
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 

- openingstijden, 7 dagen per week, van 06.00 tot 23.00 
 

- bereikbaar onder nummer 0651525749/ 0612885628, van 07.00 tot 17.00, exclusief 
zondags 
 

- ruimtes in opslag Hoorn zijn uitsluitend voor opslaan, en niets anders 
 

- uw en onze eigendommen worden bewaakt door camera's 
 

- auto's die binnen worden geparkeerd voor laden/ lossen dienen de motor ten alle 
tijde uit te zetten 
 

- verboden:  
o werkzaamheden te verrichten in unit, van elektriciteit gebruik te maken van 

verhuurder te handelen/ te verhuren/ diensten te verlenen 
o bederfelijke zaken/ goederen, alsmede levende have op te slaan 
o gevaarlijke, toxische, ontvlambare (vuurwerk) in de container te plaatsen 
o te roken 
o onbevoegde personen mee te nemen 
o huisdieren mee te nemen 
o produkten, bereidings artikelen, afval, of iets dergelijks wat in verband/ strijd 

met de opiumwet handelt op te slaan 
 

- parkeren dient op eigen terrein te gebeuren. Verboden om op aangrenzende 
percelen te parkeren 
 

- huurder mag niets veranderen, in welke vorm dan ook aan gehuurde unit. Aanvraag 
kan hiervoor worden ingediend via mail aan info@opslaghoorn.nl 
 

- van de huurder wordt verwacht dat hij het gehuurde en het gebouw schoon 
achterlaat. Niets qua, afval, vuil, verpakkingsmateriaal mag worden achtergelaten in 
het gebouw. Hierop staat een boete van minimaal € 50.00 per gebeurtenis 
 

- bij verlaten van het gebouw dient de huurder ervoor te zorgen dat hij/ zij ervan 
vergewist dat de unit/ het gehuurde goed is afgesloten. Tevens dient hij/zij te 
controleren of het pand/roldeur goed is gesloten 
 

- schades ontstaan door huurder dienen ten alle tijde gemeld te worden 
 

- transportmiddelen/ palletwagens e.d. dienen met zorgvuldigheid gebruikt te worden.  
 

- bij beëindiging contract dient de container/unit geheel leeg en schoon te worden 
opgeleverd. Dit wordt gecontroleerd door Opslaghoorn.nl. Na goedkeuring volgt 
afwikkeling contract (retourneren slot + sleutels incluis) en volgt retournering borg. 
 

vragen/ opmerkingen/ suggesties? Mail, info@opslaghoorn of bel 0651525749 


