INSCHRIJVING HUURCONTRACT SELF STORAGE INBOEDELHOTEL
Inboedelhotel
Adres:

Telefoon:

Postcode / plaats:

E-mail:

Gegevens huurder
Aanhef

Kamernummer
Voorletters

Inhoud in m3

Naam
Betaling

Adres
Postcode

IBAN

Woonplaats

Bankkantoor

Land
Telefoon
E -m ai l

Contractduur
Opzegtermijn: 1 week / 1 maand / 6 maanden / 1 jaar (doorstrepen wat niet van toepassing is).
Schriftelijk opzeggen altijd mogelijk, rekening houdend met opzegtermijn. Huurtarief is afhankelijk van gekozen opzegtermijn.

Extra levering of diensten:

Overeengekomen tarief:
Huurtarief:

per week

Bezoektarief: € 16,00 per bezoek (vast tarief).
All Risk verzekering € 24,00 per jaar Certificaatnr.:

Administratieve afwikkeling:
Kopie bankpas (voor- en achterzijde)
Kopie legitimatie (voor- en achterzijde)
Ondertekende doorlopende machtiging
Afgifte Algemene Voorwaarden

Hierbij ga ik akkoord met de bovenstaande overeenkomst en de aan mij verstrekte Algemene Voorwaarden.

Bevestiging Huurder:

Bevestiging Inboedelhotel:

Datum:

Datum:

Plaats:

Naam medewerker:

Handtekening:

Handtekening:

Opgemaakt in tweevoud, 1 exemplaar voor huurder, 1 exemplaar voor vestiging Inboedelhotel. z.o.z. voor toelichting.

INBOEDELHOTEL.NL

Het Inboedelhotel is een Self Storage, waarbij gezocht
is naar de beste voorwaarden voor de huurder van een
opslagbox (kamer in het Inboedelhotel).
De inhoud van de u toegewezen box kan variëren tussen
de 7 en 12 cbm, afhankelijk van wat beschikbaar is in de
vestiging. Het huurtarief is niet afhankelijk van de grootte
van de opslagbox, doch altijd gelijk.
Wel is het huurtarief afhankelijk van de opzegtermijn,
immers bij een langere opzegtermijn heeft het
Inboedelhotel meer vastigheid voor de inkomsten,
waardoor het tarief lager kan zijn.
Hou dus rekening met de door u gekozen opzegtermijn
als u de huur wil beeindigen!
Het Inboedelhotel zal uw opslagbox gestapeld wegzetten,
zodat deze moeilijk bereikbaar is voor derden. Ook zorgt
deze vorm van opslag er voor dat het aantal gangpaden
driftig wordt verminderd, hetgeen de huurprijs ten goede
komt. Immers alle ruimte in de opslagloods wordt dan zo
goed mogelijk benut.
Om nog verder uw huurprijs te kunnen verlagen heeft het
Inboedelhotel gekozen voor beperkte openingstijden,
echter wel is het Inboedelhotel iedere werkdag geopend.
Vraag voor de exacte openingstijden op de vestiging, of
kijk op www.inboedelhotel.nl
Als u de opslagbox wil bezoeken wordt u geadviseerd dit
tevoren te melden aan de vestiging van het Inboedelhotel
(telefoonnummer op voorzijde en op de website), dan kan

de door u gehuurde opslagbox voor u worden klaargezet.
Dit kan even duren, dus voormelden is absoluut aan te
bevelen.
Voor het voor u neerzetten van de box en het later weer
terugzetten in de opslagloods betaalt u de vergoeding
zoals genoemd onder: kosten per bezoek.
De betaling vindt plaats per doorlopende machtiging. Let op:
zorg aub voor voldoende saldo op uw rekening, bij
wanbetaling is het Inboedelhotel genoodzaakt snel stappen
te ondernemen zoals beschreven in de aan u overhandigde
Algemene Voorwaarden.

Inboedelhotel,
Vriendelijk geprijsd











Geen Luxe
Geen A1 locatie
Geen vloerbedekking
Geen receptiebalie
Geen koffie en thee of winkeltje
Geen gangpaden
Geen hangsloten
Geen verlichting
Geen Water
Geen elektriciteit
 Wel laag tarief
 Wel vriendelijke ontvangst
 Wel goed beveiligd
 Wel droog en winddicht
 Wel een prima verzekering

De verzekering dekt tot € 50.000 aan inhoud van uw opslagbox.
Er is dekking tegen brand, water, storm enz. schade.
Kijk op het certificaat van verzekering voor extra informatie.

INBOEDELHOTEL.NL
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Inboedelhotel is een merknaam van Mondial Movers BV,
de landelijke verhuisorganisatie. De vestigingen van het
Inboedelhotel in Nederland zijn afzonderlijke vestigingen
van de Mondial Verhuisbedrijven.

