
Onderstaande verklaart kennis genomen te hebben van alle 
gebruiksvoorwaarden en deze strikt te volgen. ( zie keerzijde) 

Naam gebruiker: …………………………………………..
Adres van gebruiker:…………………………………………………………………..
GSM/tel gebruiker:  ………………………
mailadres: ……………………………………………………
Datum afhaling : ……………….   Datum terugbrengen; …………………………
U-stand bij ophaling: ………. U-stand bij terugbrengen: ……………………

Plaatsen  van gebruik:………………………………………………………………………
Type landschapselement:  knotbomen, houtkant, erfbeplanting, 
bosje, andere ……………………………………... ( omcirkel)
Soort:…………………………………………………….
Inleveren houtsnippers? Ja   / neen
Herkomst houtsnippers:  enkel van kleinhout  / van gehele spillen/ 
mix

Vzw Samenwerking voor Agrarisch Landschap stelt een specifieke houthakselaar ter 
beschikking voor gemeenschappelijk gebruik. 
De houthakselaar kan enkel gebruikt worden  bij beheer van landschapselementen, 
zoals houtkanten, knotbomen en solitaire bomen.

Gebruiksprijs:
❑ 50 €/draaiend uur van de machine, met min. van 1 uur. Geen BTW aanrekening
❑ Korting: 10 €/ m³ ingeleverde kwaliteitsvolle houtsnippers, enkel afkomstig van de 

vzw hakselaar

Handtekening 

Gebruiksovereenkomst 
houthakselaar op hoogtekipper

hoeveelheideenheidprijs som

gebruik hakselaar ….. u 50,00 €

afgeleverde snippers ….. m³ -10,00 €

Totaal:

te betalen: 
of te ontvangen: 

Samenwerking Voor Agrarisch Landschap vzw  

www.sval.be info@sval.be

0477 74 28 12   

http://www.sval.be/
mailto:info@sval.be


GEBRUIKSVOORWAARDEN:
Algemeen:
o De gebruiker voorziet in een geschikte tractor met de nodige keuring, rijbewijs en 
verzekering. Identiek nummerplaat van tractor wordt door gebruiker aangebracht.
o De  hoogtekipper met hakselaar wordt nooit losgekoppeld bij gebruiker of derden , 
enkel op de stelplaats.
o Lossen met hoogtekipper kan pas na nodige richtlijnen, correcte koppeling aan tractor 
en steeds op verharde en vlakke ondergrond.
o Er mogen geen herstellingswerken uitgevoerd worden. Eventuele mankementen 
worden steeds onmiddellijk gemeld. Bij probleemstelling gelieve contact op te nemen met 
Steven Van Hyfte  0479 25 76 70 ,of indien onbereikbaar Luc Vande Ryse 0477 74 28 12  
o De combinatie wordt in nette staat volgens afspraak teruggebracht.
o Kostprijs wordt direct betaald bij terugbrengen, of bij factuur.
o Schade buiten normale slijtage wordt doorgerekend aan de gebruiker.

De vereniging  is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen, noch tijdens  het aan en af 
koppelen, transport en  eender welk gebruik van de combinatie.

Landbouwaanhanger met hoogtekipper en opbouw houthakselaar:
o De gebruiker dient te voorzien in correcte aansluiting voor wegverkeer,nummerplaat
gelijk aan tractor, en ook de nodige verzekering te hebben.
o De tractor moet min 65 pk, max 120pk zijn, voorzien van 2 polige 12V aansluiting en 
1000 toeren op cardan.

Gebruik van de houthakselaar:
o Kennis vooraf gebruik van de veiligheidshendel en antistresscontrole is noodzakelijk. Zie 
ook bij het toestel beschikbare informatie.
o Richt de blaaspijp vooraf goed.
o De invoerrollen middelmatig traag instellen zodat een mooie fijne snipper verkregen 
wordt. Dit geeft nagenoeg geen gevolg op het rendement. 
o Er mogen geen slijpwerken of wijziging aan messen uitgevoerd worden.
o Sturingsprogramma is vooraf ingesteld en wordt door de gebruiker niet gewijzigd.
o Het is verboden andere materialen dan takhout en stammetjes te verhakselen! 

Nooit:  
• takken met enige aanwezigheid van metalen element: draad, staven 
• samengeharkte resten ( dit is te composteren) 
• stenen, aarde, zoden,wortels, gras of andere bevuiling (zoals koorden) 
• blad, naalden, haagsnoeisel 

o Het is verboden in te voeren met behulp van kraan

Bij voorbaat  dank voor uw verantwoorde medewerking
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