Algemene Voorwaarden: Opslag Paulussen Transport te Breda (verder Paulussen genoemd)
Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
OPSLAGPERIODE ARTIKEL 1
1. Het opslagcontract wordt, indien anders is afgesproken, aangegaan voor de duur van minimaal een (1) week.
OPSLAGKOSTEN ARTIKEL 2
1. De opslagkosten worden berekend over de totale lengte x breedte x hoogte van de complete inboedel.
(kubieke meters) tenzij anders overeengekomen. Er geldt een minimum tarief van 1 m3 (1 kubieke meter).
2. De opslagkosten worden per maand berekend en dienen bij begin aanvangsperiode voldaan te zijn. Indien de
opslag minder als een (1) maand blijft staan wordt er per week gefactureerd.
3. Bij overschrijding van de betalingstermijn kunnen rente en kosten in rekening gebracht worden.
4. Paulussen behoudt zich het recht voor om de prijs jaarlijks aan te passen.
5. Restitutie van huur is niet mogelijk. Bij onenigheid tussen u en onze opslagvoorwaarden zijn wij gemachtigd
uw contract te verbreken. Ook hierbij worden geen opslagkosten gerestitueerd.
BEEINDIGING OPSLAGCONTRACT ARTIKEL 3
Het opslagcontract wordt beëindigd door:
1. Door opzegging door Paulussen indien huurder zich niet houdt aan de in het contract vermelde algemene
voorwaarden en/of verplichtingen.
2. Door Paulussen als deze om welke reden dan ook de uitoefening van zijn bedrijf zou staken.
3. Schriftelijk of per e-mail opzeggen door huurder. Opzeggen kan met inachtname van een opzegtermijn van 1
week, tenzij anders wordt afgesproken.
HALEN EN BRENGEN ARTIKEL 4
1. Indien huurder zelf zijn spullen wil ophalen of wil brengen dient huurder dit minimaal 1 week voor de
daadwerkelijke ophaaldag of wegbrengdag te melden aan Paulussen.
2. Indien huurder zijn spullen ophaalt dienen alle kosten voldaan te zijn, dan wel contant afgerekend te worden
voordat u toegang heeft tot de opslagruimte.
OPSLAGVOORWAARDEN ARTIKEL 5
1. Huurder mag zichzelf nimmer toegang verschaffen tot de opslagruimte, tenzij met toestemming van Paulussen.
2. Het eventueel zelf ophalen of wegbrengen van goederen geschiedt op afspraak.
3. Tijdens de opslagperiode mogen er geen gevaarlijke en/of explosieve goederen en vloeistoffen opgeslagen
worden.
4. Huurder verplicht zich tegenover Paulussen de te stallen goederen voldoende verzekerd te hebben en te
houden. Indien hier twijfel over bestaat heeft Paulussen het recht om hiervan een bewijsstuk ter inzake te
vragen.
5. Huurder gaat akkoord met deze voorwaarden wanneer de goederen in de opslagruimte staan geplaatst, al of
niet zelf gebracht dan wel door Paulussen in de opslag geplaatst.
VRIJWARING ARTIKEL 6
1. Paulussen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van welke aard dan ook,
door wie, hoe en gedurende welke periode dan ook veroorzaakt.
2. Paulussen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, veroorzaakt bij het
zelf ophalen of wegbrengen, aan uw eigendommen.
3. Huurder houdt zich volledig verantwoordelijk voor alle schade tengevolge van niet nakoming van deze
voorwaarden en vrijwaart Paulussen tegen schade en aansprakelijkheid tegenover derden, direct of indirect
voortvloeiend uit of verband houdende met deze overeenkomst.
4. Paulussen verplicht zich tegenover huurder met de groots mogelijke zorg de eigendommen van huurder in
opslag te nemen, fatsoenlijk op te tassen, en af te dekken met dekens.
5. Paulussen heeft het recht om deze voorwaarden te wijzigen. Indien deze voorwaarden wijzigen is Paulussen
verplicht u een exemplaar toe te sturen, dan wel per e-mail naar u toe te sturen.
6. Paulussen bied u een droge, geheel overdekte, afgesloten, vorstvrije en voor derden ontoegankelijke
opslagruimte aan.

