
 

HUISHOUDELIJKE REGELEMENT  

OPSLAG VERHUUR MAARSBERGEN 

 

1. Opslagverhuur Maarsbergen is 24/7 toegankelijk met een persoonlijke code per box.  De 

toegangscode is strikt persoonlijk, voorkom misbruik hiervan; 

 

2. Huurder zal zich gedragen naar de mondelinge of schriftelijke aanwijzingen door of namens 

verhuurder gegeven in het belang van een behoorlijk gebruik van het gehuurde en, indien van 

toepassing, van de ruimten, installaties en voorzieningen van het gebouw waarvan het 

gehuurde deel uitmaakt of het terrein waarop het gehuurde is gelegen, eventuele huisregels 

daar uitdrukkelijk onder begrepen. 

 

3. Verhuurder stelt huurder uiterlijk op de ingangsdatum sleutel(s) en/of toegangsmiddel(en) ter 

beschikking die uitsluitend bestemd zijn om door huurder zelf te worden gebruikt. Huurder is 

gehouden hetzelfde aantal sleutels en/of toegangsmiddelen aan verhuurder te retourneren bij 

het einde van deze huurovereenkomst. Diefstal of verlies van één of meer sleutels en/of 

toegangsmiddelen dient onverwijld te worden gemeld bij de beheerder. Huurder dient de kosten 

van vervanging op eerste verzoek aan verhuurder te voldoen. 

 

4. Voor het vervoer van goederen in het gebouw kunt u gebruik maken van daar beschikbare 

transportmiddelen van Opslag Verhuur Maarsbergen. Na gebruik dienen deze op de daarvoor 

aangegeven plek teruggeplaatst te worden; 

 

5. U bent zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van het gehuurde en het verwijderen van 

vuil en afval.  Indien het gehuurde niet in goede staat wordt opgeleverd, worden schoonmaak- 

dan wel verwijderingskosten bij u in rekening gebracht; 

 

6. De lift is alleen bestemd voor goederen. Het is verboden uzelf of andere personen met deze lift 

te verplaatsen; 

 

7. Totdat Verhuurder anders meedeelt, treedt als beheerder op M. Antonides bereikbaar via 06-

21458400; 

 

8. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient Huurder voor wat betreft de inhoud en alle 

verdere aangelegenheden betreffende de Huurovereenkomst met de beheerder contact op te 

nemen. 

 

9. Als u de sleutels van uw box(en) kwijt bent of bijvoorbeeld verloren, neemt u contact op met de 

beheerder, zodat het slot verwijderd kan worden uit de box en er een nieuw slot (met natuurlijk 

een set nieuwe sleutels) geplaatst kan worden. Voor het verwijderen van uw slot worden kosten 

in rekening gebracht; 

 

10. Huisdieren zijn in het pand verboden; 

 

11. Geen toegang voor kinderen onder de 16 jaar, zonder begeleiding van u; 

 

12. In het rondom het band zijn beveilingscamera’s aanwezig, uw aanwezigheid kan worden 

opgenomen. 

 


