Enkele opslag tips:
Gebruik de gehele inhoud van de box
Uw opslagruimte biedt meer capaciteit dan u denkt. U huurt immers kubieke meters en geen
vierkante meters. Maak dus gebruik van de hoogte van uw opslagruimte. Let voor uw veiligheid
wel op de stabiliteit, zorg dat opgeslagen goederen niet kunnen omvallen.
Safe Store biedt u een variëteit aan producten zodat u de goederen veilig en efficiënt kunt
opslaan. In onze materiaalshop vindt u daarvoor diverse artikelen.
Overige opslagtips.
1. Richt uw opslagruimte efficiënt in, plaats regelmatig te gebruiken goederen op een
makkelijk bereikbare plaats. Zorg voor bewegingsruimte tussen uw goederen. Maak
gebruik van de ruimte calculator. Wat achterin staat heeft u ondanks uw planning vaak
al spoedig nodig!
2. Maak een inventarislijst (pdf) van de opgeslagen goederen en bewaar deze in de box én
op een veilige plek bij u thuis. Maak een calculatie van de waarde van de opgeslagen
goederen. Verzeker uw goederen indien u dat nodig acht.
3. Sla kwetsbare goederen zoals uw televisie, stereo en ski's bij voorkeur op achterin de
opslagruimte.
4. Demonteer zoveel mogelijk goederen als bedden en kasten. Dit scheelt veel
opslagruimte. Zet bijvoorbeeld tafelbladen, bed zijkanten en dergelijke rechtop tegen
een wand. Bewaar de vrijgekomen montagematerialen in stevige plastic zakjes en plak
ze vast aan het item.
5. Sla matrassen zoveel mogelijk op staand tegen de muur. Gebruik ademende
beschermfolie. Ombuigen kunt u voorkomen door er een kast tegenaan zetten.
6. Gebruik zoveel mogelijk gelijkvormige dozen, dat stapelt efficiënter en de stapels zijn zo
meer stabiel. Maak de dozen niet te zwaar. Vul lege ruimte op, zo ontstaat meer
stabiliteit.
7. Markeer zware dozen met ZWAAR. Zo wordt u of een ander niet verrast door het
gewicht en dat kan een hoop rugklachten voorkomen.
8. Plaats zware dozen onderop de stapel, de lichtere dozen bovenop. Maak dozen vol, dat
voorkomt indeuken bij stapelen. Goederen met een onhandige vorm kunt u het beste
bovenop plaatsen.

9. Gebruik voor zware items, zoals boeken, de extra sterke "Boekendoos". Gebruik voor
kleding de grotere en luchtiger "Kledingdoos". Gebruik voor uw computer onze extra
beschermende "Computerdoos" . Maak eerst een back-up!
10. Serviesgoed en andere breekbare spullen kunt u het beste inpakken met inpakpapier.
Deze dozen plaatst u het beste bovenop de stapel. Noteer dat de inhoud BREEKBAAR is.
11. Gebruik geen krantenpapier, de inkt kan na verloop van tijd een afdruk achterlaten.
12. Noteer de inhoud van de dozen op de zijkanten van de doos. Sluit een doos af met
plakband.
13. Het is niet toegestaan bederfelijke, gevaarlijke en ontvlambare stoffen en materialen op
te slaan.
14. Haal batterijen uit uw elektrische apparaten. Na verloop van tijd gaan batterijen lekken,
het vrijgekomen zuur kan uw apparatuur onherstelbaar beschadigen.
15. Bescherm uw meubels met beschermfolie, zeker als u daar bovenop andere goederen
plaatst. Zo voorkomt u krassen, vuil en vlekken.
16. Ontdooi en maak koelkast en vriezer schoon en droog, dit voorkomt schimmelvorming,
muffe luchtjes en lekwater. Laat vriezer en koelkast op een kiertje open staan.
17. Gebruik zoveel mogelijk de opslagcapaciteit van uw eigen spullen. Sla bijvoorbeeld
handdoeken op in een bureaulade. Ook de koelkast en wasdroger zijn handige
opslagplaatsen voor kleinere items.
18. Stoelen kunt u vaak omgekeerd op andere plaatsen. Maak ze aan elkaar vast zodat ze
niet van elkaar kunnen afvallen.
19. Sla spiegels en schilderijen uitsluitend staand op.
20. Behandel bij langdurige opslag antiek en andere meubelstukken van hout tegen
uitdrogen.
21. Bezoek bij langdurige opslag zo nu en dan uw box, je weet maar nooit.
22. Breng chemisch afval zoals benzine, verfresten en batterijen naar een afvaldepot. Spoel
ze niet door de afvoer. Verfresten kunnen ook uw afvoer oplossen of verstoppen.
23. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de vestigingsmanager gedurende de
openingstijden van de shop.

