Leen een aanhanger
Je kunt hier een aanhanger lenen om spullen
naar de milieustraat te brengen.
Voor het afvoeren van grofvuil naar de milieustraat Franeker kunnen inwoners van de gemeente Waadhoeke gratis een aanhangwagen lenen. Deze moet je wel vooraf telefonisch reserveren. Je kunt de aanhanger voor een dagdeel lenen.
Uitleentijden
Maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Zaterdag van 09.00 uur tot 12.30 uur.
Vooraf reserveren
Bel tijdens kantooruren met nummer 0900 210 0 215 om een aanhangwagen te reserveren. Kijk voor de openingstijden van
de milieustraat op www.omrin.nl. Na reservering kan de aanhanger op de afgesproken datum en tijdstip op de milieustraat
worden opgehaald.
Wij vragen je rekening te houden met de volgende regels
1. Gebruik van de aanhanger is op eigen risico. Schades die niet verzekerd zijn, komen voor jouw rekening.
2. De borg is € 100,- contant en moet worden voldaan bij het ophalen van de aanhanger.
Je ontvangt de borg retour als de aanhanger schadevrij is teruggebracht.
3. Legitimatie via je rijbewijs is verplicht.
4. Verzekering van de auto die je voor de afvoer gebruikt is verplicht; je moet de groene
kaart van je auto laten zien.
5. Je sluit een bruikleenovereenkomst met Omrin.
6. De algemene voorwaarden van Omrin zijn op de bruikleenovereenkomst van toepassing (z.o.z.).
7. De aanhanger mag tot maximaal 500 kilogram worden beladen.
8. Gebruiker dient over een goedgekeurde witte kentekenplaat te beschikken die overeenstemt met die van de 		
trekkende auto.
Welk afval kun je aanbieden op de milieustraat?
Op de milieustraat kun je (grof) afval brengen, zoals grof huishoudelijk afval, grof snoei- en tuinafval, grond,
asbest (dubbel verpakt met vergunning van de gemeente), klein chemisch afval (KCA), kringloopgoederen, metaal, glas,
papier en karton, tapijten, textiel, afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Ook kunnen bouw- en sloopafval,
dakleer, gipsplaten, hout en puin worden ingeleverd. Voor de (eventuele) kosten die hieraan verbonden zijn verwijzen wij je
naar de tarieven op www.omrin.nl.
Bedrijfsafval wordt geweigerd.

samen halen we alles eruit
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ALGEMENE VOORWA ARDEN OMRIN BIJ BRUIKLEENOVEREENKOMST A ANHANGWAGEN

Artikel 2 Borgsom
Bij het aangaan van de overeenkomst dient de Gebruiker een borgsom
aan Omrin te betalen van € 100,00. Bij het terugbrengen van de
aanhangwagen door de Gebruiker krijgt de Gebruiker de borgsom
retour, indien hij aan al zijn verplichtingen als vermeld in deze algemene
voorwaarden heeft voldaan. Indien Gebruiker niet heeft voldaan aan
één of meer verplichtingen als hier bedoeld, is Omrin gerechtigd de
borgsom (geheel of gedeeltelijk) te houden. Omrin behoudt zich in dat
geval tevens elk recht voor als bedoeld in artikel 8.
Artikel 3 Legitimatie
De Gebruiker dient bij het aangaan van de overeenkomst een op zijn
naam gesteld geldig rijbewijs te tonen.
Artikel 4 Reserveren
Omrin behoudt zich het recht voor geen bruikleenovereenkomst aan
te gaan indien Omrin wegens omstandigheden niet in staat is om de
aanhangwagen in bruikleen te geven.
Artikel 5 Controle aanhangwagen
Gebruiker wordt geacht, direct na ontvangst, de aanhangwagen op
gebreken te hebben gecontroleerd. Indien er gebreken of andere
klachten zijn, dient Gebruiker dit terstond aan Omrin te melden. Indien
Gebruiker deze controle achterwege laat of de aanhangwagen na het
uitvoeren van de controle zonder op- en aanmerkingen in ontvangst
neemt, wordt de aanhangwagen geacht in deugdelijke, goede en
onbeschadigde staat in bruikleen te zijn gegeven.
Artikel 6 Verplichtingen Gebruiker
1. De aanhangwagen wordt slechts aan particulieren in bruikleen
gegeven voor het door hen wegbrengen van gescheiden particulier
afval naar de milieustraat.
2. Gebruiker is verplicht als een goed gebruiker voor de aanhangwagen
te zorgen en de aanhangwagen in overeenstemming met de
bestemming (vervoeren van particulier afval naar de milieustraat) te
gebruiken. Het is Gebruiker niet toegestaan de aanhangwagen voor
andere doeleinden te gebruiken.
3. Het is gebruiker niet toegestaan de aanhangwagen te beladen met
een gewicht van meer dan 500 kilogram.

4. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het aan- en afkoppelen van de
aanhangwagen.
5. Het is Gebruiker verboden de aanhangwagen aan derden in bruikleen
te geven, te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen.
6. Gebruiker dient de aanhangwagen na gebruik leeg en schoon
terug te brengen. Indien de aanhangwagen niet of gebrekkig is
schoongemaakt, is Omrin gerechtigd reinigingskosten in rekening te
brengen.
7. Gebruiker verklaart dat er ten behoeve van de trekkende auto in
combinatie met de aanhangwagen een aansprakelijkheidsverzekering
is afgesloten welke voldoet aan de bij of krachtens de Wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen gestelde eisen. Het van
toepassing zijnde eigen risico komt voor rekening van Gebruiker.
8.Gebruiker dient over een goedgekeurde witte kentekenplaat te
beschikken die overeenstemt met die van de trekkende auto.
Artikel 7 Reparaties
1. Het is Gebruiker niet toegestaan onderhouds- of
reparatiewerkzaamheden dan wel veranderingen aan de
aanhangwagen te verrichten, tenzij daartoe opdracht door Omrin is
verleend.
2. Bij niet (naar behoren) functioneren van de aanhangwagen tijdens
de overeengekomen bruikleen-periode is Gebruiker verplicht hiervan
terstond mededeling te doen aan Omrin.
3. De kosten van reparatie van lekke banden zijn voor rekening van
Gebruiker.
Artikel 8 Schade en aansprakelijkheid
1. Gedurende de tijd gelegen tussen het moment dat de aanhangwagen
door Gebruiker in bruikleen is ontvangen en het moment dat deze
bij Omrin is terugbezorgd en de overeenkomst is geëindigd zoals
vermeld in artikel 1 lid 4, is het risico van beschadiging, diefstal,
verloren of teniet gaan van de aanhangwagen, anders dan tengevolge
van een eigen gebrek van de aanhangwagen, voor rekening en risico
van Gebruiker.
2. Gebruiker is verplicht elke schade en elk gebrek aan de aanhangwagen
alsmede diefstal van de aanhangwagen terstond aan Omrin te
melden.
3. Omrin zal nimmer aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade
welke voortvloeit uit gebreken aan de aanhangwagen, tenzij de
schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Omrin is nimmer
aansprakelijk voor gevolgschade en haar aansprakelijkheid beperkt
zich in alle gevallen tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is.
4. Eventuele schade aan de aanhangwagen wordt door Omrin of
in opdracht van Omrin hersteld waarbij de uiteindelijke kosten,
danwel de vervangingswaarde indien vervanging van aanhangwagen
noodzakelijk is, aan Gebruiker in rekening zullen worden gebracht.
5. Gebruiker vrijwaart Omrin volledig van aanspraken van derden
tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van de
aanhangwagen.
6. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor de boetes van
verkeersovertredingen. De kosten hiervan zijn voor rekening van
Gebruiker.
Artikel 9 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn
verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.
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Artikel 1 Totstandkoming en duur
1. De bruikleenovereenkomst aanhangwagen (hierna te noemen: de
overeenkomst) komt tot stand op het moment dat Gebruiker de
borgsom als vermeld in artikel 2 aan Omrin heeft voldaan en de
overeenkomst door Omrin en Gebruiker zijn ondertekend.
2. De bruikleen gaat in op de overeengekomen datum en het
overeengekomen tijdstip zoals vermeld in de overeenkomst en geldt
voor maximaal drie (3) uren.
3. Gebruiker dient de aanhangwagen uiterlijk voor het einde van de
termijn als hiervoor aangegeven bij Omrin terug te bezorgen op de
locatie waar Gebruiker de aanhangwagen in bruikleen heeft gekregen.
Indien Gebruiker de aanhangwagen niet voor het overeengekomen
tijdstip heeft terugbezorgd, is hij voor overschrijding van dit tijdstip
een vergoeding aan Omrin verschuldigd van € 50,00 per uur of een
gedeelte naar rato hiervan, met een maximum van € 100,00 per dag.
4. De overeenkomst eindigt nadat Omrin de aanhangwagen na gebruik
heeft gecontroleerd en in orde heeft bevonden en de borgsom door
Omrin aan Gebruiker is terugbetaald.
5. De persoonsgegevens van Gebruiker als vermeld op de overeenkomst
worden na het terugbrengen van de aanhangwagen vernietigd.

