SCHUTTERSGILDE St. MARTINUS MEGCHELEN

VERHUUR
TANDEM
TOILETWAGEN

Aansluiten van de toiletwagen:
De wagen wordt bij plaatsing (voor zover mogelijk) door de verhuurder aangesloten. Hiervoor moet
het volgende aanwezig zijn:
•
•
•

Grond- of leidingwateraansluiting ter plekke (Gardena of Geka-koppeling)
Electra 220V ter plekke
Mogelijkheid tot afvoer van het afvalwater

Technische gegevens:
•
•
•
•
•

Afmetingen LxBxH = 4,6 x 2,2 x 2,7 mtr
Dames toiletten bestaan uit 2 toiletten, 1 RVS wastafel en spiegel
Heren toiletten bestaan uit 3 urinoirs, 1 toilet, 1 RVS wastafel en spiegel
Kleur exterieur: Groen
Kleur interieur: Wit, afwerking in trespa, bovenzijde reservoirs schuin afgewerkt 45°

Afvoer van afvalwater:
•

•

De huurder is verantwoordelijk voor het op
juiste wijze afvoeren van afvalwater. Hiervoor
zijn standaard enkele meters pvc buis bij de
huur inbegrepen, waarmee het afvalwater
bijvoorbeeld in een straatkolk voor gemengd
rioolwater kan worden afgevoerd.
Let op: het is verboden om in een gescheiden
systeem voor alleen hemelwater te lozen.
Mocht er in de directe omgeving geen
mogelijkheid zijn voor het lozen van het afvalwater dan heeft u de mogelijkheid om een
pomp bij te huren, deze pomp kan het afvalwater tot ±25 meter wegpompen via een
brandweerslang. Huurkosten voor deze pomp zijn €50,-- per evenement.

Huurvoorwaarden:
•
•
•
•
•
•
•

Bij het niet correct opleveren van de wagen (schoonmaak) wordt €50.-- extra in rekening
gebracht.
Het is verboden aan te plakken op de gehele wagen.
Schade door aanplakken, spijkers, nietjes, plakband en andere bevestigingen worden in
rekening gebracht.
Schade door brand, vandalisme, diefstal etc, zijn voor rekening / verzekering van de huurder.
Als er geen plaatsingsruimte vrij is, heeft de chauffeur na een half uur te hebben gewacht,
het recht om te vertrekken. Het volledige huurbedrag wordt vervolgens in rekening gebracht.
De huurder is verantwoordelijk voor het op juiste wijze afvoeren van afvalwater.
Bij vorst heeft de verhuurder het recht om de plaatsing te annuleren ivm met stukvriezen van
de installatie.

Voor een meer informatie of het aanvragen van een offerte kunt u ons
bellen of mailen. We denken graag met u mee om u een geschikte oplossing
te kunnen bieden.

