
 

 

HUUROVEREENKOMST – ZELF IN TE VULLEN 

Bedrijf 

Contact persoon 

Afdeling, functie 

Email 

Telefoon 

............................................................... 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

................................................................ 

Huurlokatie: Straat & nr 

Postcode &  Plaats 

...............................

............................... 

Factuuradres: Straat & nr 

Postcode & Plaats 

.................. 

.................. 

 

Uw situatie 

Geef aan via welke methode de wamte uit de ruimte gebracht kan worden door middel van een 

airco. De airco kan de wamte afvoeren via:  

Schuifraam / kantelraam / draairaam / draai&kantelraam / deur naar terras of balkon / 

systeemplafond *   (* omcirkel wat van toepassing is) 

 
Aan- 

tal 

Airco Type Koelver

mogen 

Minimale 

Huurtermijn 

Weekprijs per 

stuk (zie website) 

Totale Weekprijs 

.... Een-delig met afvoerslang 2 KW ...      weken ...    €/week/stuk ...    €/week 

.... Twee-delig met 2 m. leiding  3 KW ...      weken ...    €/week/stuk ...    €/week 

.... Twee-delig met 3 m. leiding 5 KW ...      weken ...    €/week/stuk ...    €/week 

.... Twee-delig met 20 m. leiding 5 KW ...      weken ...    €/week/stuk ...    €/week 

.... Spotkoeler 5 KW ...      weken ...    €/week/stuk ...    €/week 

.... Spotkoeler 7 KW ...      weken ...    €/week/stuk ...    €/week 

.... Spotkoeler 10 KW ...      weken ...    €/week/stuk ...    €/week 

Extra korting voor hoeveelheid meer dan 5 stuks ...% ...    €/week 

Totaal ....    €/week 

 

Werkzaamheden 

Eerste ½ uur gratis, daarna 17 euro per kwartier. Eventuele materiaal kosten, zoals verbruikt. 

Stan-

daard 

Full-service: levering, intern vervoer tot werkplek, afvoerslangen of koelleidingen door 

ramen of deuren leiden, aansluiten op elektra, instructies achterlaten, in werking stellen, 

gebruiker laten oefenen 

Extra ....... 

 

Transport 

75 € per rit, leveren en ophalen, 1ste stuk 

5 € per rit, leveren en ophalen, elk extra stuk 

 

Facturering  U kent ons via: (zet kruisjes aub) 

Betalingstermijn 30 dagen netto na factuur 

datum. Factuur 1 keer per maand vooruit. 

  Internet/google 

 Tijdschrift  

 Mailing 

 Collega, kennis 

 

Verhuur - K. Eussen  Huurder - Uw Naam: 

 

 

 

Handtekening: 

 Plaats en datum:  

 

➔ Overeenkomst tekenen en emailen naar verhuur@aircorent.nl 

mailto:verhuur@aircorent.nl

