Instructies met betrekking tot gebruik schaftwagens
Allereerst danken wij u voor de keuze om bij ons een schaftwagen te huren. Onze
schaftwagens verkeren altijd in uitstekende staat en zijn van alle gemakken voorzien. Om dat
zo te houden rekenen wij op de medewerking van onze huurders. Voor u ligt de instructie
voor het juiste gebruik van de schaftwagen.
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Deze handleiding is met veel zorg samengesteld. Eventuele onvolkomenheden kunt u
melden bij HuurMaat.
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1. Ophalen / bezorging van schaftwagen
In principe kunt u een schaftwagen altijd ophalen. Bezorgen kan ook maar dan worden
daarvoor wel transportkosten in rekening gebracht. Hetzelfde geldt voor het weghalen.
2. Inspectie schaftwagen
Indien u een schaftwagen ontvangt tekent u voor de goede ontvangst. Tevens ontvangt u
een aantal losse componenten die aan het einde van de huurperiode onbeschadigd en
compleet dienen te worden ingeleverd. Navolgende zaken dient u te controleren;
- schade aan of in de schaftwagen

-

aanwezigheid van disselslot met kopslot

-

1 verloopkabel Eurostekker 220 en 12 Volt

-

Slinger voor uitdraaisteunen

-

2 sleutels met label (1 van de schaftwagen en 1 van disselslot)

Optioneel kan een gasfles worden meegeleverd. Meer hierover bij gebruik kachel.
Indien alles compleet is kunt u de schaftwagen aankoppelen / in gebruik nemen. Denkt u
aan de losbreekkabel, deze moet met de bajonetsluiting aan het oog aan uw trekhaak
worden verbonden. De kabel over de trekhaak hangen is wettelijk niet voldoende en zal bij
aanhouding worden beboet.
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3. Rijden met een schaftwagen
Een schaftwagen weegt 920 kilo echter heeft een kentekengewicht van 1.300 kilo. Kijk op het kentekenbewijs van uw auto of
betreffende schaftwagen mag worden getrokken. Controleer ook
of u hiervoor een geldig rijbewijs heeft. Indien uw trekkende
voertuig 1.300 kilo of minder weegt dient u het zogenaamde
aanhangerrijbewijs te hebben. Al onze schaftwagens zijn geschikt
voor het snelverkeer; U mag er dus mee op de openbare weg
rijden. Denk om uw snelheid, de maximum snelheid bedraagt 80
kilometer per uur. Bij aanhouding vindt u een fotokopie van het
kenteken in de deurtje van de gasruimte.
4. Plaatsen van een schaftwagen
In principe passen onze schaftwagens op een normale parkeerplaats. Let wel op de dissel;
Wij adviseren de schaftwagen zodanig te plaatsen dat deze geen belemmering vormt voor
het overige verkeer of voetgangers. Ook dient u zelf zorg te dragen voor de eventuele
noodzakelijke vergunningen. Bekeuringen of naheffingen van parkeerbeheer zijn voor
rekening van de huurder.
Indien u de schaftwagen gaat afkoppelen zet u deze eerst op handrem.
Plaats de schaftwagen bij voorkeur
met 2 mensen zodat u deze veilig
op zijn plek kunt zetten. Draai vervolgens
het neuswiel zodanig in of uit dat de
schaftwagen horizontaal staat. Zijdelingse
aanpassingen kunt u doen door de
schaftwagen op hout of een paar stenen
te rollen.
Indien de schaftwagen goed
staat kunt u de poten uitdraaien
met de bijgeleverde slinger.
Sluit vervolgens
de 220 volt kabel aan.
( blauwe aansluiting zit
onder de schaftwagen)
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5. Gebruik van schaftwagen
Alle schaftwagens zijn voorzien van een toiletruimte die wekelijks wordt gereinigd. Voor meer
informatie over de schoonmaak kunt u contact opnemen met onze planning; 071 - 524 18 00.
De schaftruimte dient u zelf schoon te houden.
In de schaftruimte zit een 2-pits kooktoestel en een kachel. Hiervoor dient u een gasfles aan
te sluiten. Voor een veilig gebruik hiervan verwijzen wij u naar “gebruik gastoestellen”.
Gebruik het kooktoestel alleen voor het verwarmen van water of etenswaren. Overtuig uzelf
bij het verlaten van de schaftwagen dat zowel de kachel als het kooktoestel zijn
uitgeschakeld.
Het is niet toegestaan voorwerpen te schroeven of permanent te verlijmen aan de
schaftwagen. Ook het aanbrengen van stickers is ten strengste verboden. Vanzelfsprekend
zal schade als gevolg van vernieling, beschadiging of onkundig gebruik van de
schaftwagen worden doorberekend aan de huurder.
6. Gebruik gastoestellen
Zowel de kachel als het kooktoestel werken op gas dus dient u een gasfles aan te sluiten.
Indien u de schaftwagen komt ophalen kunnen wij een gasfles meeleveren. Helaas is het
vanwege de strenge wetgeving niet mogelijk een gasfles gedurende de huurperiode te
ruilen, u dient dan zelf een gasfles bij ons op te halen of zelf voor gasflessen te zorgen. Een
gasfles kunt u plaatsen in de gasruimte (linksachter in de schaftwagen en vanaf buitenzijde
te bereiken)
In de gasruimte ligt een slang met drukregelaar. Deze kunt u
doorgaans zonder gereedschap op de gasfles draaien. Mocht
u daar wel gereedschap bij gebruiken; draai deze dan niet te
vast omdat hierdoor de rubberafdichting kan beschadigen en
er gaslekkage kan ontstaan.

Alvorens de gastoevoer van de fles te openen adviseren wij de
gaskraan van zowel het kooktoestel als die van de kachel te
sluiten. Kraan staat haaks op de leiding. (zie afbeelding)
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7. Aansteken kachel
Controleer of de gasfles juist is aangesloten en de kraan van de fles is open gedraaid.
Het aansteken van de kachel kan de eerste keer enige tijd duren omdat de gasleiding zich
nog niet volledig heeft gevuld met gas. Dit kan, na het openen van de gaskraan achter de
kachel, circa 10 minuten duren. In de schaftwagens zijn 2 type kachels gemonteerd. Wij
maken onderscheid tussen de staande kachel Bambino en de wandkachel van Dru.

Model Bambino

Model Dru

7.1 Procedure aansteken Bambino kachel
Draai de gaskraan achter de kachel open.

Draai de knop van de kachel op de stand met
deze knop ongeveer 5 minuten ingedrukt.

en houdt

Vervolgens drukt u gelijktijdig op de rode (vonkontsteker) knop.
De kachel zal doorgaans niet direct aanslaan, dit moet u herhalen
totdat u een vlammetje in de kachel ziet. (Als de kachel langere
periode niet is gebruikt kan dit wat langer duren.) Als de vlam
zichtbaar is dient u de knop nog even ingedrukt te houden.
Na een minuut kunt de knop loslaten en de kachelstand verhogen
Door de knop linksom te draaien.
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7.2 Procedure aansteken Dru kachel
Rechts voorop de kachel
achter het klepje bevinden
zich de bedieningsknoppen
voor de kachel.

Draai de gaskraan achter de kachel open.
Vervolgens drukt u gelijktijdig op de rode (vonkontsteker) en
witte knop.
De kachel zal doorgaans niet direct aanslaan, dit moet u
herhalen totdat u een vlammetje in de kachel ziet. (Als de
kachel langere periode niet is gebruikt kan dit wat langer
duren.) Als de vlam zichtbaar is dient u de knop nog even
ingedrukt te houden. Na een minuut kunt de knop loslaten en
de kachelstand verhogen Door de knop linksom te draaien.
Het is geen bezwaar de kachel s’nachts te laten branden, het toestel is beveiligd. U kunt dan
gebruik maken van de vorstbeveiliging. (stand N op de thermostaatknop.) Houdt er wel
rekening mee dat hierdoor uw gasfles aanzienlijk sneller leeg zal zijn en vaker gasflessen moet
verwisselen. Het verbruik van de gasfles is afhankelijk van de mate waarin de gastoestellen
worden gebruikt.
8. Verplaatsen van schaftwagen
Alle schaftwagens zijn geschikt voor het snelverkeer. Dat wil zeggen dat u met de
schaftwagen over de openbare weg mag rijden. Indien u de schaftwagen verplaatst dient u
alvorens te gaan rijden navolgende zaken te checken.
 Geen zware materialen in de bergruimte of elders in schaftwagen
 Los klein materiaal, vastzetten of op de vloer leggen
 Luiken van de ramen sluiten
 Poten helemaal indraaien
 Na aankoppelen, neuswiel geheel indraaien
 Losbreekkabel correct verbinden aan het voertuig
 Verlichting controleren
 HuurMaat Toiletverhuur (071 – 524 18 00) of uw HuurMaat vestiging bellen en nieuw
adres doorgeven.
Indien u ons niet tijdig informeert over een verplaatsing van de schaftwagen kunnen wij de
wekelijkse schoonmaak van het toilet niet garanderen. Indien u de schaftwagen verplaatst
naar een adres van een andere route, die eerder die week is gereden, zullen wij de
schoonmaak alsnog proberen in te plannen. Echter, in sommige gevallen is dat logistiek niet
mogelijk. Vraag ernaar indien u de schaftwagen verplaatst, onze planning kan u hierover
informeren.
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Indien de verplaatsing van een schaftwagen niet (tijdig) is doorgegeven zal een (extra)
schoonmaak diezelfde week, worden doorberekend. De kosten hiervan zijn op aanvraag
verkrijgbaar.
9. Schade of gebreken aan een schaftwagen
Indien u gedurende de huurperiode schade of gebreken constateert dient u ons daar direct
over te informeren. Afhankelijk van de melding zal worden bekeken hoe we het gaan
oplossen. In principe bent u als huurder verantwoordelijk voor alle schade. Alleen kosten die
voortvloeien uit gebreken die behoren tot normale slijtage of het gevolg zijn van een
technische storing zullen door HuurMaat worden vergoed.
Indien wij de storing niet ter plaatse kunnen verhelpen behouden wij het recht de
schaftwagen om te ruilen voor een gelijkwaardige schaftwagen eventueel met een los toilet.
Uiteraard doen wij dit altijd in overleg met u als huurder.
10. Afmelden / terugbrengen schaftwagen
Indien u de schaftwagen niet meer nodig heeft kunt u deze telefonisch afmelden en/of
terugbrengen bij één van onze vestigingen. Ook indien u de schaftwagen zélf terugbrengt
stellen wij het bijzonder op prijs als u deze toch even telefonisch afmeldt. Met name in de
drukke periode kunnen wij daarmee anticiperen op de mogelijke aanvragen van andere
klanten. Voor u als huurder kunnen wij tevens alle papieren in order maken zodat het
terugbrengen en controleren van de schaftwagen vlot en efficiënt kan worden afgerond.
Indien u de schaftwagen afmeldt zijn navolgende zaken van belang;
 Maak schaftwagen binnen leeg en schoon. Schaftruimte dient te worden
uitgeveegd, tafels afgenomen en afval (ook onder de banken) verwijderen.
 Controleer de checklist en laat deze achter in de schaftwagen of overhandig deze
aan de chauffeur indien u nog aanwezig bent.
 Plaats de schaftwagen zodanig dat deze bereikbaar is voor onze auto of zonder
obstakels is te verrollen.
 Sluit schaftwagen af en gooi de sleutels door het gat in het deurtje van het gashok of
overhandig deze aan de chauffeur indien u nog aanwezig bent.
Tot slot zal bij inname de schaftwagen ook door ons worden gecontroleerd. Indien uw
opgave significant afwijkt van hetgeen wij constateren zal onze medewerker met u contact
opnemen om tot een passende oplossing te komen.
11. Contactgegevens vestigingen:
HuurMaat Toiletverhuur
Hallenweg 3, 2316 JX LEIDEN
Tel
: 071 – 524 18 00
HuurMaat Leiden Zuid
Rooseveltstraat 38, 2321 BM LEIDEN
Tel
: 071 – 528 28 55
HuurMaat Vlaardingen
Edisonstraat 12, 3133 KG VLAARDINGEN
Tel
: 010 – 434 44 24
HuurMaat Amsterdam Sloterdijk
Radarweg 8, 1042 AA AMSTERDAM
Tel
: 020 – 592 99 06
HuurMaat Amsterdam Centrum
Zeeburgerpad 36, 1019 AA AMSTERDAM
Tel
: 020 – 463 27 55

Instructie Schaftwagen / 2006 – 001

Pagina 7 van 8

HuurMaat Leiden Noord
Hallenweg 3, 2316 JX LEIDEN
Tel
: 071- 572 08 60
HuurMaat Alphen aan den Rijn
A. van Leeuwenhoekweg 16, 2408 AM ALPHEN AAN DEN RIJN
Tel
: 0172 – 424 464
HuurMaat Katwijk
Blekerstraat 32, 2222 AN KATWIJK
Tel
: 071 – 401 01 97

Wij rekenen op uw medewerking en danken u voor het gebruik van onze schaftwagen.
Indien u nog vragen heeft over deze handleiding horen wij dat graag.
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