
Het huren van de RentalBox

Hoe werkt het?
U huurt de RentalBox Bestrating eenvoudig voor een 

huurperiode van 7 dagen. Voor het vervoer hoeft u zelf 

helemaal niets te doen, wij leveren de Box mee met 

uw tuinmaterialen en komen hem na 7 dagen weer 

ophalen!

Levering en retour
• U ontvangt een bericht als de RentalBox de 

volgende werkdag bij u geleverd wordt en ook 

weer als deze opgehaald wordt.

• Zorg dat u aanwezig bent bij levering en ophalen 

van de RentalBox.

• De 7 dagen huurperiode worden geteld vanaf de 

dag ná levering.

• U betaalt bij bestelling een borgsom van €150 voor 

de RentalBox. Deze krijgt u binnen 5 werkdagen 

teruggestort nadat de materialen in goede staat 

terugkeren.

• Zorg dat op de ophaaldag de materialen schoon en 

volgens instructies in de box geplaatst zijn zodat 

de transporteur de box direct kan inladen.

• Lees voor alle informatie rondom de levering onze 

Transport & Leveringspagina.

Aandachtspunten en 
veiligheidswaarschuwingen
Bekijk de instructievideo’s op de webshop en lees de 

veiligheidsinstructies op de materialen zelf alvorens 

van start te gaan. Bescherm de materialen tegen 

diefstal. Laat de materialen nooit onbeheerd achter 

en bewaar de materialen en de container op een 

afgesloten plek.

Gebruik steenknipper
• De steenknipper is geschikt voor een maximale 

steenbreedte van 33 cm en een dikte van 2,6 cm 

tot 14 cm.

• De steenknipper is niet geschikt voor het knippen 

van grindtegels.

Gebruik trilplaat
Zandbed aantrillen
• De trilplaat is geschikt voor het aantrillen van een 

zandbed tot 20 cm dik. Zorg hierbij dat het zand 

droog is.

Bestrating aantrillen
• De trilplaat is alleen geschikt voor het aantrillen 

van klinkers en betontegels met een minimale 

dikte van 4 cm. De trilplaat is niet geschikt voor 

het aantrillen van natuursteen, dunne tegels en 

siertegels zoals keramiek. 

• Oppassen met strakke (ongetrommelde) 

bestrating. Deze zijn extra gevoelig voor 

beschadigingen bij het trillen.

• Voor het aftrillen is het belangrijk om de bestrating 

in te vegen met inveegzand of brekerzand tot alle 

voegen goed gevuld zijn. Vervolgens goed schoon 

vegen. 

• Om beschadiging en vervuiling te voorkomen dient 

de trilplaat schoon te zijn.

• Wij zijn niet verantwoordelijk voor beschadiging 

van de bestrating. Test alvorens u het gehele 

oppervlak aantrilt op een stukje uit het zicht of 

er beschadiging ontstaat. Controleer regelmatig 

het aangetrilde oppervlak op breuken en krassen 

terwijl u aan het trillen bent.

Veiligheidswaarschuwingen
• De materialen mogen alleen bediend worden door 

personen van 18 jaar of ouder.

• Maak tijdens het gebruik van deze machines 

altijd gebruik van de juiste persoonlijke 

beschermingsmiddelen (bril, oorkappen, 

handschoenen en veiligheidsschoenen), dit is 

wettelijk verplicht! Heeft u nog geen persoonlijke 

beschermingsmiddelen, dan kunt u deze eenvoudig 

toevoegen aan uw bestelling in de winkelwagen.

• Bij korte pauze’s en tijdens tanken de motor 

afzetten. Tijdens tanken zijn roken en open vuur 

verboden. Morsen van benzine direct opruimen.

• Bij werken in afgesloten ruimten zorgen voor 

voldoende ventilatie.

• Pas op voor kantelen bij werken op taluds, 

slootkanten, kuilen en dergelijke. De maximale 

hellingshoek is 20-25 graden.


