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Hierna te noemen "Huurder"
Verhuurder en Huurder gezamenlijk te noemen, 'Partijen" komen het volgende overeen:
Gehuurde
De overeenkomst betreft de huur van de opslagruimte bekend als opslagbox het BOX 32
hierna te noemen
Het "Gehuurde". Het gehuurde is aan partijen bekend en zij verlangen hiervan geen nadere omschrijving.
Duur, Verlenging en Opzegging
De huurovereenkomst is aangegaan voor een periode van 1 maand en gaat in op
Na het verstrijken van de genoemde periode wordt de overeenkomst automatisch voortgezet met een
aansluitende zelfde periode. Beëindiging vindt plaats door opzegging per brief of per emailbericht met
inachtneming van een termijn van tenminste 14 dagen.
Betalingsverplichting
De huur voor een volle maand bedraagt
€
De verschuldigde huur tot einde eerste maand
€
Maandelijkse vooruitbetaling vindt plaats omstreeks de 25e van de maand, die vooraf gaat aan de maand
waarop de huur verschuldigd is. Betaling vindt plaats door middel van automatische incasso.
Indien er een betalingsachterstand is ontstaan van meer dan 3 maanden zal na versturen van
herinneringen en aanmaningen naar het bij verhuurder bekende emailadres of postadres overgegaan
worden tot ontruiming van het gehuurde zonder tussenkomst van de rechtbank. De goederen worden
dan in zijn geheel vernietigd. De hiervoor gemaakte kosten zullen op de huurder worden verhaald.
Er vindt geen verrekening plaats met de eventuele waarde van de inhoud van de gehuurde ruimte.
Voor gelezen en akkoord
getekend door huurder
Verzekering
Huurder is verplicht een verzekering af te sluiten voor schade waaronder maar niet beperkt tot brand,
storm, neerslag, wateruitstroming, inbraak, diefstal en beschadiging door derden aan de opgeslagen
roerende goederen bij een te goeder naam en faam bekend staande in Nederland gevestigde
verzekeringsmaatschappij.
Bijzondere en aanvullende bepalingen
U heeft van ons een zgn. sleuteltag ontvangen voor toegang tot het pand. Houd deze voor u zelf.
Bij verlies kunt u bij ons een nieuwe aanvragen. Kosten € 15
In de Algemene Voorwaarden treft u een uitgebreid overzicht aan van goederen die u niet mag opslaan.

Akkoord verhuurder

Gelezen en akkoord huurder:

Algemene Voorwaarden
Huurder heeft op het moment van ondertekening reeds een exemplaar van de Algemene Voorwaarden
ontvangen. Huurder heeft tevens de mogelijkheid om de Algemene Voorwaarden te downloaden van de
website van de Verhuurder
info@mini-opslag-loosdrecht.nl
of een extra exemplaar op te halen op het
kantoor van verhuurder.
Op verzoek zenden wij u de Algemene Voorwaarden toe.
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