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PRIJSLIJST HUUR GRASROBOTS 
 

Husqvarna  Aanbevolen 
tot 

Huur/maand * Prijs installatie 

Automower 105  200 m²  € 17,98 499,00 € 
Automower 305  300 m²  € 24,98 499,00 € 
Automower 405X  400 m²  € 39,98 499,00 € 
Automower 310 MII  500 m²  € 31,98 549,00 € 
Automower 315 MII  750 m²  € 37,98 599,00 € 
Automower 415X  750 m²  € 49,98 599,00 € 
Automower 220 (2DH)  1.100 m²  € 20,00 599,00 € 
Automower 420  1.100 m²  € 51,98 599,00 € 
Husqvarna 230 (2DH)  1.600 m²  € 24,00 629,00 € 
Automower 430X  1.600 m²  € 63,98 629,00 € 
Automower 435X  1.750 m²  € 99,98 799,00 € 
Automower 440  2.000 m²  € 67,98 649,00 € 
Automower 450X  2.500 m²  € 91,98 799,00 € 
Automower 520   1.100 m²  € 59,98 629,00 € 
Automower 550  2.500 m²  € 91,98 799,00 € 
Automower 550 EPOS  2.500 m²  € 139,96 899,00 € 

  
 * excl. Omnium Service 

  
  

Het huren van een robot is niet mogelijk zonder Omnium Service. De tarieven hiervoor kan 
je in onderstaande tabel terugvinden:   
  

   

Omnium Service/maand    

Tot 250 m² 34,17 €    

Tot 500 m² 38,75 €    

Tot 1.000 m² 42,92 €    

Tot 1.500 m² 47,08 €    

Tot 2.000 m² 51,25 €    

Tot 2.500 m² 55,83 €    

Tot 3.000 m² 60,00 €    

Tot 3.500 m² 64,17 €    

Tot 4.000 m² 68,33 €    

  
 

Deze prijslijst vervangt alle voorgaande; de prijzen zijn indicatief en geldig voor 2022. 

Alle prijzen zijn incl. 21% BTW   Versie 1-03-2022 

   



 

GRASROBOTS.be - Tel: 09 337 02 88 - verkoop@grasrobots.be - BE 0524 939 452 
Vijfbunderstraat 37A - 9200 Dendermonde | Henri Lebbestraat 108 - 8790 Waregem 

2

 
 

Algemene voorwaarden 
Huurovereenkomst grasrobots 

van GRASROBOTS.be bv 
 Versie 2022-03-01 

 
 

Algemene voorwaarden  
 
1. De huurprijs wordt berekend op basis van het type machine, de oppervlakte van het 

maaigebied en de locatie van het maaigebied. 
2. Tijdens de huurovereenkomst blijft de robot eigendom van GRASROBOTS.be en 

betaal je maandelijks het vaste bedrag, 12 maanden per jaar. 
3. De huurprijs dekt zowel de slijtage en het gebruik tijdens de maaimaanden alsook 

het onderhoud en stockage tijdens de wintermaanden. 
4. De huurprijs dekt niet de installatie. De installatieprijs wordt berekend op basis van 

het type machine, de oppervlakte van het maaigebied en de locatie van het 
maaigebied. 

5. De huurprijs dekt niet de communicatiekosten APP. Afhankelijk van het merk en de 
leeftijd van de robot zijn hier extra kosten aan verbonden. 

6. Naast de huurprijs geldt er een verplichte waarborg van 20% (berekend op de 
adviesverkoopprijs). 

7. De minimale huurtijd bedraagt 12 maanden. Vanaf de 13de maand is het contract 
maandelijks opzegbaar. 

8. Wanneer de klant deze overeenkomst gedurende de looptijd toch wenst te 
beëindigen, dan is hij aan GRASROBOTS.be een bedrag verschuldigd die gelijk is aan 
de vergoeding voor de resterende duur van de overeenkomst of van de verlengde 
overeenkomst. 

9. De overeengekomen vergoeding in deze overeenkomst is jaarlijks gekoppeld aan de 
schommeling van het indexcijfer der consumptieprijzen. Hierbij komt de basisindex 
overeen met deze van de maand voorafgaand aan de datum van opmaak van deze 
overeenkomst en is de nieuwe index deze van de maand voorafgaand aan de 
verjaardag van deze overeenkomst. 

10. De prijzen binnen deze overeenkomst kunnen marktconform worden gewijzigd. De 
klant zal hiervan tijdig worden verwittigd. Op dat moment kan de klant onmiddellijk 
en eenzijdig deze overeenkomst stopzetten. 
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11. Wij engageren ons om herstellingen af te werken binnen een termijn van 3 dagen, 
nadat de aanvraag tot herstelling op locatie door ons werd bevestigd of binnen de 3 
dagen te rekenen vanaf de dag dat de machine in ons atelier werd ontvangen. Deze 
termijn van 3 dagen is een streefdoel, maar kan onder geen enkele situatie als een 
verplichting aanzien worden. Het niet waarmaken van ons engagement kan onder 
geen enkel omstandigheid aanleiding geven tot enige schadevergoeding, noch 
recht geven op verbreking van deze overeenkomst. 

12. Tijdens de herstelling is er de mogelijkheid tot het gebruik van een vervangtoestel. Dit 
is kosteloos tot jouw herstelling klaar is. 

13. Volgende zaken worden niet gedekt door de huurovereenkomst 
 Diefstal 
 Defecten of schade aan de perimeterkabel 
 Defecten als gevolg van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, 

natuurrampen;  
 Defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige 

behandeling of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig 
met de voorschriften van de fabrikant;  

o (vb. defecte messenschijf door te laat mesjes vervangen, slag op 
mesmotoras door obstakel zoals mollenklem, stenen, defecten door 
overbelasting, waterschade door niet afbakenen van waterpartij of 
door reinigen met water…); 

 Schade ten gevolg van een commercieel, professioneel of collectief gebruik 
van het toestel; 

 Defecten of schade als gevolg van gebruik van onderdelen of producten die 
niet door de fabrikant zijn geleverd; 

 Schade of defecten ten gevolge van onbeschermd of langdurig opbergen 
van het product; 

 Schade of defecten ten gevolge van onachtzaamheid, of foute aansluiting 
of fout gebruik; 

 Schade of defecten ten gevolge van onderhoud en gebruik van het product 
dat niet in overeenstemming is met de technische specificaties van de 
fabrikant of een gebrekkig of onhandig gebruik van het product; 

 Schade of defecten ten gevolge van het gebruik van een aanvullend 
product of onderdeel op de uitrusting van de fabrikant of het gebruik van 
onderdelen voor de toepassing van het product van de fabrikant dat niet in 
overeenstemming is met de technische specificaties; 

 Schade of defecten ten gevolge van mechanische, elektronische en 
elektrische of andere wijzigingen die door derden aan producten zijn 
aangebracht; 

 Schade of defecten ten gevolge van sterke verontreiniging, verkeerd 
onderhoud of niet uitgevoerd regulier onderhoud; 
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 Schade of defecten aan het Product, dat gewoonlijk verzekerd is onder de 
inboedelverzekering of een andere verzekering; 

 Gebreken die de werking of waarde van het Product niet noemenswaardig 
beïnvloeden. 

14. Indien de machine schade oploopt wegens ondeskundig gebruik, zullen deze 
kosten afzonderlijk worden aangerekend. Als richtlijn voor wat ‘deskundig’ gebruik 
omvat verwijzen we naar artikel 3 van de voorwaarden van de GRASROBOTS.be – 6 
jaar garantie. 

15. De machine kan na 12 maanden overgenomen worden aan de restwaarde, 
berekend volgens volgende formule: 
 
De restwaarde wordt berekend als volgt: RW= AKP x (1-#maand/60) 
RW= restwaarde 
AKP= cataloog prijs op moment van aankoop 
# maand= aantal reeds gehuurde maanden 
 
De minimale restwaarde bedraagt 25% van de AKP 


