
Verhuurbrochure Stealth Laser en Diagnostic Equipment

Multalign
MultAlign is een technisch handelsbedrijf en dienstverlenende organisatie. Wij leveren systemen 
voor het uitlijnen van machines, motoren etc. en diagnostische apparatuur voor trillingsmetingen en 
balanceren. Voor de apparatuur hebben wij een dealerschap van Stealth Equipment, gemaakt door 
Hamar Canada. Vanuit onze vestiging in Alphen aan den Rijn verzorgen wij de support, onderhoud, 
reparatie, trainingen en verhuur van de apparatuur. 

Afhalen en retourneren van de apparatuur
U kunt de huurapparatuur afhalen bij MultAlign in Alphen a/d Rijn op werkdagen vanaf 08.30 uur. 
Tot 17.00 uur kunt u de apparatuur retourneren. Indien het gehuurde niet vóór 17.00 uur bij ons is 
teruggebracht, brengen wij een nieuwe dag in rekening en blijven de bepalingen van deze 
overeenkomst van kracht. Van bovenstaande kan in onderling overleg worden afgeweken, mits 
schriftelijk bevestigd.
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Betalingsvoorwaarden
Voor lange huurperioden wordt aan het eind van iedere maand een factuur opgesteld. De 
betalingstermijn bedraagt 30 dagen.

Tarieven
Genoemde tarieven zijn exclusief BTW en zijn geldig tot 1 januari 2012. Deze dienen te allen tijde 
bevestigd te worden door MultAlign. De prijsstelling geldt voor werkdagen; zaterdagen, zondagen 
en officiële feestdagen zijn niet meegerekend. Inzet van huurapparatuur tijdens zaterdagen, 
zondagen of feestdagen dient u voor aanvang van de huur aan ons te melden. Deze dagen worden 
als werkdagen aangemerkt.

Vrachtkosten
Eventuele vrachtkosten worden apart op de factuur vermeld.

Mobilisatiekosten
Mobilisatiekosten zijn per artikel weergegeven en worden eenmalig per verhuurperiode 
doorberekend.

Afkopen van de verzekeringsverplichting
U bent verplicht het gehuurde tegen alle verzekerbare schade te verzekeren bij een solide 
verzekeringsmaatschappij. U kunt de verzekeringsverplichting afkopen. In dat geval brengt 
MultAlign 5% van het totale bruto huurtarief per instrument in rekening, waarbij rekening wordt 
gehouden met een eigen risico.

Eigen Risico

Waarde tot Eigen risico
€ 5.000,00 € 250,00
€ 20.000,00 € 1.000,00
€ > 20.000,00 € 2.500,00

Indien de verzekeringsverplichting wordt afgekocht, is de apparatuur via MultAlign verzekerd voor 
schade die buiten de verantwoording van de huurder is ontstaan.
De verzekering geeft geen dekking indien sprake is van roekeloos of onoordeelkundig gebruik
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Instructie
Indien u geen ervaring heeft met de Stealth systemen is de huur gecombineerd met een instructie.
Een instructie voor medewerkers over de Stealth Equipment is onontbeerlijk voor een goed 
resultaat. In de instructie voor de medewerkers wordt uitgelegd hoe het systeem opgezet en 
ingericht moet worden. Tevens wordt aandacht besteed aan specifieke kenmerken van de systemen.

De instructie vindt, indien gewenst, plaats op locatie. Ook wordt er na de metingen aandacht 
besteed aan het inlezen van de meetresultaten in de software. De instructie kan door maximaal vijf 
medewerkers worden gevolgd.

Instructiekosten

Per uur €   80,-
Per dagdeel € 320,-
Per dag € 540,-
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Stealth Systemen huurprijzen

Systeem Prijs per dag Prijs per week Prijs per maand
Stealth S-670 Basic € 85,00 € 350,00 € 1.400,00

Stealth S-680 € 100,00 € 400,00 € 1.600,00
Pocket Vibra Pro € 65,00 € 225,00 € 900,00
Pocket Balancer € 50,00 € 175,00 € 700,00

Stealth S-680 met Pocket Vibra 
Pro & Pocket Balancer

€ 175,00 € 800,00 € 3.200,00

Fixtur Laser Bore Aligment Kit € 150,00 € 600,00 € 2.400,00
Damalini Bore Alignment Kit € 135,00 € 550,00 € 2.200,00

Mobilisatiekosten per  
gebeurtenis

€ 50,00 € 50,00 € 50,00
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