€20,- groot deel
€15,- klein deel
€10,-

--

--

--

* Een dag is twee dagdelen. Je krijgt een gevulde tank mee. Bij gebruik van meerdere dagdelen, lever je
de tank weer vol in (Euro 95).

Leen- en huurvoorwaarden:
•
•
•

•

•

Je maakt het materieel na gebruik goed schoon.
Je tekent voorafgaand aan het gebruik van het materieel en betaalt de eventuele borg vooraf.
Je zorgt dat je het materieel aan het eind van de tuindienst, dus uiterlijk om 12.00 uur,
terugbrengt bij de loods. Alleen in overleg is een ander tijdstip mogelijk. Je geeft het materieel
af bij Anne of Hans. Je kunt alleen bij hen aftekenen en zo nodig afrekenen. Je krijgt dan ook je
eventuele borg retour. Bij te laat terugbrengen, wordt een boete van 5 euro berekend.
Als je materieel langer dan een dagdeel in gebruik hebt, moet je zorgen dat dit gedurende de
nacht afgesloten wordt bewaard. Het aggregaat en de bosmaaier moeten naar huis worden
meegenomen en daar worden bewaard ivm kans op diefstal.
Als er schade is ontstaan aan het materieel omdat niet aan bovenstaande voorwaarden is
voldaan, en/of er sprake is van onzorgvuldig gebruik, wordt vergoeding van de gemaakte kosten
gevraagd (reparatie of vervanging) en wordt de eventuele borg niet terugbetaald.

