Huishoudelijk reglement BERGBOX opslagruimte
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Uw box is 24 uur per dag, 7 dagen per week vrij voor u toegankelijk. Het alarm is op werkdagen tussen
22.00 uur tot 6.00 uur ingeschakeld. In het weekend is het alarm ingeschakeld van zaterdag 18:00 uur
tot maandag 06:00 uur. De kosten van een door u veroorzaakt alarm met opvolging worden aan u
doorberekend.
Het is niet toegestaan toxische-, ontvlambare-, gevaarlijke stoffen of aan bederf onderhevige zaken op
te slaan of levende have in het gehuurde laten verblijven.
Uw toegangssleutel is strikt persoonlijk en mag in geen geval door derden worden gebruikt.
Bij verlies/ diefstal van de toegangs-/ alarmsleutel dient u dit zo spoedig mogelijk persoonlijk te
melden.
In het gebouw worden video-opnamen gemaakt door het bewakingssysteem. Bergbox kan en mag
deze informatie gebruiken in geval van calamiteiten, maar ook bij overtredingen tegen het
huurcontract, algemene voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement.
Aan onderzoeken door justitiële autoriteiten- of andere daartoe bevoegde instanties – zal Bergbox
altijd medewerking verlenen.
Het is niet toegestaan om een voor u rijdend voertuig/ persoon naar binnen te volgen zonder uw eigen
alarmsleutel te gebruiken. U dient ten allen tijden uw eigen alarmsleutel te gebruiken. Zie erop toe dat
anderen niet met u ‘meeliften’.
Voorkom schade aan de toegangsdeur en uw voertuig. Wacht bij het betreden van het gebouw tot de
overheaddeur volledig geopend is. Draaiende motoren in het gebouw zijn niet toegestaan. Rapporteer
schade en andere onrechtmatigheden onmiddellijk op kantoor of per mail. Herstelkosten van de
gemaakte schade wordt bij de veroorzaker in rekening gebracht.
U als enige bent verantwoordelijk voor het correct afsluiten van uw opslagbox door middel van een
slot dat door Bergbox wordt aangeleverd. Het gebruik van andere sloten is niet toegestaan.
Transportmiddelen dienen te worden teruggeplaatst na gebruik.
Het is niet toegestaan in de wanden van de boxen te boren en/of hierop bevestigingsmaterialen te
monteren. Stellingen dienen los te staan van de wanden.
De huurder is zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van zijn/haar box. Als het huurcontract
eindigt, wordt er een uitcheck gedaan. Aan het einde van de huurperiode dient de box schadevrij en
bezemschoon te worden opgeleverd. Indien de box niet in goede staat wordt opgeleverd, worden de
kosten aan de huurder in rekening gebracht. Alle sleutels moeten worden ingeleverd.
De huurder is verantwoordelijk voor het verwijderen en afvoeren van vuil en afval. Het is niet
toegestaan enige vorm van afval, verpakkingsmateriaal e.d. binnen en rond het gebouw achter te
laten.
Opzegging van het huurcontract dient schriftelijk (per mail) te geschieden voor de 15e van de maand.
Bij niet tijdig verlaten van uw box wordt uw box geblokkeerd en worden de extra kosten bij u in
rekening gebracht.
Huisdieren zijn niet toegestaan in het gebouw.
Bij overlast zult u een waarschuwing krijgen. Bij een tweede waarschuwing hebben wij het recht het
huurcontract te beëindigen.
In het gebouw van Bergbox geldt een strikt rookverbod.
De vrij toegankelijke ruimtes zoals gangpaden, wc en kantine dienen schoon en netjes te blijven.

