
LATEN DOEN DOOR BOXX ON WHEELS 
Opslagunit of inboedelbox voorwaarden* 

 
CONTRACT 
 

● Afgesproken prijs per 4 weken is voor het ophalen, opslaan en terug bezorgen van 
je spullen met verhuishulp binnen de stad van onze vestiging. Buiten de stad van 
onze vestiging berekenen wij tot en met 20m3 transportkosten ten bedrage van € 
50,- en boven de 20m3 € 75,-. Boven de 30m3 rijden we 2 keer en rekenen we € 
150,- aan transportkosten 

● Minimale factuurperiode is 12 weken 
● Gratis mag u gebruik maken van een opslagunit tot 5m3, te gebruiken voor spullen 

waar u met regelmaat bij wilt in een vestiging naar keuze 
● Avond toeslag bedraagt € 50,- 
● Weekend toeslag bedraagt € 50,- 
● Op de laatste 3 dagen van de maand en de eerste dag van de nieuwe maand 

berekenen we een toeslag van € 50,- 
● Op basis van vraag en aanbod rekenen we een toeslag op dagen dat de planning 

vol zit tot een maximum van € 100,- 
● Borg is 1 x het tarief van 4 weken 

 
WAT MOET JIJ DOEN? 
 

● Zorg ervoor dat de spullen op de begane grond klaar staan op de dag dat onze 
vrachtwagen komt voorrijden. De spullen moeten klaar staan in 1 ruimte, ook als je 
gebruik maakt van onze sjouwhulpen. Graag de grote spullen vooraan zetten.  

● Je dient je spullen goed in te pakken. Dozen moeten dicht zijn en mogen niet 
zwaarder dan 21 kilo zijn (volgens Arbo richtlijnen). Boeken graag in aparte boeken 
dozen verpakken. 

● Zorg op de dag van laden dat meubels uit elkaar zijn gehaald, verpakt en draagbaar 
zijn. Verwijder scharnieren en andere oneffenheden van planken en gebruik geen 
folie om planken te bundelen, maar laat ze los op maat staan.  

● Oddsize items (langer dan 210cm) dienen goed bij elkaar verpakt te worden en 
mogen niet zwaarder dan 150 kilo zijn. Indien dit niet het geval is, kan het zijn dat 
de spullen niet mee kunnen worden genomen. 

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

● Je dient een foto te maken van je opslagunit/inboedelcontainer als deze gereed is 
voor transport naar de opslaglocatie. Tevens ben je verplicht een inventarislijst per 
box op te stellen van de spullen die naar de opslag worden vervoerd. Deze foto’s en 
kopie van de inventarislijst dien je na het ophalen van de spullen (binnen 48 uur) 
naar Boxx te zenden per mail. Je mailt deze stukken naar service@boxx.nl. Zonder 
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deze lijst en foto is er geen mogelijkheid om aanspraak te maken op de secundaire 
verzekering van Boxx. 

● 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 en met het eventueel invullen van de 
inboedelmeter. 

● Boxx en/of de chauffeur van de transportservice zijn niet verantwoordelijk voor het 
verkeerd inschatten van de benodigde ruimte alsmede de kosten voor het een 
tweede keer moeten rijden voor een extra inboedelbox. 

● Boxx is niet aansprakelijk voor verkeerde inschattingen van de benodigde ruimte 
en/of alle daaruit voortvloeiende schade/kosten. 

● 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. 

Let op! Alles langer dan 210cm moet apart worden doorgegeven (Oddsize). 
Wij kunnen maximaal 2 oddsize artikelen apart meenemen. 

● Zorg voor voldoende parkeergelegenheid voor de vrachtwagen en/of een 
gemeentelijke ontheffing om hinder voor het overige verkeer te voorkomen en/of 
een boete. Aanvraag voor een ontheffing bij de gemeente neemt doorgaans 10 
werkdagen in beslag. Houd ook rekening met een eventueel aslast bord in je straat. 

● Eventuele boetes vanwege het niet nakomen van bovengenoemd punt zijn voor 
rekening van de huurder. 

● Belangrijk is dat wij voor de deur kunnen komen met onze vrachtwagen van 14 
meter. De afmetingen van de vrachtwagen zijn: 3,60m hoog, 2,50m breed en 14m 
lang.  

● Moet de vrachtwagen verder dan 20 meter van de voordeur worden geparkeerd, 
wordt er € 50,- extra in rekening gebracht (tot maximaal 40 meter van de voordeur). 

● Uw reservering van onze ophaalservice is tot 1 week voor de afgesproken datum 
kosteloos te annuleren of te wijzigen. Daarna worden er standaard kosten in 
rekening gebracht van € 96,50.  

● U dient uw eigen verzekering op de hoogte te stellen dat uw spullen tijdelijk op een 
ander adres zijn opgeslagen. 

 
WAT DOEN WIJ? 
 

● Bij aankomst van de chauffeur checkt onze chauffeur of de spullen gereed zijn voor 
transport. Voldoet de voorbereiding niet aan de voorwaarden, dan kan de chauffeur 
besluiten de spullen niet mee te nemen. Er dient dan een nieuwe afspraak gemaakt 
te worden. Je ontvangt geen restitutie van de betaling. Indien er een nieuwe 
afspraak gemaakt dient te worden, dan worden er kosten (€ 96,50) in rekening 
gebracht. 

● Onze sjouwhulp is voor al het sjouw- en inlaadwerk. 
● De sjouwhulp gaat geen meubels of iets dergelijks uit elkaar halen, geen machines 

aansluiten of dozen inpakken. 
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● Ter bescherming van de spullen adviseren wij gebruik te maken van spanbanden en 
verhuisdekens. Je kunt deze bij ons huren. 

● Bij banken en matrassen zijn er eventueel hoezen te verkrijgen tegen een kleine 
vergoeding. 

● De opslagunit/inboedelbox blijft tijdens het in- en uitladen op de vrachtwagen 
staan. Het is niet mogelijk deze voor je deur te plaatsen (om later opgehaald te 
worden). 

 
TOESLAGEN 
 

● Huur verhuisdekens: € 3,50 eenmalig en per stuk 
● Huur spanbanden: € 2,- eenmalig en per stuk 
● Meters sjouwhulp: vanaf 20 meter lopen met een maximum van 40 meter. Toeslag 

20 tot en met 40 meter = € 50,- 
● Voor een aantal datums rekenen wij een datumtoeslag. Deze toeslagen zijn te 

vinden op: https://www.boxx.nl/toeslagen-boxx-on-wheels/. Sla je minder dan 15m3 
op? Dan rekenen wij de helft van de datumtoeslag. 

● Toeslag interne lift:  
○ 10m3 € 150,-  
○ 15m3 € 200,-  
○ 20m3 € 250,-  
○ 25m3 € 300,-  
○ Iedere volgende 5m3 € 75,- extra 

 
TUSSENTIJDSE TOEGANG 
 

● Tussentijdse toegang is op afspraak en dient te worden aangevraagd via 
mijn.boxx.nl. 

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

 
OPZEGGEN 
 

● Het opzeggen van je opslagunit of inboedelbox kan per week via: mijn.boxx.nl. 
● Afleveren is alleen mogelijk van maandag tot en met vrijdag en tot 80 km van onze 

opslag vestiging. 
● Extra transporttoeslag in km: 

○ 0  - 24 km gratis 
○ 25 - 34 km € 50,- 
○ 35 - 44 km € 75,- 
○ 45 - 54 km € 100,- 
○ 55 - 64 km € 125,- 
○ 65 - 74 km € 175,- 
○ 75 - 80 km € 200,- 
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● Je kunt jouw spullen altijd zelf komen ophalen bij onze vestiging. Daarvoor kun je 
een afspraak inplannen via mijnboxx.nl. Tevens stellen wij dan voor jou gratis een 
verhuisbus voor een dagdeel ter beschikking. 

 
ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

● De Algemene Voorwaarden Boxx Opslag Groep Holding BV zijn van toepassing. De 
huurder ontvangt deze bij het huurcontract. 

*Deze voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 november 2020. 

 


