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Huishoudelijk reglement Self Storage – Opslag Sliedrecht 

 

Artikel 1 Opslag Sliedrecht Self Storage is alléén een opslagfaciliteit, er is geen sprake van 

bewaarneming.  

Artikel 2 De openingstijden van Opslag Sliedrecht zijn tussen 6.00u en 23.00u. Buiten deze 

tijden is er geen toegang tot het terrein en gebouw. 24/7 is er cameratoezicht.  

Artikel 3  De aanwezige goederenlift is uitsluitend bestemd voor het vervoeren van goederen. 

Het is ten strengste verboden personen te vervoeren in de goederenlift! Het 

maximale hefvermogen van de goederenlift bedraagt 500 kg. Let op: om de lift te 

gebruiken dienen alle hendels en het hek dicht te zitten. De te vervoeren spullen 

mogen niet boven de liftkooi uitsteken.  

Artikel 4 De maximale vloerbelasting bedraagt 250 kg per m2. Dit geldt voor zowel de begane 

grond als de 1e verdieping.  

Artikel 5 Het gebruik van een karretje en trolleys is gratis. Het gebruik hiervan is alleen 

bestemd voor het in- en uitladen van goederen. Het geleende wordt te allen tijde na 

gebruik direct teruggeplaatst op de daarvoor bestemde plaats in de hal.  

Artikel 6  Houdt de unit schoon. In de hal staan bezems, veger en blik. Zet deze te allen tijde na 

gebruikt direct terug.  

Artikel 7 Het is niet toegestaan toxische, ontvlambare of gevaarlijke stoffen, aan bederf 

onderhevige zaken, accu’s onder lading of levende have in het gehuurde op te slaan 

of te laten verblijven. Apparaten moeten ontdooit zijn en grondig schoon zijn 

gemaakt alvorens deze worden opgeslagen. Spullen dienen damp- en reukvrij en 

hermetisch afgesloten opgeslagen te worden.  

Artikel 8 Uw toegangscode en -sleutels zijn strikt persoonlijk, voorkom misbruik.  

Artikel 9 Indien u de toegangssleutel(s) verloren bent, dient u dit direct door te geven aan de 

beheerder en zich vervolgens persoonlijk te melden en te legitimeren.  

Artikel 10 Gebruik voor uw toegang uw eigen toegangscode en – sleutel(s). Zie erop toe dat 

anderen niet met u mee naar binnen gaan, maar hun eigen toegangscode gebruiken.  

Artikel 11 De maximum snelheid op het terrein is stapvoets.  

Artikel 12  Voorkom schade aan het hek en uw voertuig. Wacht tot het hek geheel geopend is, 

pas daarna kunt u in- of uitrijden.  

Artikel 13 Gebruik alleen het door Opslag Sliedrecht geleverde slot en sleutel(s). Het is niet 

toegestaan een extra slot op uw unit aan te brengen of (een) extra sleutel(s) bij te 

maken.  
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Artikel 14 Bij niet tijdig betalen of verlaten van uw unit wordt uw unit geblokkeerd en kunnen 

er extra kosten in rekening gebracht worden. Naast retentierecht kan pandrecht 

toegepast worden.  

Artikel 15 Het afvoeren van vuil en afval uit de unit is uw eigen verantwoordelijkheid. Bij 

nalatigheid worden de kosten van deze verwijdering aan de huurder doorberekend, 

met een minimum van € 25,-. 

Artikel 16 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.  

Artikel 17 Uw opgeslagen goederen zijn niet via Opslag Sliedrecht verzekerd. Dit dient men zelf 

te verzorgen.  

Artikel 18 Rapporteer schade en andere onrechtmatigheden onmiddellijk bij de beheerder. 

Onraad en calamiteiten worden te allen tijde direct gemeld bij de beheerder.  

Artikel 19 Na de huurperiode dient u de unit leeg en schoon achter te laten. Het slot en de 

sleutel(s) is uw eigendom en hoeven niet retour.  

Artikel 20  Roken en open vuur zijn verboden. Evenals het gebruik van verdovende middelen en 

alcohol.  

Artikel 21 Zorg dat andere huurders en omwonenden geen last van u ondervinden: 

a. Zet de motor van uw voertuig uit en de lichten uit; 

b. Voer uw afval af; 

c. Geen huisdieren; 

 d. Geen geluidsoverlast; 

e. Begeef u niet elders op het terrein; 

f. Meegekomen personen vallen onder uw verantwoording; 

g. Houd u aan de openingstijden. 

Artikel 22 Bij onraad en/of calamiteiten is verhuurder te allen tijde bevoegd om zonder 

toestemming in de verhuurde box van huurder te kijken.  

 

Voor algemene informatie kunt u zich wenden tot onze website (www.opslagsliedrecht.nl)  

Bij dringende vragen of noodgevallen kunt u contact opnemen met de beheerder 0682051108. 
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