Inschrijving Huurcontract SlaOpBijStrang.nl
SlaOpBijStrang.nl | De Ketting 6 | 5261 LJ Vught | info@strang.nl | 073-6563300

Gegevens huurder
Aanhef

Voorletters

Naam

Straat

Nummer

Postcode

Woonplaats

Land

__

Telefoon

Telefoon

E-mail

Opslagkosten

9m3 opslagbox € 11,83 p. week | 2m3 opslagbox € 3,50 p. week | enkelstuk (max 0,80x1,20x1,20) € 2,95 p. week

Kist type / losse opslag

Inslagkosten

Kist nummer / stuk nummer

Kosten per week

#

€

#

€

#

€

9m3 = € 50,- | 2m3 = € 25,- | enkelstuk (max 0,80x1,20x1,20) € 12,50

eenmalig

€

Het bezoek tarief is € 16,- per bezoek. Afstemmen bezoek: u dient uw bezoek minimaal 1 werkdag vooraf af te stemmen. Wij adviseren u
echter uw bezoek minimaal 5 werkdagen vooraf met ons af te stemmen, bij voorkeur per e-mail. Opzegging: de opzegging dient minimaal
2 weken vooraf per e-mail plaats te vinden, u ontvangt een bevestiging van ons.

Verzekering gewenst
□ Ja
per € 10.000,- per maand € 5,Te verzekeren bedrag €
_,00

□ Nee; u geeft aan de verzekering geheel zelf te regelen.
x € 5,- per maand = totaal per maand
=
€

Voordeur Service
Adres

Aantal kisten

Datum

Kosten
€

Let op: wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden als de kist in de aanhangwagen niet voor de deur kan en/of mag geplaats worden.
U dient dit zelf na te gaan en zo nodig zelf maatregelen te treffen. De kosten van de ‘Voordeur Service’ variëren en zijn o.a. afhankelijk
van het adres en het aantal kisten. Op uw verzoek zullen wij deze vooraf aan u opgeven. De genoemde kosten zijn enkele reis.

Betaling

Automatische Incasso □ Ja

□ Nee

De opslagkosten en de verzekeringspremie zullen maandelijks per automatische incasso van uw rekening afgeschreven worden. De
overige kosten zullen direct contant betaald worden bij levering.

IBAN

Bankkantoor

Administratieve afwikkeling
□ Kopie bankpas (voor- en achterzijde)
□ Ondertekende doorlopende machtiging

□ Kopie legitimatie (voor- en achterzijde)
□ Afgifte Algemene Voorwaarden SlaOpBijStrang.nl 01-01-2016

Hierbij ga ik akkoord met de bovenstaande overeenkomst en de aan mij versterkte Algemene Voorwaarden.
Opgemaakt in tweevouw, 1 exemplaar voor de huurder, 1 exemplaar voor de verhuurder. Prijzen incl. 21% BTW

Bevestiging huurder

Bevestiging verhuurder SlaOpBijStrang.nl

Datum

Datum

Plaats

Naam medewerker

Handtekening

Handtekening

