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VARFÖR SKA DU HYRA DINA MASKINER HOS WOODY? FÖRSÄKRING & MILJÖ

WOODY BYGGHANDEL - ETT MILJÖMEDVETET VAL
Vi på Woody Bygghandel arbetar med att miljöcertifiera alla Woody-bygghandlare 
enligt ISO 14001. Idag är över 80 % miljöcertifierade. Vi arbetar aktivt med att minska 
vår miljöpåverkan både vad gäller produkter, transporter, energi och avfallshantering. 
Våra bygghandlare genomgår en noggrann miljörevision varje år och hos våra leverantö-
rer gör vi miljöbedömningar och andrapartsrevisioner.

VÅR MILJÖPOLICY OCH VÅRA MILJÖMÅL
Vår miljöpolicy innehåller de viktigaste punkterna som vi ska arbeta utifrån för att 
minska vår miljöpåverkan. Utifrån miljöpolicyn har vi satt upp miljömål som ligger till 
grund för det praktiska miljöarbetet på våra anläggningar. Läs mer om vår policy och 
våra mål på varbergstra.se och woodyfalkenberg.se.

WOODY ARBETAR AKTIVT MED MILJÖFÖRBÄTTRINGAR
I enlighet med miljöledningssystemet arbetar vi med ständiga förbättringar. Varje år 
rapporterar bygghandlarna in sina miljöbokslut fyllda av miljöförbättringar som genom-
förts i verksamheten. Exempel på miljöförbättringar är energieffektiviseringar, logistik-
lösningar som minskar antalet transporter, återanvändning och återvinning.

Försäkring
Du som hyrestagare kan försäkra dig 
mot inbrott och skador på de maski-
ner du hyr av oss. Vi har i samarbete 
med försäkringsbolaget en hyrförsäk-
ring som tecknas för hyrda maskiner 
& material.

Premie & självrisk
Premien är 5% av bruttopriset på 
gällande prislista. Självrisken uppgår 
till 5000 kr. Skada som understiger 
detta belopp debiteras till verkligt 
belopp.

ALLT PÅ ETT STÄLLE
Vi är över hundra bygganläggningar i landet som skrivit under ett starkt 
gemensamt kundlöfte: Att få ditt bygge att snurra! Vi är nämligen övertygade 
om att det finns mycket tid och arbete att spara i hela byggprocessen. Och det 
här vågar vi lova därför att vi nu varit med så länge.

För att få bygget att snurra behöver många saker falla på plats. En stor del i 
det är att du har tillgång till rätt typ av maskiner. Därför ser vi det som en 
självklarhet att du ska kunna hyra dina maskiner där du redan idag hämtar 
ditt byggmaterial. Din tid går att använda till annat än att åka till olika ställen.

HYR ELLER KÖP
Vi har sedan länge jobbat med
försäljning av maskiner, vilket vi 
gvetvis kommer fortsätta med. För 
dig som byggare kan det vara svårt att 
veta i förväg om investeringen av
köpet lönar sig. Börja med att hyra, 
ett utmärkt sätt att testa sig fram. 
Gillar du produkten? Köp den!

PRIS & ADMINISTARTION
Priset på våra produkter är baserat på pris/arbetsdag. Vid större volymer eller 
uthyring under längre tid kan vi erbjuda en offert för att hitta en bra lösning.

Eftersom du hyr dina maskiner på samma ställe som du köper ditt byggma-
terial innebär det mindre antal fakturor. Vi kan erbjuda fakturan i PDF via 
mail.

INSTRUKTION & UTBILDNING
Oavsett vilken typ av produkt du 
hyr av oss så ordnar vi med rätt typ 
intruktioner. Det kan vara allt ifran 
ett enkelt samtal vid leverans till en 
komplett handbok. Känner du att 
utbildning ute på arbetsplats behövs 
så hjälper vi till med det.

KONTROLL & KVALITET
När du hyr en maskin av oss kan du lita på att den är servad och genomgång-
en. Det ligger i våra rutiner att alltid kontrollera funktionalitet mellan varje 
uthyrningstillfälle.

Då vi ställer höga krav på oss själva som uthyrare önskar vi detsamma från den 
som hyr. När maskinen är ute och brukas ansvarar du för att den sköts och 
används enligt gällande drift- och skötselinstruktioner.

Dina åtgärder
Du skall vidta praktiska åtgärder för 
att minimera risken att skada eller 
stöld uppträder. Du är som hyresta-
gare skyldig att vidta rimliga säker-
hetsåtgärder till samt att:
• inte använda hyresmaskinen på  

felaktigt sätt 
• låsa in hyresmaskinen med god-

kännda lås
• tillse att obehöriga ej har tillgång 

till utrymmet
• vid förvaring i fordon tillse att 

fordonet är larmat

Om skada inträffar:
- Kontakta oss omedelbart!
- Uppge ordernummer & vilken ska-
dad eller stulen egendom det gäller
- Beskriv vad som hänt och vilka 
skador som uppkommit.
- Vid stöld eller annat brott vill vi ha 
en kopia på polisanmälan, samt att 
det framgår av denna vad som gjorts 
för att förhindra skada.

SKYDDA DIN UNDER HYRESTIDEN 
Du som hyrestagare som har ansvaret för hyresobjektet under hyrestiden, oavsett om du är företagare eller
privatperson. 

Teckna försäkring 
Vi förutsätter att försäkring alltid 
tecknas. De försäkrade objekten kom-
mer sedan att vara uthyrda inklusive 
vår hyresförsäkring under hela hyres-
tiden. Kom överens med din kontakt-
person om du INTE vill att allt ska 
vara försäkrat. För privatpersoner är 
försäkringen obligatorisk.

Vad täcker försäkringen? 
Försäkringen är av allrisktyp och 
täcker plötsliga och oförutsedda hän-
delser såsom transportskador, brand, 
vattenskada, skadegörelse eller stöld.  
Eventuella skador som uppkommer 
på annan egendom eller personer 
(följdskador) täcks inte av denna 
försäkring. Försäkringen gäller enbart 
i Sverige. 



LOKALA TJÄNSTER

PRODUKTER

UTBILDNINGLOGISTIK

GEMENSKAPKUNSKAP

Vi är över hundra bygganläggningar i landet som skrivit 
under ett starkt gemensamt kundlöfte: Att få ditt bygge 

att snurra!

Vi är nämligen övertygade om att det finns mycket tid 
och arbete att spara i hela byggprocessen. Och det här 
vågar vi lova därför att vi nu varit med så länge. Många 

av oss har varit bygghandlare i flera generationer.
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