
Artikel 1: Uw box is vrij toegankelijk van 7.00 uur tot 22.00 uur. 7 dagen per week. 
Het is niet toegestaan om buiten deze uren in het gebouw aanwezig te
zijn. Bent u toch nog in het gebouw buiten de genoemde tijden dan gaat
het alarm af. Uw box mag alleen gebruikt worden als opslagruimte.

Huishoudelijk Reglement Welbox 

Artikel 2: Gebruik de nooduitgang alleen ingeval van nood.

Artikel 3: Het is niet toegestaan toxische, ontvlambare of gevaarlijke stoffen, aan
bederf onderhevige zaken op te slaan of levende have in het gehuurde
achter te laten verblijven.

Artikel 4: 

Artikel 5: 

Artikel 6: 

Artikel 7: 

Artikel 8: 

Artikel 9: 

De huur van de opslagruimte en uw toegangscode is strikt persoonlijk en
mag in geen geval door derden worden gebruikt. Check of de buitendeur
gesloten is voordat u wegrijdt. 

Indien u de toegangscode bent vergeten, dient u zich persoonlijk te
melden bij Welbox. Om reden van veiligheid wordt geen telefonische
informatie verstrekt.

De toegangscodes worden door Welbox blijvend opgeslagen in het
computersysteem. In en rond het gebouw worden video-opnamen
gemaakt door het videobewakingssysteem. Welbox kan en mag deze
informatie gebruiken ingeval van calamiteiten, maar ook bij overtredingen
tegen de huurovereenkomst en/of het huishoudelijk reglement. 

Het is niet toegestaan om een voor u rijdend voertuig naar binnen te
volgen zonder toegangscode in te toetsen. U dient te allen tijde uw eigen
toegangscode in te voeren. Zie erop toe dat andere niet met u ‘’meeliften’’.
Zet uw motor uit zodra u in de hal bent van Welbox.

Voorkom schade aan de toegangsdeur en u voertuig. Wacht bij het
betreden van het gebouw tot de overheaddeur volledig is geopend.

U bent als enige verantwoordelijk voor het correct afsluiten van uw box
doormiddel van een van slot aangekocht bij Welbox. Het gebruik van
andere sloten is niet toegestaan.

Artikel 10: Voor het vervoer van goederen in het gebouw dient u gebruik te maken
van de gratis bagage car of steekwagen. Gelieve geen losse goederen in
de lift te stapelen.

Artikel 11: Transportmiddelen dienen te worden teruggeplaatst na gebruik.
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Artikel 12: Het is niet toegestaan in wanden van de unit te boren en of
bevestigingsmaterialen te monteren. Stellingen dienen los van de wanden
te staan. 

Artikel 13: Bij huur van een unit is de inhoud niet verzekerd. De huurder is zelf
verantwoordelijk voor het schoonhouden van de box. Als de huurovereenkomst
wordt beëindigd een uitcheck gedaan. Aan het einde van de huurperiode dient
de box schadevrij, bezemschoon en vrij van het slot te worden opgeleverd.
Indien de box niet in goede staat wordt opgeleverd worden de kosten aan de
huurder in rekening gebracht. 

Artikel 14: 

Artikel 15: 

Opzegging van de huurovereenkomst dient schriftelijk te geschieden met
inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Huisdieren zijn niet toegestaan in het gebouw.

Artikel 16: Rapporteer schade en andere onregelmatigheden onmiddellijk bij Welbox
evt per mail info@welbox.nl.

Artikel 17: In het gebouw en op de terreinen van Welbox geldt een strikt Rookverbod.
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