Self Storage Hollands Kroon
Wel de ruimte, niet de kosten

Huishoudelijk reglement "Self Storage Hollands Kroon B.V."
• Self Storage is alleen een opslagfaciliteit.
•	Het is niet toegestaan zich buiten de openingstijden op het erf of in de unit te bevinden,
de openingstijden zijn van 07.00 uur tot 22.00 uur.
•	Op het terrein worden video opnamen gemaakt, deze worden uitsluitend gebruikt voor
calamiteiten of overtredingen van de huisregels.
• Het gehuurde is strikt persoonlijk en mag niet worden onderverhuurd, voorkom misbruik.
• Betreden van het terrein of unit doet u op eigen risico.
•	Huurder mag niets in of aan de unit aanbrengen, verankeren, wegbreken of in de vloer,
wanden, dak schroeven of boren. Stellingen dienen los te staan van wanden, aangerichte
schade in of om de unit door de huurder of door meegebrachte derden worden bij huurder
in rekening gebracht.
• Laat geen beschikbaar gestelde transportmiddelen in uw unit staan.
•	Huurder is als enige verantwoordelijk voor het correct afsluiten van het gehuurde alsmede
de toegangspoort.
• Voorkom schade aan de toegangspoort, u mag pas gaan rijden wanneer deze geheel geopend is.
• Op het terrein is uitsluitend het Nederlandse wegenverkeerswet van toepassing.
•	Gebruik alleen het door Self Storage Hollands Kroon geleverde slot. Het is niet toegestaan
een extra slot op uw unit te plaatsen.
•	Huurder is verantwoordelijk voor het verwijderen en afvoeren van vuil en afval, het is niet
toegestaan om enige vorm van afval, verpakkingsmateriaal e.d. buiten gehuurde achter te laten.
Bij nalatigheid worden de kosten aan u doorberekend, met een minimum van € 25,00
• Rapporteer schade en andere onrechtmatigheden onmiddellijk aan verhuurder.
• Bij beëindiging van de huur dient u de unit leeg, schoon en vrij van het slot achter te laten.
• Zorg niet voor overlast:
- Rijdt stapvoets op het terrein.
- Zet uw motor van uw voertuig uit.
- Voer uw afval af.
- Geen huisdieren.
- Geen geluidsoverlast.
- Zet de transportmiddelen terug na gebruik.

