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 A.W. van Bennekom VOF opslag verhuur is elke dag 
geopend van 8.00 uur tot 20.00 uur.  
 

 Buiten deze tijden dient er een afspraak gemaakt te 
worden om het terrein te betreden. 

 

 Op het terrein worden video-opnamen gemaakt door 
videobewaking. A.W. van Bennekom VOF kan en 
mag deze beelden gebruiken in geval van 
calamiteiten, maar ook bij overtreding in strijd met de 
huurovereenkomst, Algemene voorwaarden en/of dit 
huishoudelijk regelement. 

 

 Aan onderzoeken door (justitiële) autoriteiten – of 
andere daartoe bevoegde instanties – zal A.W. van 
Bennekom VOF altijd medewerking verlenen. Als 
huurder dient u dientengevolge eveneens uw 
medewerking te verlenen. 
 

 Uit veiligheidsoverwegingen dient u met uw voertuig 
op het terrein maximaal 10 kilometer per uur te 
rijden. Draaiende motoren in de box zijn uitdrukkelijk 
niet toegestaan. 

 

 U bent zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden 
van uw (gehuurde) unit. Aan het einde van de 
huurperiode dient de unit schadevrij, bezemschoon 
worden opgeleverd. Indien de unit niet in goede staat 
wordt opgeleverd, worden schoonmaak- dan wel 
verwijderingskosten aan u in rekening gebracht. 
 

 U bent zelf verantwoordelijk voor het verwijderen en 
afvoeren van vuil en afval. A.W. van Bennekom VOF 
heeft het recht boetes uit te delen voor achtergelaten 
afval, verpakkingsmateriaal etc. op te terrein. 

 

 Huisdieren zijn niet toegestaan op het terrein. 
 

 Kinderen zijn welkom, echter te allen tijde onder 
begeleiding van Huurder. 

 

 Rapporteer schade en andere onrechtmatigheden 
onmiddellijk aan de Verhuurder. 

 

 In de opslag box van A.W. van Bennekom VOF geldt 
een strikt rookverbod. 

 

 A.W. van Bennekom VOF heeft het recht om de 
huurovereenkomst op te zeggen bij overtreding 
hiervan.  

 

 Indien de sleutel verloren raakt brengt verhuurder 
hiervoor 25 euro per sleutel in rekening. 

 


