OpslagBoxx en Verplaatsbare OpslagBoxx Aanlevervoorwaarden
Verplaatsbare OpslagBoxx staat klaar in het loadingdock

•

Dit loadingdock is niet je opslagunit. De kist die hier in staat is je opslagunit, deze
kist sluit je af met een slot. Dit slot kun je zelf meebrengen of kopen bij Boxx voor €
12,50 per slot. Elke kist heeft een slot nodig. Het slot mag maximaal 40mm zijn.

•

Om het juiste formaat opslagruimte te huren kun je op onze website de
ruimtecalculator invullen. Hiermee kun je snel en eenvoudig
berekenen hoeveel ruimte er nodig is. Je kunt natuurlijk ook contact met ons
opnemen, wij helpen je graag het juiste formaat te bepalen!
De afmetingen van de units zijn als volgt: 5m3 is 106cm breed, 206cm diep en
194cm hoog. 10m3 is 220cm breed, 206cm diep en 194cm hoog.

•

Ter bescherming van de spullen (omvallen van spullen tijdens transport vanuit het
loadingdock naar opslagplaats) dienen de spullen goed beschermd en vastgezet
worden.

•

Ter bescherming van de spullen adviseren wij gebruik te maken van spanbanden,
spinnen en verhuisdekens.

•

Indien de spullen niet juist zijn ingepakt (beschermd en vastgezet) dan is er ook geen
mogelijkheid om aanspraak te maken op de gratis secundaire verzekering van Boxx.

•

Wanneer je items gaat opslaan die niet in de 10m3 unit passen, zorg er dan voor dat
deze goed zijn ingepakt. Als deze ‘odd size’ items niet goed zijn ingepakt zijn wij niet
aansprakelijk voor enige schade.

•

Je dient een foto te maken van de opslagunit indien je de opslagunit hebt
volgeladen. Tevens is het verplicht een inventarislijst per box op te stellen. Deze foto
en kopie van de inventarislijst dien je na het vullen (binnen 48 uur) naar Boxx te
zenden per mail. Je mailt deze stukken naar service@boxx.nl. Zonder deze lijst en
foto is er geen mogelijkheid om aanspraak te maken op de secundaire verzekering
van Boxx.

•

Door de inventarislijst per box kun je makkelijk aangeven bij een tussentijdse
toegang welke box je nodig hebt. Het is niet mogelijk om meer dan 1 box tegelijk te
laten klaarzetten.

•

Reserveringen kun je maken per dag en het is mogelijk om een voorkeursdagdeel
door te geven, dit is echter geen garantie. Een reservering is altijd onder
voorbehoud en wordt pas definitief na akkoord van de planningsmanager.

•

Je ontvangt uiterlijk 1 dag van tevoren een bevestigingsmail met de
toegangsinstructie tot de vestiging en indien van toepassing van code van het
loadingdock.

•

Tussentijds bezoeken van je opslagunit (na aanlevering) is in beperkte mate mogelijk,
een reservering hiervoor dien je minimaal 48 uur van tevoren aan te vragen. Alleen
mogelijk indien beschikbaarheid in het loadingdock.

•

Bij verliezen/vergeten van sleutel of code van het slot van je unit brengen wij €12,50
voor het slot + €25,- servicekosten in rekening voor het openknippen en vervangen
hiervan.

•

Bij verliezen of molesteren van het cijferslot op het Boxx loadingdock brengen wij
€40,- in rekening.

OpslagBoxx

Vul de unit op verstandige wijze;

•

Plaats zware spullen aan de onderzijde van de unit
Zorg voor plastic bakken voor spullen op de grond
Grote items kun je het best in de hoeken plaatsen
Ter bescherming van de spullen adviseren wij gebruik te maken van spanbanden,
spinnen en verhuisdekens.

•

Indien de spullen niet juist zijn ingepakt (beschermd en vastgezet) dan is er ook geen
mogelijkheid om aanspraak te maken op de gratis secundaire verzekering van Boxx.

•

Je dient een foto te maken van de opslagunit indien je de opslagunit hebt
volgeladen. Tevens is het verplicht een inventarislijst op te stellen. Deze foto en
kopie van de inventarislijst dien je na het vullen (binnen 48 uur) naar Boxx te zenden
per mail. Je mailt deze stukken naar service@boxx.nl. Zonder deze lijst en foto is er
geen mogelijkheid om aanspraak te maken op de secundaire verzekering van Boxx.

•

Bij verliezen/vergeten van sleutel of code van het slot van je unit brengen wij €12,50
voor het slot + €25,- servicekosten in rekening voor het openknippen en vervangen
hiervan.

•

Om de beëindiging van de opslagboxx te voltooien dien je een foto van de lege box
te mailen naar service@boxx.nl. Hierna wordt de borg dan binnen 14 dagen naar je
teruggestort.

Voorwaarden van de Aanleverservice

1. Prijzen en kortingen

1.5 Kortingen/acties worden vastgelegd in de
huurovereenkomst. Indien er geen korting/actie is

1.1 De prijzen gegeven zijn onder voorbehoud

vastgelegd in de ontvangen huurovereenkomst en achteraf

1.2 De kosten voor het aanleveren (huurbedrag en borg, evt.
slot) dienen uiterlijk 3 dagen voor aanvang voldaan te

blijkt de voorwaarde voor de korting wel behaald te zijn

worden. Indien de betaling binnen 3 dagen voor aanvang
niet is ontvangen, zal de reservering komen te vervallen.

aanspraak meer op de korting.

1.3 Een reservering voor het aanleveren in het loadingdock kan

(bijvoorbeeld minimaal 8 weken huren), maakt Huurder geen

tot 48 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd.

2.

Daarna wordt er € 14,75 aan administratiekosten in rekening
gebracht.

2.1 De Algemene Voorwaarden Boxx Opslaggroep Holding BV
zijn van toepassing.

1.4 Bij beëindiging van het huurcontract binnen 8 weken komt
de gegeven korting/actie te vervallen.

Algemene Voorwaarden

