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Uw voordelen in één oogopslag:

Goedkoop:  1e maand gratis

 Laagste prijs garantie

 Hoge kortingen: 5% vanaf 6 maanden, 10% vanaf 12 maanden

Gemakkelijk: Eenvoudige gratis ophaalservice

  Gedeeltelijke retour ook mogelijk

  Zelf ophalen kan 7 dagen per week

Eerlijk:  U betaalt alleen voor de ruimte die u daadwerkelijk gebruikt

 Aanpassing van uw opslagruimte is altijd mogelijk (meer of minder)

 Geen borg vereist

Safe:  Meer dan 400 positieve reviews en 10,000 tevreden klanten

 Modern camera systeem met 24/7 toezicht

 Meer dan 50 locaties in Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten

mailto:nl.info@boxie24.com


1. Reservering: U huurt het gewenste aantal vierkante meters in uw stad. 
Gratis annuleren altijd mogelijk (tot 24 uur van te voren).

2. Ophaalservice: Onze ophaalservice vervoert uw spullen naar uw vestiging.
Ophalen vanaf de begane grond t/m 4m2 is gratis. 

 Ophaalservice is beschikbaar in de hele stad.

3. Opslaan: Wij slaan uw spullen op zolang u wilt.
Een item uit de opslag nodig? Tegen een kleine vergoeding retourneren wij                                            

                                losse items. U kunt uiteraard ook zelf langs gaan om uw spullen op te halen.       

Hoe werkt het:
Goedkoper en comfortabeler

Uw vestiging:
Opslagruimte: 1m2 -250m2

Hoogte 3m

Pick-up: Beschikbaar in de hele stad

Toegang: 7 dagen per week van 06:00 - 23:00

Beveiliging: Modern alarm en camera systeem

Anti-inbraak systeem

Brandbeveiliging

24/7 toezicht

Onze voorwaarden
● Eerste maand gratis*

● Maandelijkse facturering

● Kortingen: 6 mnd > 5% | 12 mnd > 10%

● Geen opzegtermijn

● Minimum opslagtermijn: 1 maand

● Geen borg

* Voor een opslagperiode van meer dan 3 maanden
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Transport kosten - Opslag

Pick-up:
 

Meer m² alleen op aanvraag

Hoe werkt het:

● Wij halen uw spullen op

● (Deel)retouren mogelijk vanaf €19,95

● U kunt altijd zelf uw items ophalenPick-up fee - incl. VAT

m² Price m² Price

1 gratis 11 op aanvraag

2 gratis 12 op aanvraag

3 gratis 13 op aanvraag

4 gratis 14 op aanvraag

5 op aanvraag 15 op aanvraag

6 op aanvraag 16 op aanvraag

7 op aanvraag 17 op aanvraag

8 op aanvraag 18 op aanvraag

9 op aanvraag 19 op aanvraag

10 op aanvraag 20 op aanvraag
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Transport kosten - Opslag

Retour:
 

Meer m² op aanvraag

Hoe werkt het:

● Wij brengen uw items terug

● (Deel)retouren mogelijk vanaf €19,95

● U kunt altijd zelf uw items ophalenPick-up fee - incl. VAT

m² Price m² Price

1 €34,95 11 op aanvraag

2 €49,95 12 op aanvraag

3 €59,95 13 op aanvraag

4 €79,95 14 op aanvraag

5 op aanvraag 15 op aanvraag

6 op aanvraag 16 op aanvraag

7 op aanvraag 17 op aanvraag

8 op aanvraag 18 op aanvraag

9 op aanvraag 19 op aanvraag

10 op aanvraag 20 op aanvraag
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