Artikel 9 – Spullen die kunnen worden geweigerd
1. Inbox heeft het recht om Spullen die in haar ogen ongeschikt zijn voor vervoer en/of opslag
te weigeren.
2. Het is de Klant in ieder geval niet toegestaan de volgende Spullen te laten vervoeren of op te
slaan:
- aan bederf onderhevige goederen,
- levensmiddelen,
- brandstoffen, ontplofbare stoffen, verf, gasflessen, brandbare en ontvlambare
materialen, alle mogelijke andere giftige, ontvlambare of gevaarlijke stoffen of
preparaten;
- wapens, drugs, en overige verboden middelen,
- Spullen die in inferieure verpakkingsmaterialen zijn ingepakt,
- Illegale substanties, zoals drugs, illegale voorwerpen of goederen die illegaal verkregen
zijn;
- Chemicaliën, radioactieve stoffen, (kunst)mest, asbest en/of blauwleer, gasflessen enof
accu’s, vuurwerk;
- Spullen waarvan Inbox of de Verhuizer van mening zijn dat die niet veilig vervoerd
kunnen worden doordat deze bijvoorbeeld van zeer poreuze aard zijn of niet (voldoende)
veilig zijn verpakt of ingepakt,
- Spullen die niet (veilig) gedemonteerd zijn,
- Spullen die niet afgekoppeld zijn,
- Spullen die niet zonder gebruik van een verhuislift verplaatst kunnen worden,
- Spullen die zonder extra maatregelen – waaronder verpakken – niet hygiënisch vervoerd
kunnen worden,
- Spullen die naar de mening van de Verhuizers onveilig, of onrein zijn of om andere reden
niet vervoerd of opgeslagen kunnen worden.,
- Cash (contanten), waardepapieren, effecten of aandelen,
- Waardevolle papieren,
- Voorwerpen van edelmetaal,
- juwelen, bont, kunstvoorwerpen, collectiestukken of onvervangbare voorwerpen,
voorwerpen met een emotionele of bijzondere waarde;
- [vogels, vissen, dieren of enig ander levend organisme; afval en alle mogelijke
afvalstoffen;
- Kwetsbare (poreuze) goederen die vanwege hun aard niet veilig vervoerd kunnen
worden;
- Spullen die om welke reden dan ook een risico vormen, waaronder maar niet gelimiteerd
tot een veiligheid en/of milieurisico (in de breedste zin des woords) voor de Chauffeur(s),
de Verhuizer(s), andere Klanten of de Warehouse van Inbox.
3. Indien Inbox besluit Spullen te weigeren heeft de Klant geen recht op restitutie in welke
vorm dan ook.
4. De Klant is aansprakelijk voor schade ontstaan door vervoer of opslag van Spullen in strijd
met lid 2 van dit artikel.
5. In het geval wordt vermoed dat de Klant in strijd handelt met de Boekingsbevestiging of de
Algemene Voorwaarden, heeft Inbox het recht om de bevoegde overheden hieromtrent in te
lichten en toegang te verlenen tot de Opslagunit voor verificatie doeleinden (alle kosten
hiervan komen ten laste van de Klant). Inbox kan, maar is niet verplicht, de Klant hiervan in
kennis te stellen.

6. Indien en voor zo ver de Klant Spullen opslaat c.q. laat vervoeren in strijd met hetgeen
bepaald in lid 2 van dit artikel en Inbox daardoor schade lijdt, is de Klant een direct opeisbare
verschuldigd ad €500,00.

