
                                                    

 

 

 

 

 

 
 ALGEMENE VOORWAARDEN  

BEWAAKTE GARDEROBE, FIETSENPLEIN TE KASTEELPLEIN WEERT 
Houben Services 

 

 
1.  Openingstijden: 
 

 De Bewaakte Garderobe, Fietsenplein te Kasteelplein Weert is geopend op zaterdag van 22:00 uur tot zondag 

04:00 uur. Openingstijden op extra dagen worden los hiervan duidelijk aangegeven. 

 

 Garderobestukken die zich na de sluitingstijd nog in de garderobe bevinden vallen niet meer onder de 

verantwoording van de Bewaakte Garderobe, Fietsenplein. 

 Niet afgehaalde garderobestukken kunnen de eerstvolgende openstelling worden opgehaald, tegen betaling 

van € 1,50 per openstelling als bewaarloon. 

 

2.  Risico: 
 

 De in de stalling geplaatste voertuigen vallen niet onder de verantwoording van de Bewaakte Garderobe, 

Fietsenplein te Kasteelplein en is dus geheel op eigen risico. De stalling op het Fietsenplein (Kasteelplein) is 

dan ook niet bewaakt!  

 Het is niet toegestaan over, onder of door de afzetting binnen of buiten de stalling te komen. 

 De in de stalling geplaatste voertuigen dienen te worden afgesloten, maar mogen niet zonder  toestemming 

van de beheerder worden vastgemaakt aan zaken, die zich in de stalling bevinden. Mocht dit voor de 

bedrijfsvoering noodzakelijk zijn dan houdt de beheerder zich het recht voor de verbinding te verbreken. 

 Het gebruik van garderobe geschiedt geheel op eigen risico. Titel 9 van Boek 7 Burgerlijk Wetboek inzake 

"bewaarneming" is niet van toepassing op overeenkomsten tussen Bewaakte Garderobe, Fietsenplein en 

gebruikers van de garderobe. 

 Items, welke inclusief hun inhoud, een waarde hoger dan € 100,- hebben, dienen niet in bewaring te worden 

gegeven en aanvaardt daarmee geen aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van zaken met een 

hogere waarde dan € 100,-.  

 Verlies of vernieling, al dan niet met opzet, van de garderobepenning wordt in rekening gebracht. Dit 

bedraagt € 5,-. 

 

3.  Bewijs van garderobegebruik: 
 

Bij het gebruik maken van de garderobe ontvangt u een garderobepenning met nummer. Deze penning dient u bij 

het ophalen van uw garderobestuk in te leveren. De beheerder controleert dit en geeft het garderobestuk conform 

nummer uit. 

 

 Voor garderobegebruik geldt dat, bij het ontbreken van de penning, u uw garderobestuk op het sluitingsuur 

terug kan krijgen bij voldoende bewijsvoering en tegen betaling van de borg, dit bedraagt € 5,-. 

 De beheerder mag ten alle tijden, bij ontbreken van de garderobepenning, gegevens opvragen aan diens 

ophalende persoon. Wanneer deze niet vrijgegeven worden is de beheerder gerechtigd garderobestuk niet 

mee te geven. 

 De verantwoordelijkheid voor de bewaring van de garderobepenning ligt geheel bij de gebruikers van de 

garderobe. Indien geen garderobepenning kan worden overhandigd, om welke reden dan ook, is de Bewaakte 

Garderobe, Fietsenplein op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen daarvan. 

 Het is absoluut niet toegestaan voor onbevoegden de garderobe te betreden. 

 

4.   Kosten: 
 

     Garderobe :   € 1,50  (zegge: een-euro-vijftig) 

 Stalling      :   Gratis 

 

Het gebruik maken van de aangeboden diensten wordt beschouwd als akkoord voor deze algemene voorwaarden.  

                      

5. Contact: 
 

 Houben Services 

 Mobiel:  06-152 856 09 

 Mail:  bewaakte.garderobe.stalling@gmail.com 


