
 

Huisregels Boxx Opslagverhuur  
Boxx Algemeen  

1. Het is verboden goederen/afval achter te laten in of rond de opslagverhuurvestiging. 
Schoonmaak/verwijdering kosten zijn voor rekening van de huurder met een minimum van 
€50.  

2. Boxx Opslagverhuur B.V. is alleen een opslagfaciliteit.  
3. Het is niet toegestaan om je buiten de openingstijden in het gebouw te bevinden. (De 

openingstijden zijn van 6.00 uur tot 23.00 uur, 7 dagen per week). De kosten voor de 
gevolgen (alarmcentrale e.d.) komen voor rekening van huurder.  

4. Het is niet toegestaan om toxische, ontvlambare of gevaarlijke stoffen, aan bederf 
onderhevige zaken of levende organismen in het gehuurde op te slaan of te laten 
verblijven.  

5. Er mag niet gerookt worden in de vestiging.  
6. Het telefoonnummer voor toegang is strikt persoonlijk, misbruik moet te allen tijde 

voorkomen worden.  
7. Zie erop toe dat anderen niet met je ‘mee liften’. Indien u het telefoonnummer voor toegang 

bent vergeten, of de deur gaat niet open, neem dan contact op met een van de 
medewerkers via ons algemene nummer 088-2621212.  

8. Voorkom schade aan de toegangsdeur en uw voertuig. Zorg dat uw voertuig voor de sensor 
bij de roldeur staat.  

9. Je bent verplicht een degelijk (40 tot 60 mm) slot te plaatsen op uw opslagunit. Dit mag een 
slot zijn van ons, maar ook een eigen slot.  

10. Bij niet tijdig betalen wordt de toegang geblokkeerd en worden er extra kosten in 
rekening gebracht.  

11. Het is niet toegestaan in de wanden van de unit te boren en/of hierop 
bevestigingsmaterialen te monteren. Stellingen dienen los te staan van de wanden.  
12. Gebruik bij vragen ons algemene telefoonnummer: 088 - 262 12 12 
13. Laat geen transportwagens achter in de unit; zet ze na gebruik terug op de daarvoor 

bestemde plek.  
14. Rapporteer schade en andere onrechtmatigheden onmiddellijk aan Boxx 

Opslagverhuur.  
15. Na het opzeggen dien je de unit leeg en schoon achter te laten. Na positief bevonden 
inspectie krijg je uiterlijk 14 dagen na opzegging uw borg retour gestort. 16. Gebruik de 
vluchtdeuren alleen in geval van nood; bij vals alarm worden de kosten van de beveiligingsdienst 
in rekening gebracht.  
17. Zorg dat andere huurders geen last van u ondervinden.  
18. Houd de locatie schoon en netjes.  
19. Bij het niet naleven van het huishoudelijk regelement mag Boxx eenzijdig het contract met de 

huurder eenzijdig opzeggen. Eerst ontvangt de huurder een waarschuwing. Na de tweede 
waarschuwing zal de toegang worden ontzegd en het contract worden ontbonden. Na 
afspraak kan de huurder zijn spullen verwijderen onder toezicht. Wanneer spullen niet op 
aangeven van Boxx volgens de afspraak zijn verwijderd zal de unit ontruimd worden. 


