
JOUW MACHINE IN ENKELE STAPPEN

1 |  De toonbankmedewerker controleert de beschikbaarheid van 
het gewenste toestel bij het dichtstbijzijnde Boels-fi liaal

2 |   Indien voorradig wordt jouw toestel daar gereserveerd. Zo niet zal 
de voorraad bij andere Boels-fi lialen gecontroleerd worden. 

3 |   Je ontvangt bevestiging van jouw reservatie1 via e-mail: je kan naar 
het desbetreff ende Boels-fi liaal rijden om je toestel af  te halen.

4 |  Bij afhaling onderteken je de 
verhuurovereenkomst (tri-party)2.

5 |  Je gebruikt het toestel 
naar hartenlust.

6 |   Je brengt het toestel na afl oop van de huurtermijn terug 
binnen bij Boels. Wij verzorgen de facturatie achteraf 3.

VOORWAARDEN:
 De verhuurvoorwaarden zijn te raadplegen via www.cebeo.be/nl/boels.
 Een toeslag voor schade-afkoop wordt altijd aangerekend, deze is afhankelijk 

van het type en de grootte van de gehuurde machine.
 Prijzen zijn te raadplegen via de professionele Boels-website of via onze cataloog.

1 De beschikbaarheid voor afhalen kan enkele uren tot 1 werkdag duren.
2 Verzekeringen inbegrepen door Cebeo: Schade-afkoop en algemene borg. Brand- en diefstalverzekering is op eigen risico, zie ook onze verhuurvoorwaarden.
3 Bijkomende huurdagen worden automatisch en integraal doorgerekend.
4 De cataloog met ons verhuurassortiment vind je op onze website, in jouw vertrouwde fi liaal of vraag ernaar bij onze vertegenwoordigers.
5 In de eerste testfase wordt deze dienst enkel aangeboden in de fi lialen binnen de cluster van Limburg.
6 Niet alle Boels-fi lialen zijn open op zaterdagvoormiddag. Controleer de openingsuren van de Boels-fi lialen op de website van Boels.

Bracht je jouw toestel binnen voor 
herstelling maar is dat toestel 
noodzakelijk voor de continuïteit van 
jouw werf? Nood aan een extra machine 
voor een bepaalde periode door de vele 
lopende projecten? Cebeo biedt redding
met de verhuurdiensten van Boels!

WAT MOET JE DOEN?
 Controleer op voorhand ons 

assortiment voor verhuur4

 Kom langs in of  bel naar jouw 
vertrouwde Cebeo fi liaal5, 
onze medewerker zal jouw 
materiaal reserveren bij een 
Boels fi liaal in de buurt

WANNEER TE GEBRUIKEN?
 Deze dienst wordt 

aangeboden tijdens onze 
openingsuren.

 Het terugbrengen van de 
toestellen bij Boels kan ook op 
zaterdagvoormiddag 6
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