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Huishoudelijk Reglement Technische Bouwservice BV
1. De kantoren van de Verhuurder zijn geopend op werkdagen van maandag tot en met donderdag
van 7.30 uur tot 17.00 uur. Vrijdag van 7.30 tot 16.00.
2. De parkeerruimte en het gebouw van de Verhuurder zijn evenals uw unit op werkdagen tijdens de
openingstijden toegankelijk. Voor toegang buiten deze tijden kunnen er afspraken gemaakt worden.
3. Bij elk bezoek dient Huurder zich te melden als binnenkomende bezoeker, daarnaast dient Huurder
zich ook weer af te melden.
4. De snelheid rondom en in het gebouw is om veiligheidsredenen beperkt tot maximaal 10 km/ uur
(stapvoets).
5. In het gebouw en op de terreinen van Verhuurder geldt een strikt rookverbod. Verhuurder heeft
het recht om het huurcontract op te zeggen bij overtreding.
6. Van Huurder wordt verwacht dat Huurder de ter beschikking gestelde inventaris van Verhuurder als
goed huisvader beheerd. Tijdens het bezoek aan de opslagruimte wordt van Huurder verwacht dat
Huurder onze eigendommen niet beschadigd.
7. Er worden video-opnamen gemaakt in en rond de opslagruimte. Verhuurder gebruikt deze
informatie enkel in geval van calamiteiten of overtredingen van het huishoudelijk reglement of de in
het contract vastgelegde bepalingen en ter beveiliging van haar eigendommen en die van derden.
8. Elke Huurder is verantwoordelijk voor de netheid van Huurder zijn eigen unit en
de unit wordt bij het opzeggen door het personeel van Verhuurder gecontroleerd.
Ook is de Huurder verantwoordelijk voor het verwijderen en afvoeren van vuil en afval. Het is niet
toegestaan om enige vorm van afval, verpakkingsmateriaal e.d. binnen het gebouw achter te laten, op
straffe van een boete van minimum €. 25,00.

Paraaf verhuurder:

Paraaf huurder:

9. Huurder is als enige verantwoordelijk voor het correct afsluiten van Huurder zijn unit door middel
van het (hang) slot dat Huurder bij ondertekening van het contract en na voldoening van de
waarborgsom en de eerste huur termijn. Het aanbrengen van een extra hangslot is toegestaan.
10. Indien Huurder de sleutel kwijt is geraakt, dient Huurder zich persoonlijk te melden bij het
personeel van Verhuurder tijdens kantooruren. Onder overlegging van Huurder zijn
identiteitspapieren kan Huurder een reserve sleutel verkrijgen. Om veiligheidsredenen wordt hiervoor
geen telefonische informatie verstrekt.
11. Bij afloop van het contract dient Huurder de ruimte volledig leeg te maken en dient Huurder zich
te melden in ons kantoor ter afwikkeling van het huurcontract. Huurder dient hierbij het hangslot
horend bij Huurder zijn ruimte te overleggen opdat de verdere contractuele afwikkeling uitgevoerd
kan worden. Huurder ontvangt hierbij een bevestiging voor de teruggave van het hangslot en ontvangt
de Huurder zijn borgsom met 30 dagen retour.
12. Het personeel van Verhuurder staat, tijdens kantooruren steeds ter beschikking voor nadere
informatie.
13. Wij wensen Huurder een prettige opslag toe.
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