Bruikleenvoorwaarden aanhanger ACV Gemeenten B.V.
Voor het gebruik van de ACV-aanhangwagens gelden de volgende voorwaarden:
Gebruik aanhangwagen
• Vooraf via de website reserveren is noodzakelijk
• De aanhangwagen mag beladen worden met een gewicht tot maximaal 500 kg.
• Maximale gebruiksduur 2 uur.
• Gebruik alleen toegestaan binnen de grenzen van de gemeente Wageningen.
• Alleen te gebruiken voor het brengen van grof(tuin)afval naar het Afvalbrengstation.
• De aanhangwagen moet schoongemaakt worden teruggebracht.
Legitimatie
Bij het aangaan van de bruikleenovereenkomst voor een van de aanhangwagens, moet u zich kunnen
legitimeren met een geldig Nederlands rijbewijs en uw afvalpas. Tevens geeft u uw
bankrekeningnummer op.
Verzekering
U bent geheel zelf aansprakelijk voor schade die met het gebruik van de aanhanger wordt
toegebracht aan derden. Voor deze aansprakelijkheid moet u daarom zelf verzekerd zijn.
U bent aansprakelijk voor de schade aan de aanhangwagen die gedurende deze overeenkomst aan
de aanhangwagen ontstaat met een maximum van € 250,-. Daarnaast bent u aansprakelijk voor de
schade door verlies of diefstal voor een bedrag van € 500,-.
De lading is niet verzekerd.
Witte kentekenplaat
Op de openbare weg moet de aanhanger een witte GAIK-kentekenplaat dragen met het kenteken
van het trekkende voertuig. De medewerkers van ACV hebben geen kentekenplaten en kunnen deze
ook niet maken.
Rijbewijs
Om een ACV-aanhangwagen te mogen gebruiken, heeft u een geldig rijbewijs nodig. Voor informatie
hierover verwijzen wij naar de brochure “Aanhangwagens en caravans trekken” van het CBR waarin
staat welk rijbewijs u nodig heeft om een aanhanger te trekken.

Wat mag u vervoeren?
U mag elk soort grofvuil vervoeren in de aanhangwagens behalve los grind, grond, zand en steen.
Hiervoor zijn de aanhangers niet geschikt. Vervoert u toch los zand, grind of steen dan krijgt u uw
borg niet terug en wordt eventuele schade aan de aanhangwagen aan u doorberekend. Asbest mag
u vervoeren naar het afvalbrengstation, mits goed verpakt in plastic.
Bagagenet
U bent verplicht een bagagenet te gebruiken. U krijgt dit net bij de aanhanger geleverd en u gebruikt
het om uw lading af te dekken. Doet u dit niet, dan riskeert u een boete van de politie. Het gebruik
van het bagagenet is bij de borg inbegrepen. Indien het net bij inlevering van de aanhangwagen niet
aanwezig of beschadigd is, krijgt u uw borg niet terug.
Stekker
Voor de aanhangwagens is een verloopstekker beschikbaar van 7 naar 13 punts. Indien de stekker bij
inlevering van de aanhangwagen defect of niet meer aanwezig is, betaalt u hiervoor € 10,Schade
Eventuele gemaakte schade dient u bij terugkomst te melden. De schade die voor uw rekening komt
wordt aan u gefactureerd of wordt ingehouden op uw borg .
Borg
Het gebruik van de aanhangwagen is gratis. U betaalt vooraf en contant € 50,- borg die u terugkrijgt
als u de aanhanger onbeschadigd, op tijd en schoon terugbrengt. Brengt u de aanhanger te laat terug
dan wordt er € 10,- per uur op de borg ingehouden. Indien de aanhangwagen wordt teruggebracht
zonder bagagenet of niet schoongemaakt, dan ontvangt u uw borg niet retour. Een eventueel
overblijvend saldo wordt binnen 1 week overgemaakt naar uw bankrekening. Is de schade hoger dan
de borg dan ontvangt u hiervoor een factuur.

