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HuisHOuDeliJk reglemeNt

1.  Het terrein mag slechts stapvoets betreden worden, er is geen plaats voor het uitproberen van de remmen en dit voor de veiligheid van alle gebruikers.

2.  De opslagruimte is elke dag bereikbaar van 06.00 tot 22.00 uur, zon- en feestdagen gesloten. Uitzonderingen op deze uren dienen aangevraagd te worden en 

schriftelijk bevestigd te worden.

3.  Kinderen onder de 16 jaar zijn enkel toegelaten op het terrein onder begeleiding van hun ouders.

4.  De opslagruimtes dienen bij afwezigheid steeds slotdicht te worden afgesloten. Openstaande poorten zullen dan ook gesloten worden. Elke inbreuk die vastgesteld 

wordt zal gesanctioneerd worden met 12.50 euro per overtreding.

5.  Muziek is niet toegelaten!

6.  De ter beschikking gestelde ruimte moet steeds netjes onderhouden worden.

7.  Etenswaren en afval mogen niet ter plaatse blijven en moeten steeds onmiddelijk meegenomen worden, elke inbreuk hierop wordt gesanctioneerd zoals in art. 6.

8. Geparkeerde wagens dienen hun motor uit te schakelen om onnodig lawaaihinder te voorkomen.

9. Het is verboden te roken of vuur te maken.

10. Opslagruimte De Notelaar is een opslagfaciliteit, werken of dergelijks is dus ten strengste verboden in de opslagruimte!

11. Huurders dienen hun persoonlijke spullen zelf te verzekeren.

12. Het is de huurder niet toegestaan:

                                              - In het gehuurde ruimtes vuurwerk, toxische, ontvlambare, gevaarlijke stoffen opteslaan. Zo ook mogen geen aan bederf onderhevige  

   of levende producten op te slaan of te laten verblijven.

                                              - Elektrische toestellen aan te sluiten.

                                             - Zaken te verkopen en/of te verhuren en/of diensten te verlenen.

                                              - Het gehuurde goed als werkplaats te gebruiken.

13. De lift is alleen bedoeld voor goederen vervoer. Er mogen dus alleen tijdens het beladen/ontladen van de lift mensen in de kooi aanwezig zijn.

14. De kooi moet zodanig zijn beladen dat er geen spullen tijdens de beweging kunnen gaan schuiven of kunnen vallen. Ook mogen er geen delen (kunnen)  

uitsteken.Deuren moeten worden gesloten zonder dat er spullen tegen de deur liggen of kunnen komen te liggen.

15. De maximale belading mag niet boven de 500 kg.

16. Bij niet tijdig betalen of verlaten van u citybox wordt uw box geblokkeerd en worden de extra kosten in rekening gebracht. Minimaal € 50.


